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Abstract 

”That’s when we uncover” is an ethnolocical study of the discourse on gender equality 

surrounding commercial pop stars, based on the debate evolving the Swedish singer Zara 

Larsson.  
In the summer of 2015, the seventeen year old singer criticized a major festival in Sweden, 

Bråvalla, for their lack of women represented among their headlines. She also questioned 

why she was to perform at 1.15 pm, since she was the artist who was the most popular at 

Spotify of all playing at the festival. In addition to that, she criticized Bråvalla for not putting 

her name at their posters. Zara Larssons critique generated harsh words from another, male 

artist, wich lead to a debate in Swedish media all through the summer. Zara Larsson was 

defended by both other musicians, and by politicians, but she also got thousands of offensive 

comments at social medias, and received threats from men who claimed they wanted to see 

her raped, or dead. Zara Larsson has since then continued to provoke, through feminist 

statements, combined with exposing pictures of herself. 

The study is based on articles found in the media online, and on the debate in social 

medias. Three pictures posted by Zara Larsson at Instagram was chosen to represent what 

makes her so provocative, and the following comments was analyzed through a discoursive 

perspective. The study showed that the discourse can be divided in two: The discourse on 

gender equality in the statistics among artists at festivals, and the discourse on norms 

surrounding female artists. Those two are connected, and represents the two dimensions 

quantity and quality when it comes to gender equality.  

The study also showed that the strong reactions to Zara Larssons opinions was related to 

her subject position as a young, female singer within the commercial pop music business, and 

that there is a hegemony saying that male artist are the norm at festivals. The discourse also 

says that the over-representation of men performing at festivals are fair, and that young, 

female artists should have a limited space when it comes to actions and expressing opinions, 

compared to their male peers. 
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1. Inledning 

Den svenska artisten Zara Larsson, född 1997, har under sin korta karriär stått i centrum för 

en diskussion om jämställdhet inom Musiksverige. Denna diskussion kulminerade i en het 

debatt under sommaren 2015, då Zara Larsson kritiserade Bråvallafestivalen för sin 

bristande marknadsföring av henne, och för avsaknaden av kvinnliga huvudakter. Debatten, 

och den diskussion som alltjämt pågår runt Zara Larsson, har genererat ett stort medialt 

intresse och kommit att bli en del av hennes artistskap. Jag finner det hela mycket intressant 

ur etnologiskt perspektiv, då jag särskilt intresserar mig för populärkultur och 

maktstrukturer. Jag ämnar analysera debatten och den ännu pågående diskussionen ifråga 

med denna uppsats. 

 

 

Syfte 
 

Mitt syfte är att göra en diskurs- och innehållsanalys av debatten som förts på internet under 

sommaren 2015, om artisten Zara Larsson.  

Diskursen som avses formuleras av den musiklyssnande allmänhet som lämnat avtryck i 

debatten på internet, samt musikjournalister, musiker och andra som har utrymme i 

dagspress och andra massmedier. Jag vill analysera denna diskurs utifrån dels en kvalitativ, 

dels en kvantitativ aspekt: Hur motiveras den rådande könsfördelningen på festivalscener, 

och vad har kvinnliga artister för handlingsutrymme? Ordet handlingsutrymme får här stå 

för dessa artisters ramar för vad som anses socialt acceptabelt utifrån rådande normer. 

Analysen utgår från artisten Zara Larssons subjektsposition. Jag använder begreppet utifrån 

teorin att alla diskurser bär på subjektspositioner. Subjektet konstrueras i diskurser genom 

givna roller och identiteter, i relation till diskursiv kunskap och diskursiva praktiker  

(Lindgren, 2005:131). 
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Teoretisk bakgrund 
 

 

Jag använder mig av poststrukturalistiska utgångspunkter, queerteori, genusteori och 

postmarxistisk diskursanalys. Jag använder mig av begreppen “kvinnor” och män” som 

politiska kategorier, och inte på biologiska grunder. Jag ansluter mig till Judith Butlers 

uppfattning som uttrycks av Cecilia Björk: 

 

Gender is not a reflection of an inner female or male core, but rather it is 

performative through a “repeated stylization of the body, a set of 

repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over 

time to produce the appearance of substance, of a natural sort of being” 

(Björck, 2011:23). 

 

Jag strävar efter att inte köna någon artist som kvinna utan att veta att de själva identifierar 

sig med detta kön, men ser kategorin “kvinna” som relevant för det ämne jag vill ringa in. De 

artister som läses som kvinnor har andra förutsättningar i populärkulturen än de artister 

som läses som män, vilket gör kategorierna centrala i min uppsats (Lindgren 2005:178). 

Jag kommer att granska Zara Larsson som artist utifrån Butlers begrepp performativitet, 

och utifrån det poststrukturalistiska begreppet subjektsposition. Enligt Butler är subjektet 

inte fri att välja kön att gestalta, utan står inför begränsade möjligheter att agera utanför 

redan socialt etablerade meningar. Kön är vidare alltid relaterat till ett heteronormativt 

ramverk, där enbart vissa kroppar förstås som begripliga. Butler refererar till detta ramverk 

som den heterosexuella matrisen (Butler 2007:208, enligt Björck 2011:24). Den ontologiska 

utgångspunkten är den poststrukturalistiska synen att allt är kontingent; all mening är 

konstruerad och föränderlig. Jag grundar min analys på Michel Foucaults uppfattning av 

diskurser som ett sätt att tala, vilket konstituerar ett nätverk av regler. Dessa regler slår fast 

vad som är betydelsefullt (Foucault, 1972). Jag utgår även från Foucaults teori om att 

diskurser inte går att separera från makt (Foucault, 1977), och att där det finns makt finns 

det alltid motstånd (Björck, 2011:24). 

Laclaus definition av objektivitet är tillämpbar på mitt material: Laclau menar att 

objektivitet är diskurs som intagit en hegemonisk position (Laclau 1990:89 ff). Jag betraktar 

denna teori som relevant för min uppsats på så vis att jag vill undersöka huruvida synen på 

könsfördelning på musikscener har nått en hegemonisk status, vilken kan avslöjas i idéer om 

rådande förhållanden som objektivt naturliga. Laclau definierar diskurs som en mängd 

föreställningar och normer vilka ordnar verkligheten (och) utgör resurser för vad som är 

godtagbara sätt att tala, känna och agera. Diskurser upprättar gränser mellan det normala 
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och det avvikande, mellan det naturliga och det onaturliga (Lindström 2005:16). Jag 

använder mig även av Laclaus begrepp ”konstitutiv utsida”, som innebär att allt som ryms 

utanför en diskurs är dess konstitutiva utsida (Laclau 1990:28). Jag kommer i denna uppsats 

att utifrån mitt material ringa in argument som försvarar den rådande könsfördelningen på 

musikscener i termer om vad som är naturligt.  

 

Material och metod 
 

Mitt material är hämtat från internet, samt det sommarprat Zara Larsson framförde i 

Sommar i P1 den 25/7 2015. Det består delvis av redaktionella källor, såsom intervjuer, 

krönikor och artiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expresssen och musiktidningen Gaffa. 

Jag använder mig även av Zara Larssons instagramkonto. Det senare är en tacksam källa för 

att ringa in dels Larssons image och identitet som artist, och ger även en direkt inblick i vilka 

utmaningar hon behöver handskas med i egenskap av just kvinnlig artist, och som kvinnlig 

artist med en feministisk agenda. Bland kommentarerna ser vi både den uppskattning hon 

får, men också den kritik hon möter, ofta i form av misogyna och sexistiska uttalanden. 

Genom att söka efter hashtagen #backazara på internet hittar jag främst den sida av 

debatten som försvarar Zara Larsson- men även en inblick i det hat hon försvaras mot. 

Jag använder mig av meningskoncentrering, det vill säga att ringa in ord och teman som 

är centrala i mitt material (Nordström 2010:21). Jag har plockat ut nyckelord och argument 

som är vanligt förekommande i diskussionerna och artiklarna i mitt material, och  

inspirerats av Laclau och Mouffes förklaring av begreppet hegemoni: maktförhållanden 

neutraliseras genom att normaliseras (Herz & Johansson  2013:109). Genom denna metod 

har jag ringat in Zara Larssons subjektsposition, för att förklara den stormiga debatt som 

omgett henne, och det hat hon utsatts för.  

 

 

Avgränsningar 
 

Mitt arbete berör ett avgränsat utsnitt av en utbredd samtida debatt: Den om 

könsfördelningen på festivalscener, och om synen på kvinnliga artister. Det finns många 

exempel på etnologisk forskning som på olika sätt handlat om kvinnliga artisters villkor i en 

mansdominerad bransch. Denna uppsats fokuserar på Zara Larsson som exempel. Jag vill 

syna vilka faktorer hos just denna artist som gör henne så provokativ hos en ansenlig skara 

kritiker, utifrån ett diskursivt perspektiv. Denna uppsats gör inte anspråk på att förklara alla 

de normer som finns kring kön inom musikbranschen, men vill utifrån ett specifikt exempel 

analysera de i syftet nämnda diskurser som omgärdar dem. 
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Mitt material utgörs av valda delar av debatten som förts kring Zara Larsson, och som 

publicerats på internet. Jag fokuserar på debatten som följt på hennes kritik av 

Bråvallafestivalen (Haidl, 2015), men inkorporerar även andra källor som ger oss en bredare 

bakgrundsbild av Zara Larsson. Det redaktionella materialet som rör debatten runt Zara 

Larsson och Bråvalla är inte speciellt digert, men diskussionen på sociala medier är desto 

mer omfattande. För att hitta en rimlig avgränsning har jag därför endast  valt tre av 

Larssons bilder på instagram, med tillhörande kommentarer. Bilderna är valda utifrån flera 

faktorer: på två av dem har Zara Larsson bar överkropp, och exponerar sig fysiskt i ganska 

hög grad. Båda bilderna har bildtexter som bär feministiska budskap, varav det ena är 

medvetet provokativt. Dessa bilder har fått långt fler gilla-markeringar än instagramkontots 

genomsnitt, och väldigt många kommentarer (över 20 000 per bild). Den tredje bilden 

föreställer Zara Larsson under årets framträdande på Bråvallafestivalen, och i bildtexten 

tackar hon både publiken och festivalen i översvallande ordalag. Bilden är vald av det skäl att 

konsterten på Bråvalla står i centrum för min uppsats, och att debatten var som mest aktuell 

vid tidpunkten då bilden postades. Bland kommentarerna till just denna bild fördes också 

 en diskussion om Zara Larssons kritik mot könsfördelningen bland artisterna på festivalen. 

 

 

Tidigare forskning 
 

Sheila Whiteley’s Women and popular music - sexual identity and subjectivity från år 2000 

utforskar på ett uttömligt sätt kvinnliga artisters roller, handlingsutrymmen, feministiska 

agendor och subjektivitet, med nedslag i en rad olika artister under fyra decennier. Whiteley 

placerar varje artist i en samtida kontext, och resonerar kring hur artisterna brutit ny mark 

för kvinnor i musikbranschen, och hur nya artister tagit avstamp i de förutsättningar deras 

föregångare skapat. Cecilia Björcks Claiming space - Discourses on gender, popular music, 

and social change (2011) är en avhandling i musikpedagogik som täcker in de flesta aspekter 

av det kvinnliga artistskapet baserat på poststrukturalistisk teori. Marika Nordström har 

ägnat en hel del forskning åt det kvinnliga artistskapet och musicerandet, men främst inom 

rockmusikens icke kommersiella sfärer. Som källa har jag använt mig av hennes 

doktorsavhandling, Rocken spelar roll (2010). Jag har även tagit hjälp av Martin Iddons och 

Melanie Marshalls (red.) antologi Lady Gaga and popular music: performing gender, 

fashion and culture (2014). 

Ovan nämnda forskning lutar sig till stor del mot poststrukturalistisk teori, och tänkare 

såsom Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe och Judith Butler. Forskningen 

visar på stora skillnader i förutsättningar som artist beroende av kön, vilket bland annat 

förklaras utifrån Foucaults nämnda teorier om makt. 
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Under de sista tjugo åren har det kommit en bred ström av böcker som har ett mer eller 

mindre uttalat feministiskt genusperspektiv på musik, med musikvetaren Susan McClarys 

Feminine Endings (1991) som pionjärarbete. Hon tolkar opera, klassisk musik och 

populärmusik utifrån genus och feminism. Ett vanligt tema inom denna forskningsarena är 

att försöka komplettera och förklara den kanon som formerats kring populärmusikhistorien 

och där menar många att män länge var norm och kvinnors roll har osynliggjorts (se t ex 

Arvidsson 1997, samt Nordström 2010:34).  

Min uppsats berör även näthat och nätkultur. De reaktioner på Zara Larssons 

ställningstagande som utgör mitt material måste sättas in i en kontext som rör näthat och 

nätkultur, och därför har jag tagit hjälp av litteratur på dessa teman. Elza Dunkels bok 

Nätmobbning, näthat och nätkärlek - Kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet 

(2016), är vid dags dato en alldeles ny bok i ämnet, som dessvärre är ganska outforskat sedan 

tidigare. Till min hjälp har jag använt mig att en likaledes ny bok, Annakarin Nyberg och 

Mikael Wiberg: Sociala medier och härskartekniker (2014).  

För att får perspektiv på journalisters relation till artister och hur artister och musik 

omskrivs i media har jag använt mig av Marika Nordström bidrag ”Berättelser om 

skapandeprocesser inom populärkulturen” och ”Berättelser om livet som musiker inom 

populärmusikarenan”, ur antologin Bilder ur musikskapandets vardag, 2014.  

 

 

Reflexivitet 
 

Jag har valt mitt ämne utifrån intresseområden som färgat mina tankebanor och min 

identitet under många års tid, och ett flertal faktorer samverkar sannolikt. Antropologen 

Charlotte Aull Davies skriver: 

 

Thus before considering some of the more widely recognized sources of 

research questions, based in theoretical or methodological concerns or 

in policy issues, it is worthwhile noting that the selection is nearly 

always a combination of personal factors, disciplinary culture, and 

external forces in the broader political, social and economic climate 

(Davies 1999:27) 

 

Mitt val av forskningsområde och frågeställningar är starkt format av min relation till ämnet, 

vilket kan delas upp i flera beståndsdelar. De röster genom vilka jag kan tendera att tala i 

min uppsats- utöver etnologens- är musikerns, den ideella eldsjälens, genusföreläsarens och 

feministens. Jag besitter en förförståelse om ämnet baserat på självupplevda erfarenheter av 

att vara kvinna och musiker i en mansdominerad värld. Därtill har jag en bakgrund som 



 9 

ideellt aktiv i feministiska musikföreningar, ett engagemang som vidare lett till 

professionella uppdrag, såsom ansvaret för jämställdhetsarbetet inom musikverksamheten 

hos ett studieförbund. Min feministiska medvetenhet oavsett den roll jag ikläder mig då jag 

närmar mig dessa ämnen har givetvis lett fram till mina val av frågeställningar i denna 

uppsats, och följer med mig i min hantering materialet. Feminism är både en intellektuell 

kritik och en politisk rörelse, och jag bör ha en reflexiv medvetenhet kring min egen agenda 

gällande det senare med mig i denna uppsats (Davies 1999:40). 

Jag behöver vara medveten om min egen relation till Zara Larsson som artist, både sett 

till den person jag ser i hennes roll som artist, men även till hennes musik. Jag hänvisar 

återkommande till Zara Larssons musik och karriärmässiga kontext som kommersiell, och 

bör vara medveten om min egen relation till ordet och dess innebörd (se huvudtext för 

definition av ordet kommersiell). Jag är inte ett fan av Zara Larssons musik, men uppskattar 

hennes starka sångröst, och låtarna som hantverk. Jag är desto mer imponerad av henne 

som person; en ung feminist som vågar uttrycka starka åsikter i en kontext där dessa ofta 

provocerar. Jag betraktar henne som modig och inspirerande.  

Zara Larsson var vid tidpunkten för sommarens debatt ännu ej myndig, och som föremål 

för mitt ämne har hon ingen möjlighet att själv invända eller motsätta sig uppsatsens 

tillkomst. Därför är det etiskt viktigt att jag understryker att jag inte ämnar analysera eller 

dra slutsatser om personen Zara Larsson, utan endast om artisten, och detta utifrån 

reaktionerna som hennes image och uttalanden genererar.  

Det är omöjligt för mig att förhålla mig känslomässigt neutral inför det hat Zara Larsson 

får utstå. När jag läser om våldtäktshot, liksom mindre grova påhopp gjorda av äldre 

musikerkollegor om att hon till exempel borde få “ett kok stryk”, så slår det an en sträng av 

ilska hos mig. Jag tror mig se en styrka i det faktum att materialet hämtas från internet; 

genom att betrakta mitt material från andra sidan datorskärmen istället för att till exempel 

möta informanter så påverkar jag inte mitt tillgängliga material genom de känslor jag själv 

har inför ämnet. Dock påverkas mina slutsatser givetvis av de känslor jag har inför mitt 

material, då analysen ej går att separera från de glasögon genom vilka jag betraktar det. 

Jag har själv ingen personlig erfarenhet av att spela musik inom en kommersiell sfär, och 

kan inte relatera till många av de villkor som gäller inom dessa forum. Den kommersiella 

populärkulturens genomslagskraft och inverkan på våra värderingar gör mig intresserad av 

just denna del av musikbranschen, och gentemot den kan jag anta ett utifrånperspektiv. 
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Uppsatsens upplägg 
 

Som bakgrund ger jag en sammanfattning av den storm som rått runt Zara Larsson, såväl i 

riksmedia som i sociala medier, och då främst sommaren 2015.  

Huvudtexten inleds av kapitlet Den kommersiella kontexten, i vilket jag sätter in 

mitt ämne i en populärkulturell kontext. Det följande kapitlet heter Underbarnet och 

kampen, och ger en bild av Zara Larsson, baserat på hennes sommarprat i P1 2015, och på 

ställningstaganden hon gjort i sociala medier. Här analyserar jag hennes subjektsposition 

och tar stöd av Judith Butlers teorier om performativitet. Det följs av kapitlet 

Popmusikens feministiska förkämpar, där jag sätter in Zara Larsson i en kontext av 

artister med en feministisk agenda, genom att jämföra henne med artisterna Madonna och 

Lady Gaga. Det följande kapitlet heter De manliga stjärnornas hegemoni - Vem 

tillhör scenen? Här går jag in på den diskurs som ligger bakom mansdominansen på 

främst festivalscener, och jämför manliga respektive kvinnliga artisters handlingsutrymme 

utifrån mitt material. Nästa kapitel heter Bilder av Zara Larsson. Här presenterar jag tre 

instagrambilder från artistens konto, och gör en analys av de tillhörande 

kommentarerna. Därefter följer kapitlet Kommentarsfältherrarna, där jag redogör för 

innehållet i det material jag hämtat i publicerad media, samt sociala medier. Här ges en bild 

av det motstånd Zara Larsson mött för sina ställningstaganden. Det avslutande kapitlet heter 

Vad får tjejerna göra? och avhandlar den diskurs som rör kvinnliga popmusikers 

handlingsutrymme, sett till aspekter som sexualitet, visuella uttryck och politiska 

ställningstaganden. Här går jag in på teorier och begrepp som male gaze, och om synen på 

kvinnliga artister som reducerade till att tillåtas fylla en viss, begränsad kvot i musikvärlden 

(Björck 2011:120).  
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Bakgrund 
 

Den 25 juni 2015 blev den då sjuttonåriga popartisten Zara Larsson intervjuad av DN-

reportern Kajsa Haidl, med anledning av att Larsson var den mest spelade på Spotify av alla 

bokade artister till Bråvallafestivalen. Zara Larsson uttryckte glädje över denna nyhet, men 

svarade i ljuset av detta att hon var besviken på Bråvallafestivalen, vilka enligt henne inte 

överhuvudtaget lyft fram henne i sin marknadsföring  

 

Helt ärligt är jag rätt besviken. Är jag ens med på Bråvalla, det känns 

inte så? Jag har sett flera festivalaffischer och jag står inte med på 

någon. De gick ut med mitt namn rätt sent, även om jag har varit bokad 

länge. Dessutom ska jag spela tidigt på eftermiddagen, som såklart inte 

är lika coolt som att spela senare. Det är konstigt, det matchar inte 

riktigt? [---]  

– Jag fattar inte riktigt det här med huvudakter. Hur bestäms det? Jag 

hoppas verkligen att festivalen har något genustänk. Personligen tycker 

jag att det är mycket roligare att kolla på någon brud, än killar som 

alltid är överrepresenterade.”  (Haidl, 2015) 

 

Uttalandena väckte starka reaktioner. Artisten Günther, 47,  som egentligen heter Mats 

Söderlund, skrev detta på sin facebooksida: 

 

Att denna tjej får löpsedlar varje dag är för mig en gåta. Det finns nog en 

anledning varför du inte står överst och störst i festivalens 

marknadsföring och varför du kör på eftermiddagen, tex för att du inte 

drar publik som vissa andra. Du är en av många fjortisbrudar som är 

världsberömda i Stockholm och som hypas maximalt men som inte 

kommer med hits utan endast en massa tjafs [---] 

Kom igen om 10 år och tyck en massa då har du erfarenhet och 

perspektiv på livet, dvs om du fortfarande är kvar i ”musikindustrin” för 

som du vet så kommer det ständigt nya tonårstjejer som musikindustrin 

vill ha som gullegrisar.  (Demirian, 2015) 

 

Sebastian ”Sheriffen” Larsson, programledare på radiostationen Bandit Rock, uppmanade 

kort efter Günthers uttalande en lyssnare att ge den 17-åriga artisten Zara Larsson en örfil. 

Han medgav senare i en intervju i Dagens Nyheter att han ordagrant sagt  “om du går förbi 

henne kan du ge henne en liten lavett”. Programledaren hävdar dock att det hela var ämnat 

som ett skämt  (Haidl, Lindkvist, & Iragorri, Kultur & nöje: Dagens Nyheter, 2015). 
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Zara Larssons kritik av Bråvallafestivalen, och kritiken mot henne från Günther och 

Sebastian “Sheriffen” Larsson genererade en het debatt under sommaren. Zara Larsson 

berättade i sitt sommarprat bland annat om de många hot om våldtäkt och grovt våld som 

hon utsatts för av företrädelsevis äldre män. Hon berättade att hon tvingas blockera tiotals 

män från sociala medier varje dag  (Larsson, 2015). 

Den debatt som fördes i redaktionell media spreds till sociala medier, mellan Zaras fans 

och kritiker. I dessa forum kom inläggen att innehålla såväl argument för och emot en 

strävan efter jämn könsfördelning på festivalscener som starka åsikter om Zaras utseende 

och person. Journalister, kända personer och artister slöt upp till Zara Larssons försvar 

under hashtagen #backazara, som blev en trend på sociala medier. 

 



 13 

2. Huvudtext 

Jag delar här in min analys i olika kapitel, baserat på olika perspektiv genom vilka mitt ämne 

kan betraktas. Kapitlen utgår även från olika, skilda delar av mitt material, vilka jag ämnar 

länka samman ur ett större perspektiv. 

 

 

Den kommersiella kontexten 
 

Butlers teori om performativt kön påvisar själva den sociala existensen som ett iscensättande 

av jaget. I kontrast till andra teorier om performativitet så hävdar Butler dock att det inte är 

möjligt att kliva utanför scenen. Att ta plats på den populärkulturella scenen innebär att att 

bli sedd och hörd i ordens starkaste mening, och en fråga är huruvida performativa 

ageranden är mer intensifierade i i utövandet av populärmusik, så tätt sammankopplad med 

både liveframträdanden och visuell teknologi, än i andra musikaliska praktiker (Björck 

2011:57). 

Zara Larssons kritik mot Bråvallafestivalen och den efterföljande debatten är i mina ögon 

spännande på grund av att den synliggör den kanon i den kommersiella musiksfären som 

omgärdar kvinnliga popartister. Hur makthierarkier som uttrycks i musikens sfär kan 

fungera som instrument för att antingen försöka bibehålla, ifrågasätta eller förändra 

positioner (Nordström 2010:29). 

Mitt eget musikintresse och musikutövande har främst kretsat kring ett subkulturellt 

sammanhang, och då i synnerhet i punk- och hardcorescenen och DIY-kulturen (do it 

yourself). Mitt val av ämne till denna uppsats baseras mycket på tesen att de strukturer 

gällande kön och kvinnliga musikers handlingsutrymme, som återfinns inom alla 

musikaliska sfärer och genrer, är särskilt tydliga inom den kommersiella popmusikens 

industri och dess publik. Denna tes bygger på två utgångspunkter: den kommersiella 

popmusiken når ut till en bred allmänhet, i motsats till den musik som produceras inom och 

 stannar i en (relativt) politiskt medveten, subkulturell sfär, såsom punk- och 

hardcorescenen. Jag definierar här kommersiell popmusik som den musik som produceras 

inom de skivbolag som kallas för “majorbolagen”, till vilka Universal music group, Warner 

music, Sony music entertainment och EMI räknas (Nordström 2014:70).  Den omgärdas 

också av ett maskineri med vinstintressen, såsom bokningsbolag. Det innebär att artisterna 

görs attraktiva genom en kommersiellt gångbar image, och en sådan uppnås bland annat 

genom att artisterna följer utseendemässiga mässiga ideal i så hög grad som möjligt, samt att 
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de förpackas i ett koncept som utstrålar framgång, i enlighet med vår kulturs ideal (Lindgren 

2005:177).  

Ordet “kommersiell” kan ha två betydelser. Dels kan det beteckna en verksamhet som 

bedrivs på marknadsmässiga villkor. Då är det en ganska neutral term. Så gott som all musik 

som görs idag påverkas av marknadens krafter - någon måste på något sätt betala för 

musiken. Men kommersiell kan också vara ett starkt värdeladdat ord som anger att 

produktionen av musik och musikens konstnärliga halt är underordnad och formas av ett 

vinstsyfte (Lilliestam 2009:167). 

De kapitalistiska intressen som ligger bakom dessa faktorer tjänar på kvinnors dåliga 

självkänsla och strävan att ständigt förändra sig själva för att uppnå utseendemässiga ideal. I 

enlighet med exempelvis plastikkirurgi-, kosmetika- och modebranschen så bör den 

kommersiellt gångbara, kvinnliga  artisten därför väcka beundran genom att framstå som 

ouppnåelig, och samtidigt eftersträvansvärd att efterlikna (Björck 2011:133).  

Den andra aspekten av min tes att de patriarkala strukturerna framträder som särskilt 

tydliga inom ramen för mitt ämne bygger på nätkulturens mekanismer. De åsikter och 

diskurser som finns inom särskilt politiskt laddade ämnen utkristalliseras i högre grad i vad 

som skrivs på internet än hur de uttrycks i andra sammanhang. Förekomsten av hatiska eller 

kränkande uttalanden baserat på diskrimineringsgrunderna, det vill säga en persons kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, är vanligare vid 

nätmobbning än vid mobbning i skolmiljö (Dunkels 2015:28). 

Kombinationen kommersiell popkultur och internetkultur kan därför innebära att 

diskurser kring könsfördelning och kvinnliga artister utkristalliseras på ett tämligen extremt 

sätt. Den diskurs jag vill undersöka dras därmed till sin spets inom materialet för min 

uppsats, vilket innebär att jag hoppas kunna ringa in dem med en särskild tydlighet.  

 

Sammanfattning 

 Den kommersiella kontext i vilken Zara Larsson verkar som artist måste tas i beaktande för 

att förstå reaktionerna mot hennes ställningstaganden. Detta för att den kommersiella 

musiksfären speglar normativa ideal och könsroller, och når en bred allmänhet. Mot denna 

bakgrund kommer jag i följande kapitel att tillföra fler dimensioner för att förstå Zara 

Larssons handlingsutrymme.  
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Underbarnet och kampen 
 

Zara Larsson föddes i Stockholm den 16 december 1997. Hon bor i skrivande stund, arton år 

gammal, ännu hemma med sin mamma, pappa och lillasyster. När denna uppsats började 

skrivas var artisten ifråga inte ens myndig. Jag kommer att analysera vilken roll hennes låga 

ålder spelar i debatten, och i hennes subjektsposition. Utifrån hennes ålder skulle hon 

snarare kunna benämnas som “flicka” eller “tjej” än “kvinna”, men jag väljer att göra min 

diskursanalys utifrån en kontext som rör kategorin “kvinnor” som är popartister. Begreppet 

male gaze (den manliga blicken) myntades av den psykoanalytiskt influerade filmteoretikern 

Laura Mulvey. Grundtanken är att alla representationer vi möter (en teori som kan 

appliceras på all populärkulturell kontext) är instrument för den manliga blicken (Lindgren 

2005:180). 

I hennes sommarprat i P1 den 25 juli 2015 berättade Zara Larsson att hon alltid har 

sjungit, och tidigt var otålig att förverkliga drömmen om att bli popstjärna. Hon vann den 

svenska tävlingen Talang år 2008, blott elva år gammal, och fick på så vis nationell 

berömmelse. I och med detta förväntade hon sig ett skivkontrakt, och att karriären skulle ta 

fart, men på grund av hennes låga ålder skulle det dröja till år 2013 innan genombrottet 

kom, med låten Uncover (Larsson, 2015). Zara Larssons musik kan beskrivas som 

radiovänlig pop, och hennes starka röst är tydligt influerad av Rihanna - en av samtidens 

mest framgångsrika kvinnliga artister. Zara Larsson beskriver Whitney Houston som en av 

sina största idoler, och sångstilen är färgad av dessa båda artisters anstrykning av r’n’b, 

vilken i sin tur är influerad av gospel. 

Jag kommer inte att analysera vare sig personen Zara Larsson, musiken eller texterna, i 

denna uppsats. Jag beskriver här artisten Zara Larsson, för att ge en bild av henne, hennes 

publik, hennes performativitet och hennes subjektsposition. Den enda delen av hennes 

artistskap som är relevant för själva analysen är dock artisten som kliver ner från scenen, blir 

intervjuad och omskriven, eller loggar in på sociala medier och där bygger sin image via de 

berättelser hon delger fansen. Fokus för analysen är i sin tur fansens och medias reaktion på 

dessa berättelser. För att förtydliga mitt fokus vill jag hänvisa till Marcy R. Chvasta, som i 

artikeln Sinead O’Connor: The collision of bodies, i antologin Political rock (2013), använder 

sig av ordet “bodies” för att problematisera en artists olika subjektspositioner och hur de kan 

kollidera (Chvasta, red. Pedelty, M., & Weglarz, K 2013:111). Jag skriver konsekvent om Zara 

Larsson med både för- och efternamn, eftersom dessa utgör hennes artistnamn. Detta för att 

tydliggöra att jag skriver om artisten och inte personen. I Chvastas artikel om Sinead 

O’Connor  blir begreppet “bodies” ett sätt att visa på hur artisten på samma gång kan vara 

den performativa artisten, men även, till exempel, en vän, älskare, mor, dotter etcetera. 
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According to Graver, there are seven bodies that constitute the actor’s 

body: characters, performers, commentators, personages, 

representatives of sociohistorical groups, physical flesh, and loci of 

private sensations (Chvasta 2013:111). 

 

De olika aspekterna av en person som här illustreras med begreppet bodies hjälper mig att 

sätta fingret på att vi är olika subjekt i olika sammanhang, men att dessa subjekt överlappar 

varandra, samspelar och kan vara närvarande samtidigt. Personen Zara Larsson, som bland 

annat var en sjuttonårig flicka då debatten rasade, är givetvis närvarande i artistens 

framställande av sig själv i intervjuer och i sociala medier. Det är dock artisten jag skriver om 

när jag skriver namnet Zara Larsson. 

 

– Jag är verkligen så obeskrivligt trött på att folk ska skoja till det på 

min bekostnad. Framför allt vuxna män. Det är folk som inte lyssnar på 

mig utan som läser något i tidningen som jag egentligen inte har sagt. 

Högst upp på deras önskelista vill dom helst att någon ska våldta mig, 

misshandla mig och oftast till och med mörda mig. I kommentarsfälten 

skrattar kompisarna och håller med. Detta sker alltså varje dag, skriver 

Zara Larsson på Instagram  (Thomsen, 2015). 

 

Citatet ovan visar på hur starka reaktioner Zara Larsson möter med sina feministiska 

ställningstaganden. De senaste åren har vi fått se flera prov på hur kvinnor i offentligheten i 

Sverige drabbats av näthat och hot liknande de Zara Larsson fått utstå. Ofta retar de upp 

män (hatkommentarerna kommer nästan alltid från män) endast genom att vara offentliga 

personer, men de kända kvinnor som dessutom uttalar sig politiskt laddade ämnen drabbas 

särskilt hårt (Dunkels 2015:26). 

 

Två subtila händelser går mig dock inte osynligt förbi. Dels bananen som 

kastas upp på scen, vem gör ens så? men även de objektifierande 

busvisslingarna när Zara tar av sig sin jacka mellan två av låtarna. Jag 

hörde inte en enda person som på något sätt uppmärksammade Joey 

Bada$$ när han slet av sig kläderna under sin spelning. Killen hade ju 

ändå ett sexpack. Så kan vi i fortsättningen bara låta detta vara en 

osexualiserad gest, om inte intentionerna är av annan sort. Tack på 

förhand  (Bergvall, 2015). 

 

Ovanstående citat är hämtat från en liverecension i musiktidningen Gaffa. Skribenten 

problematiserar den sexism som Zara Larsson här möter även på scen, utifrån ett 

feministiskt perspektiv. Genom att jämföra reaktionerna som uppstått när Zara Larsson klätt 
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av sig jackan på scen med motsvarande scenario för en manlig kollega belyser skribenten en 

skillnad i kvinnliga respektive manliga artisters handlingsutrymme. 

 

“Det finns nog en anledning varför du inte står överst och störst i 

festivalens marknadsföring och varför du kör på eftermiddagen, t.ex. för 

att du inte drar publik som vissa andra. Du är en av många fjortisbrudar 

som är världsberömda i Stockholm och som hypas maximalt men som 

inte kommer med hits utan endast en massa tjafs. Kom igen om 10 år 

och tyck en massa då har du erfarenhet och perspektiv på livet, dvs om 

du fortfarande är kvar i ’musikindustrin’ för som du vet så kommer det 

ständigt nya tonårstjejer som musikindustrin vill ha som gullegrisar” 

skriver 47-årige Günther  (Andersson, 2015). 

 

Günther hänvisar i citatet ovan till både Zara Larssons ålder och kön för att avfärda hennes 

kritik mot Bråvalla. Utifrån den norska socialpsykologen Berit Ås teorier om de fem 

härskarteknikerna (Ås 1979) så kan hans uttalanden ses som exempel på härskartekniken 

förminskande (Nyberg & Wiberg 2014:45). Om vi ser till vad Zara Larsson faktiskt sade i sin 

kritik av Bråvallafestivalen så uttryckte hon aldrig en önskan om att själv vara huvudakt på 

festivalen, men ifrågasatte både den tidigare speltiden och frånvaron på affischerna utifrån 

det faktum att hon var den mest spelade på Spotify av samtliga bokade artister. Hennes 

tankar om mansdominansen på festivalen uttrycktes i mer generella ordalag, som att hon 

själv hellre ville se kvinnliga artister än manliga, eftersom manliga artister “alltid är 

överrepresenterade”. Genom sitt uttalande gör Günther en omskrivning av Zara Larssons 

kritik mot Bråvallafestivalen till en personlig fråga om just hennes utrymme på festivalen, 

istället för en strukturell dito. Hennes agens i frågan om representation på festivalscener på 

ett strukturellt plan kom därmed att undermineras. 

Den feministiska agendan har införlivats till att bli en del av den artist vi känner som Zara 

Larsson, sedan sommarens debatt. I sitt sommarprat, som alltså sändes kort efter debatten 

runt Bråvalla och den efterföljande kritiken, vävde Zara Larsson in feminismen i berättelsen 

om sitt liv och karriär. Hennes kamp kom att bli en angelägenhet som sattes i en större 

kontext i Musiksverige i och med hashtagen #backazara, och den uppbackning hon fick av 

artister som Marit Bergman. Bergmans uttalanden följdes av stöd på Twitter av kända 

personer och artister som bland andra Malena Ernman, Sarah Dawn Finer, Titti Schultz och 

Tilde de Paula  (Elmervik & Thomsen, 2015). 

Under Aftonbladets årliga Rockbjörnen-gala fick Zara Larsson både pris som årets 

kvinnliga liveartist, och ett specialpris för sin kamp för jämställdhet. Operasångaren Malena 

Ernman delade ut priset, och motiverade det bland annat såhär: 
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– Du kräver att slippa bli förminskad på grund av ditt kön. Du 

kräver att slippa behöva vara rädd. Och du kräver att få vara 

huvudakt. Du kräver rättvisa. Rockbjörnen backar Zara. 

Rockbjörnen backar feminism! Rockbjörnen backar självklart 

jämställdhet, sa Ernman  (Ljung & Thomsen, 2015). 

 

Även denna hyllande motivering har dock tolkat Zara Larssons kritik mot Bråvalla som att 

hon kräver att själv få vara huvudakt. Kritiken görs därmed än en gång personlig, istället för 

att tillåtas vara strukturell. 

Under hösten som passerat efter Bråvalla-debatten har Zara Larsson fortsatt göra 

feministiska uttalanden i sociala medier, och hashtagen #backazara har levt kvar på Twitter. 

Som jag tidigare angett (se kapitlet Avgränsning) så har mitt fokus legat på tre 

instagrambilder, vilka symboliserar olika aspekter av både den kamp Zara Larson för, och 

det motstånd hon möter.  

Zara Larsson slog igenom som artist vid väldigt låg ålder, och en del av fascinationen för 

henne grundas troligtvis just i läsningen av henne som ett musikaliskt underbarn. De senaste 

åren har hon gjort många feministiska uttalanden, och med tiden har feminismen kommit 

att bli en del av det vi förknippar med henne. Feminism provocerar, och kanske blir det 

särskilt provocerande i fallet Zara Larsson: det väna, musikaliska underbarnet som växer 

upp och blir en arg feminist. Zara Larsson har en bakgrund som något av en svensk 

”barnstjärna”. Internationellt sett har sådana ofta vuxit upp till att bryta mot sin oskuldsfulla 

bakgrund genom provokationer (se exempelvis den amerikanska artisten Miley Cyrus). I 

fallet Zara Larsson ter sig dock reaktionerna på hennes åsikter komma som en överraskning 

för henne själv. Det tyder på en uppriktighet bortom en image, vilket eventuellt gör hennes 

åsikter än mer provocerande. 

 

Sammanfattning 

Lyssnarna blev presenterade för artisten Zara Larsson som ett ”musikaliskt underbarn”, vid 

elva års ålder. Hennes feministiska åsikter har med tiden kommit att bli en del av henens 

kändisskap, vilket provocerar. Min teori är att feminismen krockar med artistens bakgrund 

som ung, oförställd och behagfull, vilket kan sammanfogas med hennes subjektsposition 

som kvinnlig artist. 
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Popmusikens feministiska förkämpar 
 

Genom att ta avstamp i Madonnas genombrott på åttiotalet, respektive Lady Gagas under 

2000-talet, vill jag analysera den kontext i vilken Zara Larsson har fört in sin feministiska 

agenda i sitt artistskap i 2010-talets Sverige. Genom att jämföra dessa tre kvinnliga 

popartister ämnar jag ge en bild av den feministiska, sociala och populärkulturella kontext 

som banat väg för Zara Larsson som artist. Precis som för Madonna och Lady Gaga så vore 

hon inte den hon är som artist utan kontroverserna (Hawkins, red. Iddons & Marshall 

2014:14). 

Madonna är liksom Zara Larsson en artist som tidigt hade en feministisk agenda, och det i 

den mest kommersiella musiksfären. Till skillnad från Zara Larsson var hennes agenda inte 

lika uttalad, utan yttrade sig främst i att hon var sexuellt utlevande, utmanande och på 

samma gång krävde full respekt som artist och låtskrivare (Whitely 2000:136). Madonna 

slog igenom med låten Like a virgin 1985. I videon till låten bär hon en vit bröllopsklänning 

med långt släp, som dock lämnar hennes ben bara. Hon bär kraftig makeup, och dansar 

lättklädd i en gondol i andra scener. Hon ter sig sexuellt utmanande sett till både makeup, 

klädsel, kroppsspråk och de blickar hon ger kameran. Redan år 1980 hade Madonna agerat i 

en lågbudget-mjukporrfilm vid namn Certain Sacrifice, och de konnotationer som väcktes av 

denna vetskap i kombination med Madonnas dubbeltydiga lek med subjektspositioner 

väckte starka känslor och åsikter hos publiken (Whiteley 2000:137). Från feminstiskt håll 

anklagades Madonna för att vara den lägsta formen av populärkultur: Ytlig, trivial och 

kommersiell. Hon väckte även förvirring gällande sina intentioner, då hon av somliga 

uppfattades som ironisk. Hon parodierande på kvinnliga könsroller. 1989 släppte hon 

albumet Like a prayer, och på det fanns låten Express Yourself. Texten uppmanar kvinnor 

att respektera sig själva och att inte nöja sig med bristfälliga män och relationer. Refrängen 

lyder: 

 

Don’t go for second best baby 

Put your love to the test 

You know, you know, you’ve got to 

Make him express how he feels 

And maybe then you’ll know your love is real 

(Madonna, 1989) 

 

I november 1990 kom Justify my love. Här hade Madonna renodlat den look som anspelade 

på Marilyn Monroe, liksom sin sexuellt utlevande image. Videon innehåller både 

anspelningar på S/M, lesbiska kärlekscener mellan Madonna och en annan kvinna, och 

scener med aktörer vars visuella framtoning för tankarna till amerikanska gayklubbar 
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(Whiteley 2000:148). Precis som i tidigare verk så är tunga smycken i form av kristna kors 

en central del av estetiken. Jag tolkar Madonna som en artist vars subjektsposition kretsar 

kring hennes katolska arv och som en kvinna i en era då kvinnlig sexualitet fortfarande var 

väldigt tabu, i högre grad än idag. Jag tolkar hennes feministiska agenda utifrån dessa två 

aspekter: frigörelsen från den tro som predikade om sexualitet som synonymt med synd, och 

från det patriarkat som förnekade den kvinnliga sexualiteten som innehållandes ett 

egenvärde.  

Lady Gaga, vars riktiga namn är Stefani Germanotta, har själv berättat att mode spelat en 

väldigt stor roll under hela hennes liv. Som artist använder hon sig av mode och visuell 

framställning på ett väldigt spektakulärt sätt. Genom mode och klädsel agerar hon och 

problematiserar frågor som rör kändisskap, skönhet, sexighet, femininitet, och den blonda 

kändisens subjektsposition (Gray & Rutnam 2014:45).  

Under MTV Video Music Awards 2010 dök Lady Gaga upp iförd en klänning designad av 

Franc Fernandez, vilken sammanfogats av strimlor av rått kött. Gaga kommenterade själv 

klänningen i en intervju med Ellen DeGeneres med orden “we’re not just av piece of meat”, 

och tillstod att den var ett politiskt statement mot konsumtionen av kvinnokroppen i media 

och underhållningsbranschen. Hon bäddade dock in detta budskap bland flera andra 

förklaringar till sitt val av klänning, som rörde hennes stöd till homosexuella, amerikanska 

soldater, samt djurrättsliga frågor. Det är möjligt att hon kunnat bli en feministisk hjälte om 

hon framfört orden “we’re not just a piece of meat” som en rak och självsäker fras till svar på 

frågan om klänningens syfte, istället för att ge flertydiga och därmed luddiga förklaringar 

(O’Brien 2014:28). 

Martin Iddon diskuterar hur Lady Gaga i videon till låten Telephone avslöjar sin relation 

till rollen som artisten som just en “performance” (Iddon 2014:261). Detta utstuderade 

förhållningssätt till den egna berömmelsen och artistskapet vill jag sätta i relation till Zara 

Larsson och hennes karriär, då min tes är att där finns ett helt annat förhållningssätt att 

finna. 

Madonna, Lady Gaga och Zara Larsson har flera nämnare gemensamt. De är alla väldigt 

framgångsrika inom den kommersiella musikindustrin och har samtliga haft hits på såväl 

Billboardlistan, Englandslistan och de svenska försäljningslistorna. Madonnas karriär tog 

fart år 1979 och hon har en av tidernas mest framgångsrika musikkarriärer i bagaget, med 

åtskilliga listettor. Lady Gaga har sedan genombrottet med singlarna Just Dance och Poker 

Face år 2008 varit en av världens mest omtalade artister. Zara Larsson vann den svenska 

tävlingen Talang år 2008, samma år som Lady Gaga slog igenom. Hon var vid tidpunkten 

endast elva år gammal, och imponerade med sin starka röst. Fem år senare, år 2013, slog 

hon igenom på listorna med hiten Uncover, som följts upp av tillika framgångsrika singlar 
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som Lush Life och I will never forget you. Samtliga nämnda singlar har i skrivande stund 

sålt platinum, varav de två första flera gånger om.  

Sett till visuell framtoning och image skiljer sig de de tre artisterna åt väsentligt. 

Madonnas tidiga lek med religiösa symboler, S/M-estetik, Marilyn Monroes yttre attribut, 

visuell attribut lånade från gayscenen och kraftig makeup blev snabbt ett koncept och ett 

signum som hon älskades för, men även provocerade genom. Lady Gaga har dragit det 

visuella uttrycket betydligt längre än Madonna, på ett alldeles unikt sätt. Musik, kläder och 

videos bildar en enhet i hennes artistskap, och genom dessa beståndsdelar framför hon 

berättelser. Zara Larsson slog igenom som ett blont, oförställt barn och den naturliga imagen 

med sparsam makeup och rakt, rågblont hår, har bevarats medan karriären tagit fart. Hon 

slog igenom i för ung ålder för att själv ha kunnat konstruera ett koncept för sig själv som 

artist, och ingen annan inramning än den storslagna rösten som påminde om Rihannas, 

inneboendes i en ung, vanlig, svensk tjej, var heller nödvändig för att kunna lansera artisten 

Zara Larsson.  

Brittiska Spice Girls, som slog igenom år 1996, kan sägas ha varit den första stora, 

kommersiella popgruppen där feminismen varit en uttalad del av deras image. Till skillnad 

mot Zara Larsson byggde hela deras image på denna form av lättillägänglig feminism, med 

slagordet “girl power” som mantra  (Whiteley 2000:217). Spice Girls sattes samman med 

syfte att göra succé med denna image, medan Zara Larssons feminism är personlig, uttryckt 

utan någon synbar kommersiell agenda. Den har först senare kommit att införlivas i 

framställningen av artisten Zara Larsson. 

Både Madonna Louise Ciccone och Stefani Germanotta har antagit artistnamn, medan 

Zara Larsson uppträder under sitt eget namn. Född 1997 tillhör Zara Larsson en generation 

som fostrats i de sociala mediernas tidevarv. Detta innebär att hon som mycket ung artist 

direkt fick tillgång till forum där hon kunde kommunicera med sina fans på en direkt sätt, 

om än via den anonymitet som dator- eller mobilskärmen erbjuder. Detta står i skarp 

kontrast till Madonna, som blev en ikon under ett åttiotal då bilden av artister endast 

presenterades för publiken av media, posters, skivkonvolut och genom liveframträdanden. 

Madonnas privatliv skärskådades visserligen av media, inte minst under det stormiga 

äktenskapet med Sean Penn (1985-1989), men hon hade aldrig möjlighet att själv 

kommunicera med fansen på det sätt Zara Larsson kan i 2010-talets Sverige. Innan de 

sociala mediernas intågande passerade kändisarnas berättelser om sig själva genom 

journalister, och processades genom klippning, redigering, tolkningar, samt försäljnings- och 

tittarsiffrornas agenda.  

Zara Larsson har full kontroll över vad hon själv vill förmedla till sina fans. Hon 

kommunicerar via sin blogg (www.zaralarsson.se), sitt twitterkonto och instagram 

(@zaralarsson). Genom dessa kanaler har hon spridit feministiska åsikter, samtidigt som de 

http://www.zaralarsson.se/
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bilder hon publicerar föreställandes henne själv (ofta så kallade selfies) är smickrande på ett 

normativt sätt, i enlighet med rådande skönhetsideal. Med tiden har bildkommentarerna 

alltmer kommit att bli feministiskt medvetna och, ibland, medvetet provokativa. Detta skulle 

kunna tolkas  som en strävan att, i bildlig bemärkelse, äga bilden hon förmedlar av sig själv, 

och att göra anspråk på att få vara ett subjekt, oavsett hur mycket bilderna av henne än 

överensstämmer med rådande skönhetsideal (Björck 2011:61). 

 

Sammanfattning 

Feminismen har ofta varit ett subtilt inslag i imagen hos tidigare, kommersiella artister på 

den internationella arenan. Till skillnad från föregångare som Madonna och Lady Gaga har 

Zara Larsson vuxit upp i ett Sverige där uttalat feministiska förebilder tar allt större plats i 

offentligheten, och där feminismen blivit lättillgänglig via internet och sociala medier. 

Hennes feminism ter sig dock krocka med normerna som omger hennes subjektsposition. 

Zara Larsson gör uttalanden som tyder på att hon tagit aktiv del av den samtida feministiska 

debatten, och utifrån det delger hon fansen med spontana reflektioner, ofta via sociala 

medier.  

 

 

Medierna och könsfördelningen 
 

Debatten om könsfördelningen på festivalscener blossar numera upp i medierna varje 

sommar. Föreningen Jämställd festival för statistik över festivalernas könsfördelning, och 

kontaktas ofta av media för att kommentera den inför festivalernas genomförande.  

Aftonbladet ringde i somras upp Kristina Wiksell, pressansvarig på Jämställd festival, och 

Niklas Westergren, marknadschef på FKP Scorpio som arrangerar Bråvallafestivalen, för att 

diskutera den aktuella statistiken. Kristina Wicksell uttryckte en besvikelse över att 78% av 

akterna på festivalen bestod av män, och ifrågasatte om de överhuvudtaget jobbade aktiv 

med frågan, när mansdominansen kvarstår från år till år. Niklas Westergren svar på kritiken 

var att de verkligen tittar på denna fråga och jobbar för att könsfördelningen ska bli bättre.  

 

- Precis som på väldigt många andra festivaler är det en snedfördelning, 

men det är en betydligt bättre siffra än förra året. Men det här är ett 

samhällsproblem, inte ett festivalanknutet problem. Hela Sverige måste 

bli mer jämställt, säger han  (Elmervik, Nöjesbladet: Aftonbladet, 2015). 

 

Artikeln i Aftonbladet fick titeln “Bråvalla- en gubbtung fest”. Den diskuterar dock inte vilka 

argument som finns för att en musikfestival bör ha en jämn könsfördelning bland artisterna, 

vilket är symptomatiskt för samtliga artiklar jag läst rörande debatten. Det leder mig till 
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tanken att så länge debatten stannar vid att handla om siffor så kommer inte vare sig läsarna 

eller festivalpubliken att få tillgång till verktyg för att analysera VARFÖR könsfördelningen 

ser ut som den gör, eller vad som format deras preferenser.  

 

Niclas Westergren, marknadsansvarig för Bråvallafestivalen, medger att 

de inte har något jämlikt program i år, men att det förhoppningsvis 

kommer att se annorlunda ut om några år. 

– Det enda vi tänker på är kvalitet, säger han. 

– Det är skitsnack, säger Amanda Lindholm, som har grundat 

föreningen Jämställd festival. 

– Argumentet "Vi bokar efter kvalitet och inte efter kön" är att säga att 

det inte finns några bra kvinnliga akter. Det finns en massa festivaler 

som bokar jämställt, så det handlar bara om att man inte anstränger sig, 

säger hon  (Winberg, 2014). 

 

I ovanstående artikel ges frågan om könsfördelning på festivaler den sorts uppmärksamhet 

som vi sett prov på de senaste åren: En journalist intervjuar en företrädare för föreningen 

Jämställd Festival, som kritiserar både statistiken och den motivering som framförs från 

festivalens sida. Vi ser dock inga motfrågor som rör definitionen av “kvalitet” när det gäller 

musik.  

Har då medierna sett ett sensationsmaterial i Zara Larssons kritik av Bråvalla, och 

bidragit till att underblåsa debatten? Dagens Nyheter valde ut kritiken mot festivalen som 

så central i intevjun att de placerade den i rubriken för artikeln. Rubriken löd: “Zara 

Larsson besviken: Är jag ens med på Bråvalla?” Det är omöjligt att veta om journalisten 

Kajsa Haidl var ute efter just en sådan kritik då Zara Larsson kontaktades, eller om syftet 

endast var att få ett uttalande om hur det kändes att vara den mest spelade artisten på 

Spotify av de som bokats till festivalen. Efter Günthers attack mot Zara Larsson hakade hela 

den svenska kvällspressen på, och skrev om konflikten. 

Sedan 2012 har föreningen Jämställd Festival fört statistik över könsfördelningen på 

svenska festivaler, och enligt deras sätt att räkna bestod akterna på svenska festivaler då av 

79% män, 17% kvinnor och 4% mixade akter. I år, 2015, hade siffrorna förändrats: 67% 

män, 29% kvinnor och 4% mixade akter. Då 2012 års siffror överensstämmer med den 

statistik jag själv kan minnas från mitt engagemang i musikföreningen She’s got the beat i 

början av 2000-talet (se Nordström 2010) så torde 2015 års siffror ha att göra med en ökad 

medial rapportering om rådande könsfördelning. Jag har googlat på orden “könsfördelning 

festivaler”, och där hittat en rad nyckelord i artiklar som tar upp ämnet: Kvalitet, ansvar, 
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hinder, tyvärr, makt, nedslående, mansdominerade, könsbalansen, utestängda, festivalkris, 

mansfest, mansmur, dystert, domineras, skev, genrer, snedvriden könsbalans, 

demokratifråga, otur och kvotera.  

Dessa ord signalerar att rådande könsfördelning på festivaler är ett problem. Artiklarna 

jag studerat finns bland de tjugo första träffarna på sökningen. Bland dessa är artikeln från 

Fria tidningen den enda där journalisten ställer frågan till Jämställd Festivals representat 

om varför en jämn könsfördelning är en viktig fråga. En bokare beklagar frånvaron av 

kvinnor i festivalens lineup, och menar att nästa års festival kommer att ha en bättre 

könsfördelning. Bokaren hänvisar till att de haft intressanta ”tjejband” som anmält intresse, 

i kontrast till att festivalen bokar ”rockband” (se bilaga 1.). Att benämna band som har 

kvinnliga medlemmar med ett kvinnligt prefix synliggör här den mansnorm som finns 

inbyggd i ordet ”rockband” (Nordström 2010:88). En av bokarna hänvisar till att den som 

skulle kvotera in 50% kvinnor i lineupen vore ”dum i huvudet”, eftersom de då skulle välja 

bort intressanta akter. Flera av de intervjuade bokarna hänvisar till att de bokar det 

publiken vill höra (se bilaga 1). 

Forskning visar att konceptet att ta plats för sakens skull är en vanligt förekommande 

ingång i diskussionen om kvinnors representation och jämställdhet i den svenska 

mediedebatten (Björck 2100:58).  Därmed läggs ansvaret för både representationen och 

handlingsutrymmet på kvinnorna själva. Forskning pekar även på hur kvinnor antingen 

osynliggörs eller betraktas som Den Andra i medier (Nordström 2010:235), vilket minst 

sagt komplicerar möjligheten för kvinnor att själva kräva och erhålla hälften av 

representationen och handlingsutrymmet. 

 

Sammanfattning 

Könsfördelning på festivalsener är ett tacksamt ämne för medierna, men de går sällan djupt 

in på ämnet. De presenterar den rådande statistisken, och nyttjar konflikten till att skapa 

rubriker, men ställer sällan eller aldrig frågan varför en jämn könsfördelning skulle vara att 

föredra. På så vis nås inte de som läser rapporteringarna av verktyg för att ifrågasätta 

rådande normer. 

 

 

De manliga stjärnornas hegemoni – vem tillhör scenen? 
 

Könsfördelningen på musikscener och kvinnors roll inom musikvärlden är ofta ett föremål 

för debatt idag. Debatten återkommer ofta till frågan om huruvida den rådande 

könsfördelningen är ett problem eller ej, och om det bör finnas en strävan att aktivt förändra 

den, vilket jag kommer att visa exempel på. 
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The absence of women as creators in pop music can be called sexist. Sexism is the 

systematic discrimination against and degradation of women, and the denial of 

equal power to women in human affairs. Sexism is as pervasive in rock music as 

in any other form of music. It pervades the structure of the music industry along 

with the lyrics and instrumentation of the music itself (Shuker 1994:249)  

 

Ovanstående är ett exempel på hur den kvantitativa jämställdheten inom musikvärlden kan 

betraktas, det vill säga frågor som rör könsfördelning. Frågan om handlingsutrymme för 

manliga respektive kvinnliga artister handlar om kvalitativ jämställdhet. Jag ställer mig 

tveksam till om en manlig artist hade mött samma hat som Zara Larsson om han hävdat att 

han förtjänade en bättre speltid och mer synlighet i marknadsföringen på en festival. Ett 

exempel som illustrerar skillnaden i subjektpositioner är när bandet The Hives år 2003 

omskrevs enligt nedan: 

 

Och självsäkerheten är kvar - The Hives tycker fortfarande att världens bästa band 

heter The Hives. 

- Kaxigheten är för oss ett sätt att trissa upp förväntningarna på oss själva. Säger vi 

att vi är världens bästa band så måste vi vara det, säger Howlin" Pelle  (Hjertén, 

2003). 

 

The Hives uttalande genererade ingen hatstorm. Det gjorde inte heller heller det kaxiga 

mellansnacket på Hultsfredsfestivalen den gången de avslutade festivalen, och tackade alla 

“förband” (det vill säga alla andra akter som spelat under festivalen): 

 

För några veckor sen välte de scenen Pampas på Hultsfred och då sa sångaren 

Howlin" Pelle Almqvist så här: 

- Det här är en stor scen men mitt ego ryms inte. 

The Hives gick på som sista akt av alla där och naturligtvis försatte inte Pelle 

tillfället att "tacka alla förband". Kaxigt? Ganska så  (Börjesson, 2001). 

 

Howlin’ Pelle Almqvist, sångare i The Hives, var år 2003 en tjugofemårig man. Hans 

uttalanden om den egna bandet som “världens bästa” var inte en del av ett försvar, en 

diskussion eller argumentation för att bandet borde nå större framgång än de gjorde. Det är 

omöjligt att veta om ett sådant scenario skulle ha skapat kontrovers, då vi inte har något 

facit. Om vi tittar på de hierarkier och normer som finns inom den kommersiella 

popmusiken så utmanar dock inte Howlin’ Pelle Almqvist någon norm för hur män inom 

hans sfär får bete sig, med sina uttalanden. The Hives är ett rockband, som nått framgång 

inom den kommersiella sfären. Kaxiga uttalanden om det egna bandets storhet passerar som 

både acceptabelt och underhållande, inom ramen för manliga rockbands handlingsutrymme. 
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Cecilia Björk skriver i boken Claiming Space- Discourses on gender, popular music and 

social change:  

 

If the goal of the quest is to reach the subjectposition “musician” within an 

existing popular music territory, she will at worst be positioned instead as 

“invisible” or “bitch,” and at best she will manage to obtain a gender-marked, faux 

position (Björck 2011:56) 

 

Detta kan jämföras med den recension från framträdandet under Bråvallafestivalen i 

musiktidningen Gaffa, där skribenten valde att i sin text problematisera den objektifiering 

som Zara Larsson utsattes för från deltagare i publiken  (Bergvall, 2015). Å ena sidan är det 

viktigt att belysa de ojämställda villkoren för musiker, men å andra sidan slogs Zara Larssons 

subjektsposition som kvinna på scen fast en än gång, på bekostnad av berättelsen av den 

musikaliska upplevelsen. 

När The Hives hävdar att de är världens bästa band så gör de detta med stöd i rådande 

maktförhållanden. De är i en position där de kan göra detta utan att provocera, medan Zara 

Larsson inte kan ifrågasätta om en speltid klockan 13.15 på dagen är rimligt för den artist 

som spelats mest på Spotify av alla på festivalens lineup. The Hives uttalande betraktas som 

opolitiskt, eftersom de inte utmanar rådande maktförhållanden, medan Zara Larssons 

uttalande ses som högst politiskt. Detta är ett exempel på en hegemoni; en organisering av 

samtycke som innebär att maktförhållanden framstår som neutrala, och därmed inte 

ifrågasätts (Nilsson 2012:43). 

Vid tidpunkten för Bråvallafestivalens genomförande hade debatten som följt på Zara 

Larssons kritik av festivalen hunnit rasa en tid, och artister som Marit Bergman reagerade 

starkt på hatet hon fick utstå. Hashtagen #backazara kom till, och på scen med sitt band 

Refused under Bråvallafestivalen kritiserade bandets sångare Dennis Lyxzén hatstormen 

mot Zara Larsson: 

 

– Det är faktiskt okej att man måste kunna prata om genus hela tiden, för vi lever i 

ett patriarkat samhälle, sade Dennis Lyxzén på scen, och fortsatte: 

– Sådana här rockfestivaler är fantastiska, men så länge vi inte pratar om det 

fortsätter det att vara en korvfest där män bara gör saker för män och det är så 

hopplöst jävla tråkigt. […] 

Flera våldtäkter har anmälts under festivalen. [sic!] 

– Vi är här tillsammans för att vi älskar musik och gillar att hänga tillsammans. Tre 

anmälda våldtäkter i går, det är fan inte okej. Killar, skäms för satan. Vi borde skärpa 

oss, det är inte kvinnors ansvar att berätta för oss varför det är fel med patriarkatet. Vi 

tänkte spela två låtar till, den här är till alla kvinnor där ute - krossa patriarkatet, sade 

Dennis Lyxzén  (Olausson, 2015). 
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Det är mycket intressant att studera Dennis Lyxzéns subjektsposition som manlig artist i 

fyrtioårsåldern, i relation till den uteblivna hatstormen till följd av ovanstående feministiska 

uttalanden. Inte någonstans i debatten har jag sett någon kritik av Lyxzéns uttalanden. Bland 

de sparsamma antalet kommentarer efter bandets bild från framträdandet på Bråvalla finns 

endast hyllningar, i kontrast till den hätska diskussionen som följde på Zara Larssons bild 

från framträdandet på samma festival. 

Howlin’ Pelle Almqvist har alltså i media kunnat hävda att hans eget band är världens 

bästa, samt skämtat om att alla andra band under en festival var deras förband. Dennis 

Lyxzén kunde under Bråvallafestivalen hålla ett brandtal för feminism och jämn 

könsfördelning bland akterna. Ingen av dem möttes av någon hatstorm. För att förstå varför 

Zara Larsson drabbades av detta hat behöver vi betrakta vad som skiljer dem åt. Kön är en 

uppenbar faktor, och just misogyni är ett vanligt förekommande tema i de hatkommentarer 

och hot som drabbar henne. Både Dennis Lyxzén och Howlin’ Pelle Almqvist är artister inom 

rockgenren, medan Zara Larsson spelar kommersiell pop. Det går inte att avfärda den 

kontext som omgärdar respektive genrer som avgörande för dessa förutsättningar. Vid 

läsning av Marika Nordströms avhandling Rocken spelar roll (Nordström 2010), hittar jag 

inga exempel på att de rockmusicerande kvinnorna i hennes studie har drabbats av hatdrev, 

ens i en mindre omfattning som skulle kunna avspegla deras status som offentliga personer i 

hemstaden. Detta trots att de representerar feministiska musikföreningar, med uttalade mål 

att skapa en jämställd musikscen. 

 

Sammanfattning 

Kommersiellt framgångsrika, manliga artister kan göra såväl feministiska uttalanden som 

framhäva sig själva som förtjänta av framgång, utan att nås av repressalier i form av 

kritikerstormar. Artisterna i mina exempel spelar i manligt kodade genrer, där kaxigheten 

och politiska ställningstaganden är en del av kulturen.  

 

Bilder av Zara Larsson 
 

Sommaren 2015. Zara Larsson lägger ut bild på sig själv på scen på Bråvallafestivalen. Jag 

väljer att kalla den “Bråvalla” (se bilaga 2). Bakgrunden är helt svart, och bilden är tagen i ett 

underifrånperspektiv. Artisten bär svarta, blanka shorts, en tajt, kort topp som lämnar 

magen bar, och en öppen, grå jacka med mönster i rosa och svart. Hon ler, med blicken 

riktad åt höger från tittarens perspektiv. Hon höjer sin högra arm mot skyn, och håller en 

mikrofon i handen. “Bråvalla ni var helt sjuka. Publiken var bästa bästa bästa. Bråvalla är 

bäst och jag har aldrig sagt något om att jag inte vill uppträda här”. Bilden hade då den 

bifogade skärmdumpen togs  39 923 gilla-markeringar och 598 kommentarer. Jag har valt 
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att analysera kommentarerna till just denna bild på grund av att de till stor del kretsar kring 

den debatt som utlöste hatvågen mot Zara Larsson. Genom att leta efter vanligt 

förekommande teman bland kommentarerna till bilden har jag valt ut dessa som 

representativa: 

 

Fan va mesigt att spela så tidigt.. var du ens på Bråvalla? #fjortiszara 

@zaralarsson 

[...] 

(taggar annan kommentator) du är medveten om att det är mer män med 

i bråvalla som ska uppträda, det här med uppträdandet har inget med 

könet att göra detä r vem som drar till sig mest publik… och nu så är det 

artister med i bråvalla som drar till sig mer publik än vad zara gör! 

[...] 

(taggar annan kommentator) fast män bokas mer för att män 

representeras mer i media. Män syns mer = människor uppmärksammar 

män mer = män bokas mer. Det är ett problem att ickemän ej syns i 

media, och detta är en av konsekvenserna av det. Det handlar inte om 

talang eller musiksmak, det handlar om att människor pga media 

uppskattar manliga artister mer.  

[...] 

(taggar annan kommentator) så du menar att bråvalla inte bryr sig ett 

dugg om publiksiffrorna? Du menar att män syns mer i media det var det 

dummaste jag hört. 

[...] 

“(taggar annan kommentator) hon är inte huvudakten därför att hon inte 

varit i branschen tillräckligt länge. Zara är inte lika stor som Robbie 

Williams. Om dom som arrangerar kunde hyra in Beyoncé, Rihanna, 

Miley och alla andra stora kvinnliga artister tror jag säkert de skulle det. 

Men nu va det så att de huvudakter som dom lyckades hyra in är just 

män. Och so what? Va fan är grejen med det det? Män rockar? Robbie 

williams är så jävla äckligt grym så de inte finns. Detä r ingen 

könsdiskriminering men som vanligt så ska Zara alltid lägga näsan i blöt 

och göra saker större än dom är. Och om majoriteten va män? Fett nice.” 

[...] 

“@zaralarsson varför vara manshatare??? Hatar du din pappa?” 

 

Jag har funnit följande nyckelord och teman bland kommentarerna till denna bild: 

Dubbelmoral, feminism, jämställdhet, manshat, Bråvalla, män, kvinnor, strukturer, 

internationell mansdag, våldtäkter, och hat.  
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Vid några tillfällen ger Zara Larsson själv svar på kommentarer, och skriver bland annat 

“jag vill att tjejer ska ha mer plats, inte jag personligen”. De som kommenterar är av olika 

kön, på båda sidorna av argumenten. Jag benämner fortsättningsvis kommentatorerna som 

“förmodat manliga” respektive “förmodat kvinnliga”, utifrån hur jag läser deras namn och 

profilbilder. De förmodat manliga kommentatorerna finns i högre utsträckning med bland 

de kritiker som försvarar rådande könsfördelning. De hänvisar bland annat till att den kan 

förklaras av att publiken uppskattar de manliga artisterna mer. Det ges dock sällan någon 

förklaring till varför det skulle vara så. Överhuvudtaget så nämns män mycket oftare än 

kvinnor, vilket är intressant att notera i en diskussion som rör just kvinnors representation. 

En förmodat ung, kvinnlig kommentator är väldigt aktiv i diskussionen. Hon är upprörd över 

att Zara Larsson har uttryckt att hon är skeptisk till att det ska finnas en internationell 

mansdag, och avkräver henne svar på huruvida hon anser att kvinnor och män är lika mycket 

värda. En annan kommentator besvarar dessa kommentarer med feministiska förklaringar 

på både den skeptiska kommentatorns kritik, och problematiserar den bristande 

könsfördelningen på Bråvalla. Flera användare deltar i den ganska hätska diskussionen, och 

mitt intryck är att instagram som forum är ett ganska trubbigt verktyg för den som vill föra 

fram sina åsikter. Debattörerna har troligtvis mycket olika förkunskaper gällande begrepp, 

och ger intryck av att vara i spridda åldrar. De förmodat kvinnliga användarna ger i större 

omfattning uttryck för uppskattning av Zara Larsson som artist, och kommenterar ofta med 

vänliga emojis. De förmodat manliga användarna står för de grövsta förolämpningarna.  

Hösten 2015: Zara Larsson lägger upp bilden jag valt att kalla “Big deal” (se bilaga 4). Hon 

ligger på rygg  i sängen, ovanpå ett vitt lakan och med en vit handduk runt kroppen. 

Handduken är nedhasad och avslöjar större delen av hennes högra bröstvårta (den vänstra 

från betraktarens perspektiv). Hennes hår är utspritt som en plym ovanför huvudet, och hon 

kisar med höjd haka. Högerarmen är höjd mot håret, och den vänstra handen vilar troligtvis 

på magen. Bilden är beskuren strax under brösten. Som synes så har den vid tillfället då 

skärmdumpen togs 114 897 gilla-markeringar och 24 663 kommentarer. Liksom med 

föregående bild har jag valt ut kommentarer som är representativa, genom att leta efter 

vanligt förekommande teman:  

 

“skärp dig Zara du var en förebild för många men nu what happened to 

you”  

[...] 

“hur kan du lägga ut en sån bild”  

[...] 

“You are such a slut” 

[...] 
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“Så typiskt tjejer som får för mycket uppmärksamhet att bli 

feminister/manshatare”  

[...] 

“Du börjar gå för långt Zara men jävligt snygg bild” (Följt av emojis: 

skratt/gråt och hjärta med ögon) 

[...] 

“Ja det har jag men jag lägger inte ut såna bilder för jag tycker det är 

respektlöst mot sin pojkvän” 

[...] 

“Sluta… Du kan förstöra ditt liv” 

[...] 

“Asså wtf det där är bara brst, visste inte att man var hora bara för att 

man har det men ok” 

[...] 

“Fyfaaan vad jag älskar dig. du är en stark kvinna!” 

[...] 

“Varför ska Zara posta porr på instagram? Så jävla äckligt” 

[...] 

“anmäl för naket innehåll” 

[...] 

“Beautiful tits” 

[...] 

“det här är stötande innehåll…….vem fan försöker jag lura vem älskar inte 

lite nipples ä här och där (snett leende-emoji och kyss-emoji)” 

 

Jag har funnit följande nyckelord och teman bland kommentarerna till bilden: Hora, slampa, 

nipple, manshatare, bröstvårta, äckligt, sexigt, slut, och förebild.  

Vanligast är att användare taggar andra användare för att de ska se bilden. Många 

uttalade feminister försvarar Zara Larsson. Kommentatorerna framstår som unga, vilket jag 

baserar på att denna unga artist har en ung målgrupp, men även deras språk, bruk av 

slangord och sätt att formulera sig. Många kritiserar, men många försvarar också. Bland 

kommentarerna ryms rasistiska diskussioner om muslimer, vilket kan te sig ologiskt i 

sammanhanget. Dessa kommentarer utgår från en jämförelse mellan synen på den avklädda 

kvinnokroppen i en vit, västerländsk kontext, jämfört med den förmodade synen på 

densamma i en muslims kontext. Dessa kommentarer menar att den västerländska kvinnan 

är frigjord, och den muslimska förtryckt. Denna del av diskussionen synliggör i mina ögon 

hur normaliserade sexistiska och misogyna kommentarer är. Istället för att se dessa som ett 

problem i en diskussion mellan svenska kommentatorer, väljer alltså ett antal 

kommentatorer att lyfta fram kvinnosynen i andra länder som problematisk. Ett fåtal stöttar 
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Zara Larsson ur ett feministiskt perspektiv och kommenterar med exempelvis uttrycket “free 

the nipple”. 

En episod som inträffade under 2015 var att Paradise Hotel-deltagaren Eric Hagberg lade 

ut en nakenbild på sig själv på instagram, tagen bakifrån, stående på en strand, vänd mot 

havet. Flera medier uppmärksammade kontrasten mellan det hat Zara Larsson fick utstå för 

en lättklädd bild, medan Eric Hagberg nästan uteslutande möttes av hurrarop och 

uppskattning, glada emojis och hurrarop för den bild han publicerade (Lajkat.se, 2015). 

Hösten 2015: Zara Larsson lägger upp en selfie framför spegeln, den bild jag valt att kalla 

“Pojkar är skräp” (se bilaga 3). Bilden hade då skärmdumpen togs 63 086 gilla-markeringar 

och 21 395 kommentarer. Hon står till synes i ett badrum, med svart kakel i bakgrunden, och 

en vit handduk som hänger på väggen till vänster i bilden. Hon skulle kunna vara naken, 

men bilden är beskuren vid midjan, vilket lämnar betraktaren oviss om ifall hon bär några 

kläder alls. Från betraktaren sett är det vänstra bröstet skylt av hennes arm, som håller upp 

en Iphone i höjd med hakan (den hon tar bilden med). Handens naglar är långa, målade och 

troligtvis inte äkta. Hennes högra bröst skyls av den andra armen, som håller i en 

sminkborste. Den höjs mot hennes ögonbryn, som är lätt höjda. Ansiktsuttrycket är något 

allvarligt, och håret hänger rakt ner mot ryggen. Sladdarna från hörsnäckor hänger ner från 

öronen, och korsas över bröstkorgen. Bland kommentarerna till denna bild finns dessa: 

 

“Asså kalla sig feminist och sen lägga upp en objektifierande bild 

och hata på det andra könet (tumme upp-emoji) bra jobbat 

@zaralarsson” 

[...] 

“Om du säger att alla killar är skräp kan jag väl få säga att alla 

tjejer är sluts utan att få skit för det eller?” 

[...] 

“Dummaste jag sett, äckliga jävla feminist sånna som du förtjänar 

inte att leva” 

[...] 

“Jaha fuck you män är bäst så håll käften o sug min kuk” 

[...] 

“Synd att du är manshatare för du är ju snygg” 

[...] 

“Hon verkar hata sin farsa” 

[...] 

“Hon hatar inte killar/män som individer, hon hatar killar/män i 

grupp som trycker ner och sexualiseras kvinnor/kvinna” 
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[...] 

“Flickor är objekt som borde utnyttjas mer i dagens samhälle” 

[...] 

“ok men varför tror du hon säger så? hon pratar ju om män i 

grupp, om man generaliserar så är det ganska tydligt vilka som är 

de “bad” i samhället idag. Vilka begår flest brott? Vilka är de som 

gör de flesta våldtäckterna? Vilka sitter mest i fängelse? Tjejer eller 

killar? Jo killar” 

 

Jag har funnit följande nyckelord bland kommentarerna till bilden: äckligt, hora, referenser 

till Zaras Larssons pappa, refererar till Zara som skräp, feminist i nedlåtande ordalag, och 

manshatare. Som synes ovan så finns de som försvarar Zara Larsson, men kommentarerna 

till denna bild är i väldigt hög grad kritiska. De vanligaste kommentarerna är de där en 

användare helt enkelt bara taggat en annan för att locka den att se bilden. Kritiken kommer 

från flera olika perspektiv: De mest misogyna och sexistiska kallar helt enkelt Zara Larsson 

för sådant som hora eller äcklig, medan andra kritiserar henne för dubbelmoral i egenskap 

av feminist. De påstår att hon själv har gett uttryck för motstånd mot “objektifierande 

bilder”, och hävdar att hon gör sig skyldig till att själv objektifiera sig med denna bild. En 

tredje grupp är de som visar uppskattning medelst just objektifierande kommentarer, medan 

en liten klick försvarar Zara Larsson för försöker bemöta anklagelserna om manshat med 

förklaringar om skillnaden i struktur och individ.  

De tre bildernas kommentarer ger oss en inblick i hur diskurserna gällande kvantitativ 

och kvalitativ jämställdhet hör ihop. Det hat gentemot Zara Larsson som fått mest medial 

uppmärksamhet är det som rör den kvantitativa jämställdheten, det vill säga hennes syn på 

könsfördelning på festivaler. Det hatet är synligt i kommentarerna till bilden “Bråvalla”, men 

i de fall hon lagt upp bilder där hon utmanar den kvinnliga artistens snäva kroppsliga 

handlingsutrymme ihop med medvetet provokativa, feministiska bildtexter, blir den hatiska 

responsen massiv. “Bråvalla”, genererade cirka 600 kommentarer, medan “Big deal” kommit 

upp i omkring 25 000. I det senare fallets trängs rena hatkommentarer med sexism förklätt i 

uppskattning, varför kommentarerna till denna bild kan läsas på flera nivåer. Den 

konstitutiva utsida som berättar om Zara Larssons subjektsposition finns här i den skarpa 

kontrasten mellan reaktionerna på hennes lättklädda bild och Eric Hagbergs helnakna. 

(Lindelöf 2012:34). Reaktionerna på Hagbergs bild utgör den konstitutiva utsidan till 

diskursen som blir synlig i Zara Larssons dito (Laclau 1990:28) 
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Sammanfattning 

Språket och argumenten som framförs i kommentarsfälten till dessa instagrambilder ger 

intrycket av att avsändarna företrädelsevis är unga. Den grova sexismen som uttrycks i en 

stor andel av kommentarerna säger oss dock något om de könsroller och ideal som 

återspeglas i populärkulturen. Zara Larsson möts av hat för att hon kräver att bli sedd som 

ett subjekt, även när hon exponerar sin kropp. Hon möts även av hat för att hon ifrågasätter 

den tidiga speltid hon blivit tilldelad på en festival, och för att hon efterfrågar en bättre 

könsfördelning. Här möts diskurserna gällande kvalitativ och kvantitativ jämställdhet. 

 

 

Kommentarsfältherrarna 
 

När debatten rasade som mest under sommaren 2015 gjorde Zara Larsson detta uttalande i 

en intervju med Aftonbladet: 

 

– Det blir alltså minst 3650 personer om året. De flesta är som sagt vuxna 

män. Det värsta dom vet är nämligen när unga tjejer tar plats, och ännu 

värre är det när någon pekar ut problem i samhället, problem som i 9 fall 

av 10 beror på män. Det slutar även i 9 fall av 10 med att det inte ens 

pratas om våldtäkterna eller kvinnomisshandeln. Det slutar med att 

fokuset istället flyttas till hur synd det är om männen som blir 

generaliserade och hur själviska och elaka vi kvinnor är som påstår att 

alla män våldtar  (Thomsen, 2015). 

 

Zara Larsson bemöter det näthat hon tvingas utstå med en feministisk analys. Med denna 

visar hon att hon vet att hatet är grundat i patriarkala strukturer. Forskning visar att näthat 

oftast både riktas mot och utövas av vuxna. Rasism, sexism, homofobi och annat opersonligt, 

strukturellt hat är ofta drivkraften bakom denna form av opersonligt hat och det är ur detta 

perspektiv Zara Larsson bemöter det. Det personliga näthatet förekommer oftast mellan 

unga, och utgörs av det vi brukar kalla för nätmobbning. Där finns oftast en personlig 

koppling mellan offer och förövare. Det finns dock ingen knivskarp skiljeline mellan dessa 

olika typer av näthat. Det politiska kan mycket väl bygga på en personlig relation, och 

mobbningen mellan unga kan ofta innehålla beståndsdelar som rasism, sexism, transhat, 

homofobi och så vidare (Dunkels 2016:27). I ljuset av detta kan vi kanske förstå 

omfattningen av näthatet mot Zara Larsson lite bättre: Hon är både i skottlinjen för  vuxna 

(män) med en sexistisk kvinnosyn och den kultur av nätmobbning som finns bland unga. Det 

senare kan förstås utifrån hennes låga ålder, som lockar en ung målgrupp. Vi vet att 

mobbning existerar mellan unga personer i skolmiljö, och vid nätmobbning är 
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diskrimineringsgrunderna vanligare förekommande än i skolan. De lagligt skyddade 

diskrimineringsgrunderna är en persons kön, könsöverskrivande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder (Dunkels 2016:28). Kanske tar sig de unga kommentatorernas hat sig det 

opersonliga, strukturella uttryck som annars är mer representerat bland vuxna just för att 

Zara Larsson är en artist de identifierar sig med åldersmässigt och därför hittar till. De 

förmodat unga näthatarna återfinns bland mängder av kommentarer på Zara Larssons 

instagramkonto, vilket jag kommer att exemplifiera längre fram. De förmodat vuxna 

näthatarna syns inte lika öppet i detta forum. I en intervju med Svenska Dagbladet uttalande 

sig Zara Larsson såhär: 

 

– Det handlar ju inte bara om mig utan om alla tjejer som blir nedtystade, 

kränkta och hotade av anonyma personer. Det mesta kan jag skaka av 

mig, men den senaste tiden har det varit tusentals som spyr ur sig elaka 

kommentarer  (Amster, 2015). 

 

Zara Larsson har vid några tillfällen berättat att hon mår dåligt av näthatet, som i Svd-

intervjun ovan. Hon poängterar att hoten är olagliga, och att hon tror att de som författar 

dem ofta glömmer det. Vid den tidpunkt då hatet nådde dessa proportioner nådde debatten 

uppmärksamhet på högsta politiska nivå, och Zara Larsson fick uppbackning av 

kulturminister Alice Bah Kunke, som bland annat kallade henne “en livs levande 

Lejonhjärta, och en inspiration för oss alla”  (Amster, 2015). 

Sociologen Stanley Cohen (2002) myntade uttrycket ”folk devils” – folkdjävlar. Ordet 

används för att beskriva en process där vi finner syndabocken för sociala problem hos någon 

annan, utanför oss själva. Genom att göra näthataren till en folkdjävul kan vi skjuta ifrån oss 

problemet som något vi inte behöver ta ansvar för (Dunkels 2016:29). Vi kan applicera detta 

på det hat Zara Larsson fått utstå i den bemärkelsen att vi måste se hatet som ett strukturellt 

problem, och inte ett problem bland vissa individer. I fallet Zara Larsson blir det tydligt att 

gruppen män utgör en absolut majoritet av de som hatar, och att hatet i regel har sexistiska 

och misogyna motiv. Detta syns tydligt i en läsning av Zara Larssons Twitterkonto, och bland 

kommentarerna till hennes instagrambilder (se kapitlet “Bilder av Zara Larsson”). 

Vi kan förstå hatet som Zara Larsson utsätts för genom att förstå hennes subjektsposition, 

och de normer hon utmanar med sina ställningstaganden. Vi måste även förstå nätets och de 

sociala mediernas spelregler. När en näthatare agerar sker det på en social och digital scen 

som oftast är publik, och inte bara i relation till en annan individ. Vi kan inte särskilja nätet 

från andra delar av våra liv, för det som sker på nätet är påtagligt och integrerat i vårt 

vardagsliv i stort. Därmed blir det viktigt att inte bara se till hur sociala processer utvecklas 
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och tillämpas i den digitala världen. Vi bör snarare förstå hur de spänner över hela vår 

vardag, där härskarteknikerna ingår (Nygren och Wiberg 2014:11). 

Den 16 december, då jag skrev detta kapitel, läste jag ett inlägg skrivet av en kvinna i en 

musikrelaterad facebookgrupp: 

 

“bli mordhotad av män pga att jag kritisera bråvallas line up pga typ bara 

tre tjejer bokade +/- “ 

 

Inlägget genererade en diskussion, och längre ner bland kommentarerna 

skrev samma person även: 

 

“min killkompis hade ju också gjort samma kritik. han fick 25 likes å typ 8 

kommentarer. jag fick 8 likes, 25 kommentarer PLUS mordhot.” 

 

Det forum i vilket hon skriver är en grupp för personer inom den svenska hardcorescenen, en 

scen jag i egenskap av musiker känner som mer feministiskt medveten än samhället i stort, 

och där jämställdhetsfrågor aktivt lyfts det senaste decenniet. Hennes inlägg möter ingen 

som helst kritik i gruppen, utan endast uppmuntran och förståelse. Zara Larsson är kvinna, 

ung och musiker inom en sfär där de kommersiella intressena upprätthåller normer, medan 

författaren av ovanstående kommentarer identifierar sig med en subkultur, där normer 

ifrågasätts. Så länge hon yttrar sina åsikter i detta rum så står hon oemotsagd, men då hon 

kritiserar Bråvalla på festivalens egen facebooksida så möts hon av mordhot. Vi kan därmed 

ringa in genre, eller snarare sfär som en faktor som spelar roll för huruvida hatet yttrar sig.  

Kön är den andra uppenbara faktorn. Fallet Zara Larsson är ett tydligt exempel  på att 

majoriteten av de som hatar en kvinnlig artist som gör feministiska uttalanden är män. 

Exemplet ovan visar också att männens hatiska kommentarer riktas mot just kvinnor, och 

inte mot män som göra feministiska uttalanden. På samma sätt slapp Dennis Lyxzén, som 

både är man samt verksam inom den subkulturella genren hardcore, kritik för sitt 

feministiska utspel på Bråvalla  (Sveriges radio, 2015). 

Under senare år har media rapporterat om det hat som ofta drabbar offentliga kvinnor 

som gör feministiska uttalanden. Få enskilda exempel har dock rönt lika stor 

uppmärksamhet som fallet Zara Larsson, som fått en egen hashtag och uppbackning av 

kulturminister Alice Bah Kunke.  

 

Sammanfattning 

Näthatet som adresseras till Zara Larsson uttrycks nästan uteslutande av män. Henens fans 

eller tänkta publik uttrycker sig ocensurerat i exempelvis hennes kommentarsfält på 

Instagram. De vuxna män hon hävdar att hon dagligen blockerat från sociala medier på 
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grund av hatiska och hotfulla inlägg är inte fullt lika synliga vid en första anblick. Måhända 

använder de sig av ett barnsligt språk, eller så skickar de sina hälsningar till henne i privata 

meddelanden. Diskursen rörande kvinnliga artister skiljer sig markant åt i olika forum inom 

sociala medier, och det opersonliga hatet, baserat på diskimineringsgrunderna, är mer 

vanligt förekommande på internet än i verkliga livet. 

 

 

Vad får tjejerna göra? 
 

Det finns skillnader i hur vi uppfattar sångare och instrumentalister, vilka sänder ut olika 

signaler gällande skicklighet och autencitet. Den kvinnliga vokalisten använder den egna 

kroppen som en källa till ljudskapande, vilket går i linje med den patriarkala uppfattningen 

om feminint, som i klang med naturen. En kvinnlig instrumentalist, å andra sidan, antar 

positionen av att kontrollera ett teknologiskt objekt, vilket är en position som associeras med 

maskulinitet (Björck 129). 

Att rent fysisk ta plats med sin kropp i populärkulturen kräver gester och hållningar som 

inte uppfattas som naturligt för en kvinna. Femininitet uppfattas istället som en strävan att 

sluta kroppen för att dölja och skydda den. Här uppstår en spänning mellan å ena sidan den 

underordnade, feminina positionen och å andra sidan strävan att trotsa och motstå 

begränsningarna för det kvinnliga handlingsutrymmet (Björck 2011:128). Zara Larsson 

utmanar även normerna för den kvinnliga artistens handlingsutrymme genom de åsikter hon 

yttrar. Nedanstående citat är hämtat från en intervju med Zara Larsson i Svenska Dagbladet: 

 

Dessutom skrev hon på sin blogg att hon ”hatar det patriarkala samhälle 

vi lever i och hatar machokulturen” och att det är ”män i grupp” som 

upprätthåller patriarkatet. 

Som svar sköljde en hatvåg över henne. Hon fick ta emot hot om våldtäkt, 

misshandel och till och med mord. 

– Det är paradoxalt att de ska bevisa att sexism inte existerar genom att 

våldta mig  (Amster, 2015). 

 

Zara Larsson gör anspråk på att få betraktas som ett subjekt i en objektifierande 

populärkultur (Lindgren 2005:177). Hon gör anspråk på att få vara avklädd och sexig, och 

samtidigt bli tagen på allvar som artist. Hon gör även anspråk på att få ta plats som debattör 

och kritiker till den rådande ordningen på (främst) festivalscener, där männen är norm och i 
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majoritet. Utöver detta är hon uttalad feminist. Hon är inte ensam om det bland kvinnliga 

artister idag, men få formulerar sina feministiska åsikter och ställningstaganden i sina 

officiella kanaler (Blogg, Instagram och Twitter) på det sätt som Zara Larsson gör. I Zara 

Larssons image finns en performativitet som iscensätter genus i både tal, handlingar och 

estetik, (Herz och Johansson 2013: 137) men hon uttrycker en vilja att frigöra sig från den 

manliga blicken och den sexism hon möter som reaktion på detsamma. 

Jag ser Zara Larssons medvetna lek med å ena sidan normativt vackra, sensuella bilder på 

sig själv, fyllda med feminint kodade attribut, och å andra sidan feministiska uttalanden, 

som ett exempel på “strategisk essentialism” (Nordström 2004:250). Hon har en förväntan 

på sig att vara normativt vacker, som en del av hennes yrkesroll. Genom att hävda rätten att 

iklä sig rollen som ung, vacker, åtråvärd kvinna och samtidigt kämpa för frigörelse från 

patriarkatets begränsningar och hat, så använder som sig av idealet som strategi. Hon visar 

prov på en intersektionell medvetenhet, och vet att hon för andra flickor och kvinnor 

symboliserar det ideal som ger dem dåligt självförtroende och förtrycker dem. Hon tar 

uttryckligen kampen mot vithetsnormen och smalhetsnormen i sina uttalanden, men 

använder sig samtidigt av idealens konnotationer i sin presentation av sig själv. Det vore 

naivt att tro att Zara Larsson är opåverkad av idealens makt, att hon inte skulle känna 

pressen att vara vacker i sin yrkesroll, men taktiken att hävda rätten att vara ung, vacker, 

sensuell OCH ha samma handlingsutrymme och rätt att uttala sig i samhällsfrågor som sina 

manliga kollegor kan ses som en strävan att spränga popmusikens patriarkala strukturer 

inifrån dess kärna. Här stångas hon med en dialektik mellan att stärkas och objektifieras 

(Björck 2011:59). 

Den kvinnliga artistens subjektsposition inom den kommerisella popmusikbranschen är 

snäv jämfört med den manliga artistens. Zaras unga ålder är en faktor som måste vägas in i 

denna subjektsposition. Uppmaningen om att som kvinnliga musiker “ta plats” är vanligt 

förekommande i debatten om jämställdhet i musikbranschen (Björck 2011:34). Frågan är 

vad det innebär i praktiken. Zara Larsson tar definitivt plats med sina ställningstaganden, 

men möts av massivt motstånd. 

 

Her study instead analyses the ways in which concepts of sameness and 

difference are used to support a patriarchal system of dominance; for 

example, to be successful, women are expected to display what are 

considered to be male characteristics, but are criticized for doing so. Her 

analysis of the effects of this form of dichotomizing discourse is 

furtherstrengthened by extending it to other such discourses based on 

race, class and disability (Davies 1999:42) 
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Både Madonna, Lady Gaga och Zara Larsson skapar/har skapat hits som når en mycket bred 

och ofta ung publik, och är gångbara i en sfär där musik behöver vara så lättillgänglig som 

möjligt för att slå igenom. Samtidigt är de kontroversiella, och förhåller sig alla till sin 

position som kvinna i denna- den mest kommersiella av- popkulturella sfären i sitt 

artistskap. På så vis blir reflektionerna kring Lady Gaga och de konnotationer hennes val av 

kläder och visuella uttryck väcker en bra ögonöppnare kring motsvarande uttryck hos Zara 

Larsson. Det blir tydligt att de båda kan läsas på flera olika nivåer, vilket möjliggör deras 

breda populäritet. De kontroversiella inslag som såväl Madonna, Lady Gaga och Zara 

Larsson införlivat i sitt artistskap ligger inte någon av dem till last, utan gör dem intressanta- 

även inom den publikskara där dessa faktorer inte genererar omedelbar populäritet 

(Hawkins 2014:10).  

 

Sammanfattning  

Kvinnliga artister tillåts inte att bara vara just artister. De måste alltid förhålla sig till sin 

position som Den Andra, vilket de kan göra medelst olika strategier. I den kommersiella 

musiksfären är ett normativt vackert yttre i princip ett krav som införlivats i yrkesrollen. 

Zara Larsson kan sägas använda sig av detta krav medelst strategisk essentialism. Hon 

kräver att bli respekterad och sedd som ett subjekt, och lägger ansvaret för objektifieringen 

hon betraktaren. Den mediadiskurs som säger att kvinnor ska ”ta plats” för att jämställdhet 

skall uppnås (Björck, 2011) kommer på skam i fallet Zara Larsson. Hon bestraffas med både 

mord- och våldtäktshot när hon kräver utrymme, både ifråga om en rättmätig speltid på 

Bråvallafestivalen, och ifråga om ett jämställt handlingsutrymme. Alltså räcker det inte att 

kvinnliga artister kräver utrymme, utan att diskursen som omgärdar dem, både gällande 

kvalitativa och kvantitativa dimensioner, förändras. 
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3. Syntes 

 

Diskursen jag funnit i mitt material kan delas delas upp i två delar:  

 

1. Den diskurs som omgärdar könsfördelningen på de artister/akter som ges utrymme 

på musikscener i Sverige, och kriterier för tillträde dit. 

2. Den diskurs som omgärdar kvinnliga artister inom kommersiell popmusik, och deras 

handlingsutrymme. 

 

Den första rör den kvantitativa jämställdheten, och den andra den kvalitativa. Cecilia Björck 

bekräftar dessa två parametrar i Claiming space: Discourses on gender, music and social 

change. Hon skriver om hur kvinnors deltagande i populärmusiken definieras av både deras 

status som minoritet, och som en symbolisk anomali. Detta säger oss att den bristande 

jämställdheten handlar om både siffror och normer (Björck 2011:120). Diskurserna bakom 

dessa siffror och normer har blivit synliga på ett tämligen extremt sätt i mitt material, som 

rör just fallet Zara Larsson. Jag har intresserat mig för ämnen som rör musik och 

jämställdhet i många år, och genom detta både följt och aktivt tagit del i debatten. Jag har 

dock aldrig sett något exempel på när reaktionerna på ett krav om jämn könsfördelning på 

en festival har blivit så många och starka.  

Flera intersektioner medverkar till att forma Zara Larssons sammantagna 

subjektsposition. Hon är kvinna, ung, vit och har till det yttre en normativ kropp. Utifrån 

Bourdieus terorier om socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital innehar hon en position som 

knappast kan bli högre för en artonårig tjej i vårt samhälle (Lindgren 2013:35). 

Intersektionerna, och Bourdieus teorier om kapital, kan dock inte förklara hatet som Zara 

Larsson får utstå.  

 

First, the act of staging oneself as an agentic subject in any type of 

musical interaction in itself appears as a challenge threatening 

femininity, at least traditional femininity as un-loud, un-expansive and 

un-active (Björck 2011:57). 

 

Att som Zara Larsson påvisa rådande maktstrukturer är att utmana dem. Jag sällar mig här 

till Foucaults syn på makt som diskursiv, för att förstå varför sommarens debatt ur detta 

perspektiv (Herz & Johansson 2013:88). Det faktum att Zara Larsson var den mest spelade 

artisten på Spotify av alla som bokats till Bråvalla indikerar att många besökare ville se just 

henne uppträda. I ljuset av detta ter det sig rimligt att Bråvalla avkrävs på en förklaring till 
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den tidiga speltiden. I talet om könsfördelning på festivalscener har argument som rör 

musikalisk kvalitet visat sig vara vanliga i mitt material (se bilaga 1 och 2). Det hävdas att 

festivaler ska boka akter utifrån kvaliteten hos artisterna, framför en jämn könsfördelning. 

Det hävdas också att festivalerna endast bokar det “folk vill se”, och att det då är upp till 

kvinnorna att göra bättre musik för att bli bokade i samma utsträckning. Vad som sällan 

framgår i diskussionen är hur begreppet kvalitet skulle definieras i relation till musik som 

något annat än en subjektiv uppfattning. Det framgår inte heller vad som skulle vara en 

starkare indikator på “vad folk vill se” på en festivalscen än vilka artister som spelas mest på 

Spotify. 

De hot om misshandel, våldtäkt och mord som Zara Larsson hävdar att hon utstår från 

minst 3650 män om året är inte synliga i mitt material. De har troligtvis raderats, alternativt 

främst skickats till henne som privata meddelanden eller mail. Även utan dessa olagliga hot 

ger de kommentarer jag fått tillgång att läsa en tydlig bild av en samtida kvinnosyn. Genom 

att studera Zara Larssons subjektspositioner kan vi se varför denna kvinnosyn blivit synlig 

just i relation till henne. Manliga artisters kön är osynligt i debatten, då de utgör normen på 

festivalscener. Laclaus begrepp ”konstitutiv utsida” kan appliceras på diskursen att Artisten 

är en man, vilket utgör en konstitutiv utsida till den kvinnliga artisten (Lindelöf 2012:34) 

(Laclau 1990:28). Detta synliggörs i mitt material på ett tydligt sätt i exemplen Howlin’ Pelle 

Almqvist och Dennis Lyxzén. Dessa innehar båda en subjektsposition som manliga 

rockmusiker. Som sådana kunde de hävda (om än skämtsamt) att det egna bandet var 

världens bästa (Almqvist) och förtjänande sin plats som headline, samt ta ställning för 

feminism och jämn könsfördelning på festivaler (Lyxzén). Detta utan att behöva motta kritik. 

Deras subjektspositioner omgärdas av en helt annan diskurs än Zara Larssons, vilket 

möjliggör ett betydligt större handlingsutrymme. 

En dimension jag saknat då jag läst tidigare forskning om kvinnliga artister är just den 

kommersiella, och de särskilda villkor som råder för kvinnliga artister där, i kontrast till 

musikaliska subkulturer (Nordström 2010). Zara Larsson är inte bara kvinna, artist, 

sångerska, ung, vit, feminist, svensk och normativt vacker. Dessa intersektioner och 

subjektspositioner hade inte varit tillräckliga för att förklara hatet mot henne. Hon verkar 

just inom en genre som når ut till de stora massorna, och där normer formas och 

upprätthålls. Detta på ett mycket slagkraftigt sätt, enligt den påverkan populärkulturen har i 

våra liv (Lindgren 2005:18). Vid läsning av tidigare forskning har jag faktiskt inte sett något 

annat fall där en kvinnlig artist drabbats av sådant massivt näthat. Näthatet må vara en 

relativt ny företeelse, men det är tydligt att många intersektioner samverkar för att 

möjliggöra omfattningen som just Zara Larsson drabbats av. Detta tillsammans med den 

populärkulturella sfär i vilken hon verkar, och i de sociala mediernas kanon. 
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Zara Larsson iscensätter i mitt material sig själv som kvinna, både genom sina uttalanden 

och de bilder hon publicerar av sig själv. Enligt Judith Butlers begrepp performativitet 

förhåller sig artisten Zara Larsson hela tiden till sin subjektsposition som kvinna, och 

iscensätter kön i sitt artistskap (Herz & Johansson 2013). Oavsett om hon kritiserar 

könsfördelningen på en festival i en intervju i Dagens Nyheter, eller lägger ut en lättklädd 

bild på instagram, så möts hon av samma sorts hat. Avsändarna är oftast män, och de 

reagerar både på hennes krav på kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Kritiken mot 

Bråvallafestivalen genererade ett långt större medialt intresse än någon av hennes lättklädda 

bilder på instagram (med efterföljande reaktioner i kommentarsfältet) har gjort. På 

instagram råder däremot motsatta proportioner. Bilden “Bråvalla” ledde till en hätsk 

diskussion i kommentarsfältet, men fick långt färre kommentarer än bilderna “Big Deal” och 

“Pojkar är skräp”. Som svar på alla tre bilderna möttes hon dock av hat och nedsättande 

kommentarer. Mitt material stödjer Cecilia Björcks (2011) slutsatser om att jämställdhet 

inom musiken handlar om både siffror och normer, och jag vill påstå att de är tätt 

sammanlänkade. Utan synen på kvinnliga artister som Den Andra, som ska fylla en viss 

funktion och passa in i en viss mall, så hade inte normen med män i majoritet på 

festivalscener kunnat upprätthållas. Om mannen inte hade varit norm på musikscener så 

hade det troligtvis tett sig konstigt och enahanda med sådan dominans av ett kön. Ju färre 

andel kvinnor som anses utgöra en acceptabel representation på festivalscener, desto 

snävare handlingsutrymme ges de kvinnor som tar upp det utrymmet (Björck 2011: 120) 

(Lindgren 2005:176). Detta för att deras kön blir så synligt, i kontrast till Mannen, som är 

norm. När en grupptillhörighet blir synlig som Den Andra, i kontrast till normgruppen, så 

betraktas också individerna inom gruppen som representanter för densamma (Björck 

2011:177). 

Den mediadiskurs som framträtt genom min läsning av artiklar rörande könsfördelning 

på festivaler gör gällande att en ojämn könsfördelning på festivaler är ett problem. Den säger 

dock inte varför, utan fokuserar på konflikten mellan bokarnas intressen och föreningen 

Jämställd Festivals ideal. Bokarnas intressen, som handlar om att sälja maximalt antal 

biljetter, formulerar en diskurs som också framträder i kommentarsfältet till Zara Larssons 

instagrambild ”Bråvalla”. Där försvaras rådande könsfördelning som rättvis, baserad på 

antagandet att manliga artister är mer eftertraktade än kvinnliga. Det finns festivaler som 

motsäger det antagandet, vilka både har kvinnor i majoritet bland akterna och god 

biljettförsäljning (se bilaga 1). I enlighet med denna diskurs kan Zara Larssons kritik mot 

Bråvallafestivalen mötas med argumentet att männen både är fler till antalet och har mer 

attraktiva speltider än henne för att de är mer eftertraktade hos publiken. Detta trots att Zara 

Larsson var festivalens mest spelade artist på Spotify.  
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Diskurser skapar enligt Foucault ordning och upprättar makt, men ska inte förstås utifrån 

psykologiska antaganden om människans eller samhällets natur (Herz & Johansson 

2013:81). Därför blir motståndet också aktivt, eftersom Zara Larssons åsikter och yttranden 

möjliggör förändring. Subjektspositionerna uppstår, formas och identifieras enligt Butler via 

makten. Denna maktstruktur är befintlig, men rörlig och föränderlig över tid (Herz & 

Johansson 2013:140, Butler 2007). I Zara Larssons performativitet ser vi en strävan att 

förändra subjektspositionerna och omforma dem, varför hon aktivt utmanar rådande 

maktförhållanden. 

      Den dimension som rör kvinnliga artisters handlingsutrymme är direkt sammankopplad 

med dimensionen som rör könsfördelning på festivalscener, och dessa är därmed två sidor 

av en övergripande diskurs. Det faktum att Zara Larsson mötte starka reaktioner på sin kritik 

av Bråvallas könsfördelning är i sig en del av hennes handlingsutrymme. Unga, kvinnliga, 

kommersiella artisters kroppar är ständigt under lupp, och i sociala medier framträder 

diskursen som rör deras handlingsutrymme på ett extremt vis: De ska inte uttrycka åsikter,  

speciellt inte feministiska sådana, och de får absolut inte hävda rätten att slippa bli 

objektifierade om de exponerar sina kroppar. Detta kan ses som ett exempel på hur Butler 

hävdar att genus ständigt konstitueras och försvaras (Herz & Johansson 2013:138). Den 

kultur av sexistiska kommentarer som råder i dessa forum i sociala medier speglar inte hela 

samhället, men är ett symptom på dess normer och strukturer. Cecilia Björcks Claiming 

Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change (2011) har varit till stor 

hjälp genom hela denna uppsats. Cecilia Björck översätter  titeln ”claiming space” till 

svenskans ”ta plats” (Björck 2011:18). Den ordagranna betydelsen av detta kan i fallet Zara 

Larsson avse den kvantitativa jämställdhet hon efterfrågar, medan den bildliga innebörden 

av att ”ta plats” kan appliceras på den kvalitativa jämställdheten: Friheten från diskursen 

som begränsar en kvinnlig artists kroppsliga och verbala handlingsutrymme. 

 

 

4. Avslutning 

 

Under mitt arbete med denna uppsats kunde jag konstatera att det var svårt att finna 

speciellt mycket tidigare forskning som rör diskurser kring kommersiella artister. De flesta 

böcker jag fann som rör musik kretsade kring mer alternativa artister. Lars Lilliestam skriver 

i boken Musikliv om hur han sett att musikjournalister och kritiker ofta lägger stor vikt vid 

faktorn autencitet, när de recenserar eller på annat sätt skriver om musikaliska alster 

(Lilliestam 2009). Det får mig att tänka att det även i den akademiska världen finns en syn 

på vad som anses relevant att forska om, som utgår från en subjektiv uppfattning om 
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autencitet hos artister. Ur ett etnologiskt perspektiv borde det inte vara mer relevant att välja 

forskningsområde bland kulturella sfärer eller musikaliska genrer än andra- åtminstone inte 

ur perspektiv som rör subjektiva uppfattningar om “bra” och “dålig” musik. Jag har i denna 

uppsats försökt att inte lägga några värderingar i Zara Larssons musik, rörande hennes 

publik, eller fans av kommersiella artister. Det relevanta är den genomslagskraft som texter 

(i en semiotisk bemärkelse. Se Lindgren 2005) inom populärkulturens kommersiella sfär har 

för att skapa, reproducera, förändra eller cementera diskurser. Om den alternativa musiken 

och dess subkulturer ofta står för ett motstånd och ifrågasättande av makt och strukturer, så 

torde den kommersiella musiksfären stå för en estetik som inte strävar efter att utmana den. 

Det kommersiella är till sin natur skapat för att vara lättillgängligt och attrahera många, 

varför samhälleliga ideal, normer, diskurser och hierarkier torde framgå särskilt tydligt i 

dessa kulturella sfärer. Det faktum att hatet mot Zara Larsson inte kan förklaras enbart 

utefter en subjektsposition som kvinna, ung och musiker leder oss till att hitta orsakerna i 

den kommersiella kontext i vilken hon verkar. Om vi inte forskar specifikt inom denna sfär 

tenderar vi att gå miste om kunskap som endast finns att få i studien av densamma. Är 

kanske även etnologer färgade av synen på kvalitet inom musiken? Står det högre i kurs att 

forska om motståndets kulturella uttryck, än om den sfär mot vilken motståndet formuleras? 

Hur ska vi förstå motståndet utan att förstå den sfär där idealen, normerna och 

hegemonierna skapas, runt vilka motkulturens identiteter uppstår? Jag efterlyser mer 

forskning om skillnaden i diskurser mellan den kommersiella musiksfären och de 

subkulturella.  
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Bilaga 1 

Männen dominerar på svenska festivaler 

Publicerat tisdag 24 juni 2014 kl 09.22 
"Argumentet om kvalitet är skitsnack" 
(1:26 min)

 
Bråvallas bokningar ger en mansdominerad bild. Foto: TT 
När Bråvallafestivalen drar igång på torsdag är bara 14 av 97 akter kvinnliga. 
– Pinsamt att tillföra till den statistiken, säger bandet Movits. 

DELA(60) KOMMENTERA(15) 
– 14? Det är helt galet. Vad pinsamt det känns att vara ett band som tillför till den statistiken. 
Så säger Joakim Nilsson och Anders Rensfeldt i bandet Movits. De är bokade till 

Bråvallafestivalen i Norrköping och de blir väldigt förvånade över att det bara är 14 kvinnliga 

akter bokade på festivalen. 
Joakim tycker att den skeva könsfördelningen är ett problem, eftersom det handlar om 

jobbtillfällen och att festivalsommaren är en stor del av en artists arbetsår. 
– Att bli diskriminerad där är ju lika illa som att bli diskriminerad i någon annan bransch, säger 

han. 
Niclas Westergren, marknadsansvarig för Bråvallafestivalen, medger att de inte har något 

jämlikt program i år, men att det förhoppningsvis kommer att se annorlunda ut om några år. 
– Det enda vi tänker på är kvalitet, säger han. 
– Det är skitsnack, säger Amanda Lindholm, som har grundat föreningen Jämställd festival. 
– Argumentet "Vi bokar efter kvalitet och inte efter kön" är att säga att det inte finns några bra 

kvinnliga akter. Det finns en massa festivaler som bokar jämställt, så det handlar bara om att 

man inte anstränger sig, säger hon. 
Malin Winberg 
malin.winberg@sverigesradio.se 

Startsidan / Nöjesbladet / Musik / Rockbjörnen2013-10-14 
Här är festivalen som går mot strömmen – satsar på kvinnor 

Stockholms jazzfestival: ”En bidragande orsak till festivalkrisen 
är att kvinnor är utestängda” 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5897095&playaudio=4992052
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5897095&playaudio=4992052
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5897095#user-comments
http://www.aftonbladet.se/
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5897095&playaudio=4992052
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I dag börjar Stockholms jazzfestival. 
En av få festivaler där fler kvinnor än män står för musiken. 
– En bidragande orsak till festivalkrisen är att kvinnor är utestängda, säger 
Lena Åberg Frisk, festivalchef. 
Dianne Reeves, Carla Bley, Cindy Blackman Santana och Cassandra Wilson. 
Stockholms jazzfestival satsar kvinnligt med sina huvudakter. I dag börjar festivalen 

som pågår till söndag. 
– Vi har jobbat jätteaktivt i många år för att öka andelen kvinnor. Det är viktigt för oss 

att visa var vi står och vad vi tycker, säger festivalchefenLena Åberg Frisk. 
Förra veckan presenterade organisationen Jämställd festival statistik om 

könsfördelningen på 25 svenska festivaler. Mer än tre av fyra musikakter var 

mansdominerade. På jazzfestivalen – som inte ingår i Jämställd festivals statistik – är 

nästan sex av tio akter på huvudscenerna frontade av kvinnor. 
Lena Åberg Frisk tror att könsfördelningen påverkat den festivalkris som bland annat 

inneburit att Peace & Love och Hultsfredsfestivalen tvingats lägga ner. 
– Den kvinnliga publiken tycker inte att det är så himla intressant att lyssna på män, 

män, män och jag vet inte om killarna tycker det heller. Festivalkrisen kanske beror på 

att kvinnorna är utestängda? Jag är säker på att det är en bidragande orsak, säger hon. 

 
 Christoffer Nilsson 
ARTIKEL Startsidan / Klubb & Konsert 
Publicerad 2013-05-31 

http://www.alltomstockholm.se/
http://www.alltomstockholm.se/klubbkonsert/
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Foto: CHRISTER PÖHNER 
Mansfest på sommarens festivaler i Stockholm 
 
Årets festivalsommar blir en riktig mansfest – i alla fall om man ser till de bokade 

banden.  
Allt om Stockholm har granskat hur det ser ut med könsfördelningen av artister på 

sommarfestivalerna 2013.  
Sämst är Väsby Rock med 100 procent mansdominerade akter. Bäst i klassen är 

Popaganda och Music & Arts. 
En kompakt mansmur. Det är utbudet som möter festivalsugna musikälskare i Stockholm i 

sommar. Summerburst, Hultsfredsfestivalen i Sigtuna, Haninge Rock, Dans Dakar, 

Tantoklafset, WWDIS och Väsby Rock. På nästan alla stora Stockholmsfestivaler ser det 

likadant ut - få eller inga kvinnor i de bokade banden. Allt om Stockholms jämställdhets-

granskning ger ett dystert resultat: Scenerna domineras av män, hos de flesta festivalerna till 

över 80 procent. 
"Jättetråkigt att det blivit så" 
Överlägset sämst på att boka jämställt är nya festivalen Väsby Rock, som inte lyckats skrapa 

fram en enda kvinnodominerad akt. Detta trots att man började planera festivalen redan i 

augusti förra året. 
– Jag visste inte att det var så illa. Det är jättetråkigt att det har blivit så, säger Annika Lewin, 

en av arrangörerna bakom Väsby Rock. 
Hon menar att det är en barnsjukdom att mansdominansen bland festivalens band är så total. 

Hon hävdar också att en orsak är att det inte fick plats fler band. 
– Det här är första året med festivalen, och vi hann inte utvärdera och tänka så långt. Vi har 

ingen erfarenhet av såna här stora evenemang, så vårt fokus har legat på att få ihop allt så att 

det funkar. När vi började planera gick det så fruktansvärt fort. Helt plötsligt var det fullbokat, 

och vi hade inte utrymme för fler än 15 artister, säger Annika Lewin. 
"Lär oss hela tiden" 
Annika Lewin berättar att de flesta band som anmäler sitt intresse att vara med på Väsby Rock 

består av män. Men hon erkänner att festivalens enkönade utbud ändå är ett misslyckande. 
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– Om vi hade haft mer tid att tänka, så hade vi absolut satsat på fler kvinnliga artister. Inför 

nästa år har vi fått ansökningar från enormt många band, och en handfull är tjejband som är 

jätteintressanta, säger hon. 
Att byta ut bandbokaren som misslyckats med jämställdheten till årets festival ser Annika 

Lewin däremot inte som ett alternativ. 
– Vi lär oss hela tiden på vägen vad man ska tänka på. Så fort det lugnar ner sig ska vi sätta 

oss ner och boka för 2014 och då kommer det definitivt att bli fler tjejband. Vi hoppas verkligen 

att vi får fler tjejband som söker och att de skickar in bidrag. Hör av er! Man kan också få spela 

på vår rockklubb Zamora, säger hon. 
Både jämställt och slutsålt 
Bäst på både jämställdhet och att boka kvinnliga artister är Luger, konsertarrangören som står 

bakom både Popaganda och Music & Arts. På Popaganda är 47 procent av akterna 

kvinnodominerade. 18 procent av banden är dessutom mixade och består av lika delar män 

och kvinnor. 
Enligt Niklas Jonsson. festivalarrangör på Luger sätter man jämställdheten högt upp på 

prioriteringslistan under planeringen av festivalen. 
– Det finns alltid med i vårt tänk. Att försöka vara en positiv faktor för viktiga förändringar i 

musikscenen är något vi alltid jobbar med, säger han. 
Niklas Jonsson säger också att en nyckel i jämställdhetsarbetet är att noggrant se över 

helheten på festivalen, och att hela tiden försöka hitta alternativ. 2012 var Popagandas 

könsfördelning mer skev, då var 70 procent av akterna mansdominerade. 
Många av Stockholms festivaler har nästan bara bokat män. Hur ser du på det? 
– Vissa genrer är svårare än andra att boka kvinnliga artister till. Vi hoppas bara att det är ett 

aktivt tänk och att man försöker göra något där man kan. Men vi har alla olika förutsättningar, 

svårt att generalisera kring det, säger Niklas Jonsson. 
Vilka tips kan du ge till de festivaler som misslyckats med jämställdheten i bokningarna? 
- Att ha det som en aktiv process under bokningsarbetet och göra det bästa man kan utifrån 

sina förutsättningar.   
Och hur ser det ut för biljettförsäljningen för Stockholms mest kvinnotäta festivaler? Jo tack, 

bara bra. Med dragarnamn som Regina Spector, First Aid Kit och Diamanda Galás har Music & 

Arts slagit rekord i år. 
På bara 24 timmar sålde alla festivalpass slut. Även alla söndagsbiljetter och alla 

lördagsbiljetter är helt slut, uppger man på festivalens sajt. 
Kristin Rehnqvist 
kristin.rehnqvist@aos.se 
 

FRIA TIDNINGEN 
Mansdominerade musikfestivaler avlöser varandra 

PUBLICERAD: ONSDAG 15 JULI 2015, 6:00 
Ett gemensamt problem för våra största festivaler är en snedvriden 
könsbalans gällande artister. En prognos från Jämställd festival visar att våra 
största festivaler till 70 procent bokat mansdominerade akter. 
KULTUR 
I samband med Bråvallafestivalen uttalade sig artisten Zara Larsson om festivalens 

bristande genusmedvetenhet. På samma festival valde gruppen Refused att stötta Zara 

Larsson genom att tillägna henne och alla kvinnor en låt med uppmaningen: Krossa 

patriarkatet. 
– Det är jättebra att detta blivit så uppmärksammat och att det är artisterna själva som 

tar upp frågan. Sen kan jag tycka att det är synd att den efterföljande debatten hamnar 

på en väldigt låg nivå och inriktar sig på om det här verkligen är ett problem och att det 

inte finns konsensus om att detta är något vi bör förändra. Vi borde kommit längre än 

så, säger Kristina Wicksell, pressansvarig på den ideella föreningen Jämställd festival. 

mailto:kristin.rehnqvist@aos.se
http://www.fria.nu/avdelning/kultur
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Sedan 2012 har Jämställd festival granskat festivaler, och presenterat 

sammanställningar och statistik av bland annat könsfördelningen av artister på 

festivalscenerna. Summerburst, Sweden Rock, Emmabodafestivalen, och Getaway Rock 

är de festivaler där könsbalansen är som mest skev. De har runt 90 procent 

mansdominerade akter. 
– Fortfarande kan vi se att ungefär hälften av de största festivalerna inte når fram till 

några förändringar alls. Den största förändringen vi har kunnat se är att alla festivaler 

är medvetna om frågan och har koll på sina siffror. Tidigare kunde festivalarrangörer 

bli chockade när de fick se statistiken gällande deras festival. 
Sweden Rock toppar statistiken med hela 96 procent mansdominerade akter. 

Uppmärksamheten kring Sweden Rocks bristande jämställdhet har lett till stark kritik. 
– Det är klart att det är tråkigt med negativa skriverier, men vi kan ju inte trolla. Det är 

ju uppenbart att många andra festivaler påverkats och förändrat sitt synsätt men för 

mig blir det mest frustrerande eftersom jag är medveten om problematiken men kan 

inte göra något åt det, säger Martin Forssman, bokningsansvarig på Sweden Rock, som 

kommentar när han konfronteras av Jämställd Festival. 
Jämställd festival erbjöd sig att delta i Sweden Rocks program med ett debattsamtal där 

de tillsammans med metalspelande kvinnor kunde lyfta problematiken. Ett erbjudande 

som Sweden Rock nobbade. 
Sweden Rock och många andra festivaler med dåliga jämställdhetssiffror väljer att 

förklara sina bokningar med att branschen ser ut som den gör. 
– Det är ett stort problem. Festivalerna är en del av branschen, och om alla i branschen 

skyller på varandra kommer ingen att ta sitt ansvar. Det här är något som måste jobbas 

med på alla nivåer om en förändring ska komma till stånd. Festivalscenerna har en 

jättemöjlighet att förändra, säger Kristina Wicksell. 
Kristina Wicksell ser dock flera möjligheter för festivalbokarna. 
– Jag känner till en festival som skickade en förfrågan till bokningsbolag med listor 

med kvinnodominerade akter. Ett annat tips är att via sociala medier be sina besökare 

att tipsa om artister. Vi har även satt ihop listor tillsammans med Rättviseförmedlingen 

som kan vara till hjälp för artistbokarna. 
Varför är det viktigt att tänka på kön när man bokar artister till en festival? 
– Det är en demokratifråga att alla människor ska ha samma möjligheter inom till 

exempel musik, oavsett vilken könstillhörighet man har. I dag vet vi att det inte är så, 

och många kvinnor i branschen som vittnar om att de blir behandlade annorlunda och 

nedsättande. 
Finns det några festivaler som överraskat gällande sina bokningar? 
– I Hofors arrangerades en liten hårdrocksfestival och de överraskade med att ha bokat 

helt jämnt, och det är i en genre som generellt har väldigt svårt att boka jämställt. Sen 

har vi Urkult som tidigare bokat övervägande manliga artister, men som i år bokat 

betydligt fler kvinnodominerade akter. 
Åtta av tio artister män på sommarens festivaler 

Det ser ut att bli ett mörkt år för kvinnliga artister. Igen. Det visar Wkd:s kartläggning av 15 svenska festivalers 

bokningar hittills. Vad beror det på och blir det någon ändring? 
Vad visar undersökningen? 
Hittills har 15 av Sveriges största festivaler bokat 80 procent manliga akter, nio procent blandade akter 

och elva procent kvinnliga.  
– Det är jättetråkigt. Vi jobbar för att hjälpa festivaler att bli mer jämställda, säger Amanda Lindholm, 

grundare av föreningen Jämställd festival som deltog i en paneldebatt om festivalbokningar i Malmö i 

onsdags.  
Flera festivaler säger: ”Det finns inte tillräckligt många kvinnliga artister” och ”Vi bokar det besökarna 

vill ha”. Vad säger Jämställd festival om det? 
– Det stämmer inte. Förra året hades Music & Arts 65 procent kvinnliga akter, så det går. Många säger att 

det inte är ekonomiskt hållbart att boka kvinnliga akter men det är att säga att kvinnor inte drar folk och 
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vi har sett bevis på att det inte är så. Det är inte svårare än att man bokar fler kvinnor. Om det inte finns 

kvinnliga förebilder – hur ska publiken då kunna önska kvinnliga akter? 
Med bara två kvinnliga akter har Sweden Rock Festival en av sommarens mest ojämlika lineups. 
 Vår könsfördelning speglar hur det ser ut bland musiker i hårdrocksscenen. Om man med en jämställd 

lineup menar att vi ska kvotera in så att det blir 50 procent kvinnor är man dum i huvudet. Då skulle vi 

tvingas välja bort intressanta akter. Vi måste boka det som publiken vill höra, säger Martin Forssman, 

bokningsansvarig på Sweden Rock.  
Vad säger övriga festivaler? 
– Som företag jobbar vi långsiktigt för att få en bättre könsfördelning på festivaler. Musikbranschen är 

 mansdominerad men vi måste jobba mot det. Till exempel har vi haft otur med Bråvalla i år. Vi 

kontaktade flera kvinnliga artister som av olika skäl tackade nej, säger Ami Mörén på festivalarrangören 

FKP Scorpio. 
Det finns en plan för hur det ska bli mer jämlikt. 
– Folkets hus och parker har ett nätverk som heter Festivalsverige där 37 festivaler ingår. Tillsammans 

med dem driver Peace & Love ett arbete för att ta fram en policy för den egna organisationen och för 

festivalscenen för bokade akter, säger Rebecca Bergman, informationschef på Peace & Love. 

 
EMMA BJÖRKMAN 
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Bilaga 2 

”Bråvalla” 
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Bilaga 3  

”Pojkar är skräp” 
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Bilaga 4 

”Big deal” 

 
 


