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Abstract 

Zara Larsson and the male haters.  

A critical discourse analysis of the medias depiction of the singer Zara Larsson’s commentary on 

Bråvallafestivalen 2015 

Zara Larsson, born in 1997, is a famous, young swedish singer. Besides her career in music she is also 

famous for her feminist thoughts in social media. In 2015, she critizised the swedish festival 

Bråvallafestivalen for its lack of female artists. This critizism was first published in the swedish newspaper 

Dagens Nyheter and afterwards there was a huge reaction in social media where lots of people critizised 

and threatened Zara Larsson because of her thougths. 

Therefore, the purpose of this study is to explore how swedish newspapers reports about this situation and 

how Zara Larsson is portrayed, from a genderperspective. We are using a thematic analysis and a critical 

discourse analysis as a method. The analysis is based on articles and opinion journalism in swedish 

newspapers from all over the country. 

Theories we have used for the study is gendersystems and ideology. 

The main conclusion of this study is that the debate ended up to be very polarized, and that the supporting 

side of Zara Larsson dominated the debate, while the opposition tended to be some sort of hopeless 

contenders. We could also se that the main ideology was feminism, both visible and hidden in the texts. 

Keywords: Critical discourse analysis, Thematic analysis, gender, Zara Larsson, Bråvalla festival. 
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1 Inledning 
Fler och fler människor får utrymme att sprida sina åsikter i och med utbredningen av sociala 

medier, och inlägg kan lätt bli populära och läsas av flera. Samtidigt vittnar många om hat och 

hot som de tvingas möta för sina tankar, där kvinnor oftast är de som är mest utsatta. En 

undersökning från Cison visar att 16 procent av alla kvinnliga journalister blivit utsatta för 

sexism via nätet, medan den manliga siffran ligger på tre procent (Nesser 2013). Men hur 

speglar traditionella medier egentligen hatet som kvinnor utsätts för? För att undersöka detta 

har vi utgått från artisten Zara Larsson, som har använt sitt kändisskap för att kommunicera ut 

feministiska budskap, och som flera gånger uppmärksammats i medier just för att hon fått 

utstå mycket hat och hot för sina åsikter. 

Hon själv menar att det hat och hot hon får möta ofta  är av sexuell karaktär och kommer från 

män. På Instagram har hon till exempel skrivit: 

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

och oftast till och med mörda mig" och "Jag blockar minst tio personer som skriver 

grova hot, till eller om mig, varje dag. Det blir alltså minst 3650 personer om året. De 

flesta är som sagt vuxna män. Det värsta de vet är nämligen när unga tjejer tar plats 

(Larsson 2016a). 

Samtidigt startades en motvåg för att stötta artisten, bland annat genom hashtagen #backazara. 

Utgångspunkten för undersökningen är debatten efter Zara Larssons kritik mot jämställdheten 

på Bråvallafestivalen 2015. Efter att ha toppat festivalens officiella Spotifylista ställde hon sig 

frågande till varför hon inte marknadsförts som headline på festivalens affischer. Där 

återfanns i stället Calvin Harris, Muse och Robbie Williams, tre manliga akter som alla hade 

färre lyssningar på den nämnda Spotifylistan. Zara Larsson sa bland annat: ”Helt ärligt är jag 

rätt besviken. Är jag ens med på Bråvalla, det känns inte så?”. (Haidl 2015a) Zara Larsson 

möttes därefter av såväl näthat på sociala medier som kritik från artisthåll – artisten Günther, 

som hade sin storhetstid i början på 2000-talet, kallade henne via Facebook för en 

”fjortisbrud…” som ”…inte kommer med hits utan endast en massa tjafs” (Haidl 2015b). 

Eftersom att det var en intensiv medierapportering efter detta är just denna händelse intressant 

för vår undersökning. Anledningen till att vi gör undersökningen utifrån ett genusperspektiv 

beror på att vi vill se hur kvinnor skildras utifrån mediers rapportering kring näthat. 
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2 Syfte och frågeställningar: 

2.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka hur näthatet mot unga 

kvinnor skildras i medier, med Zara Larsson och hennes uttalande om Bråvallafestivalen 2015 

som utgångspunkt. 

2.2 Frågeställningar: 
1.Hur skildras händelsen ur ett genusperspektiv? 

2. Hur konstrueras personen Zara Larsson ur ett genusperspektiv? 

3. Vad finns det för dolda/synliga ideologier som nyhetstexterna och åsiktstexterna vill nå 

fram med? 
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3 Bakgrund 

3.1 Zara Larsson 

Zara Larsson föddes 1997, vilket innebär att hon är 18 år när den här uppsatsen skrivs, och 

17 år när debatten kring hennes uttalande om Bråvallafestivalen startade. 

Larsson påbörjade sin artistkarriär redan 2008, när hon medverkade i TV4:s tävling Talang 

2008 och vann. Under tävlingen sjöng hon låten “My heart will go on”, som sedan släpptes 

som skivsingel. 

År 2012 kontrakterades hon av skivbolaget TEN Music Group, och har sedan dess släppt 

låtar som Uncover, Carry you home, och Lush life. Hennes första album, 1, lanserades i 

Sverige och USA. År 2013 till 2015 har Larsson vunnit pris för årets kvinnliga liveartist, 

och har även blivit nominerad till årets liveartist på Grammisgalan 2014 och 2015. 

Förutom sin musikaliska karriär är hon även känd för sitt engagemang i sociala medier. Vid 

tidpunkten för denna uppsats har Zara Larsson 353 000 följare på Twitter (Twitter 2016) 

och 1,2 miljoner följare på sitt Instagram-konto (Instagram 2016). 

Inte sällan använder Zara Larsson dessa forum för att yttra sig i feministiska frågor. En av 

de första uppmärksammade handlingarna var när hon delade en text från Ung Vänster, 

“Åtta tips till killar för att inte våldta” (Larsson 2015a). Ett annat uppmärksammat inlägg 

var när hon trädde en kondom över sitt ben för att visa att det inte finns någon anledning för 

män att undvika kondomanvändning på grund av storleken på deras könsorgan (Larsson 

2015b). Artisten har flera gånger tvingats utstå näthat efter sina uttalanden på sociala 

medier. 

3.2 Bråvallafestivalen 

Startade 2013 och är Sveriges största musikfestival med omkring 50 000 besökare årligen. 

Festivalen äger varje år rum i månadsskiftet mellan juni och juli på ett flygfält utanför 

Norrköping. 2015 uppträdde artister som Calvin Harris, Muse, Robbie Williams och den 

här uppsatsens huvudperson: Zara Larsson. Bråvallafestivalens roll i uppsatsen är 

sammanhanget i vilket många av de nyhetstexter som analyseras har sin utgångspunkt i 

(Bråvallafestivalen.se 2016). 
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4 Tidigare forskning och teori 
4.1 Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen har vi valt två vetenskapliga undersökningar. Den första handlar 

om hur medier behandlar män och kvinnor i politiska skandaler. Den andra är en 

diskursanalys på olika internetforum angående popartisten Miley Cyrus dansuppträdande på 

en gala. Artikeln om Miley Cyrus är relevant eftersom att det finns många likheter mellan 

henne och Zara Larsson. Bland annat slog båda igenom som artister i väldigt ung ålder, och 

har båda mötts av näthat och kritik för hur de beter sig. 

4.1.1 När drevet går 

I Tobias Bromanders avhandling: Politiska skandaler! Behandlas män och kvinnor olika i 

massmedia? från år 2012 undersöker han hur män och kvinnor skildras i samband med 

politiska skandaler. En ojämlik rapportering kan innebära att ett kön missgynnas på 

bekostnad av det andra. 

Resultatet av avhandlingen visar att det finns skillnader i hur män och kvinnor skildras i 

medier i samband med skandaler. Till exempel skrivs det dubbelt så mycket om en kvinna 

som är med i en politisk skandal, jämfört med en man i samma situation. De skandaler som 

har störst nyhetsvärde innehåller till 72 procent kvinnliga huvudpersoner, vilket Bromander 

anser är en viktig upptäckt, då kvinnor i vanliga fall i både nationell och internationell 

media är underrepresenterade. Det fanns också skillnader i hur media skriver om  könen i 

politiska skandaler. Exempelvis intresserar sig medier mer för kvinnors privatliv, medan 

männen istället kritiseras för offentliga tillkortakommanden (Bromander 2012:202). 

Bromanders undersökning kom även fram till att mediers ton i rapporteringen kring männen 

var mer accepterande än den var mot kvinnor, och att kvinnors skandaler ofta väckte 

starkare negativa känslor och kritiska synpunkter (Ibid. 2012:204). I en kvinnlig skandal 

fokuserar medier även mer på huvudpersonen än på saken. Att fokusera på person ges 

huvudpersonen en primär betydelsen medan skandalens betydelse blir sekundär, vilket gör 

att huvudpersonen överkuggar sakfrågan. Det här innebär att männen får en mer balanserad 

rapportering än kvinnorna (Ibid. 2012:205). 
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Även om Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen inte är en politisk skandal så finns 

det vissa likheter som vi kan jämföra med Bromanders resultat. Zara Larssons uttalande 

förde med sig en stor debatt och mycket kritik mot artisten på sociala medier. Uttalandet var 

också av politisk karaktär, även om Larsson själv inte är bunden till något parti. Den här 

tidigare forskningen kommer därför att användas för att jämföra hur Zara Larsson-

situationen förhåller sig utifrån Bromanders resultat.  

4.1.2 Den polariserade debatten efter Miley Cyrus framträdande på Teen 

Choice Awards 
Sharon Lamb, Emely E. Wheeler och Kelly Graling vid University of Massachusetts, USA, 

beskriver i sin artikel ’Pole-arized’ discourse: An analysis of responses to Miley Cyrus’s Teen 

Choice Awards pole dance den respons som tog sig i uttryck på olika internetforum efter den, 

då 16 år gamla, amerikanska artisten Miley Cyrus framträdande på Teen Choice Awards 2009 

(Lamb, Wheeler och Graling 2013). 

 

Miley Cyrus var vid tidpunkten för framträdandet i Teen Choice Awards en amerikansk 

superstjärna och centrum för en mångmiljonindustri som sträckt sig långt utanför hennes roll 

som Hannah Montana i Disneyprogrammet med samma namn. Tidigare, i hennes yngre tonår, 

hade hon blivit hårt kritiserad efter att ha låtit sig fotograferas på ett sexuellt provokativt sätt i 

den amerikanska tidningen Vanity Fair. En efterföljande debatt kring utvikningen i Vanity 

Fair tog fart i tidningar, magasin och på internetforum, och handlade om huruvida Miley 

Cyrus var för ung eller inte för att framställas på detta sexuella sätt (Lamb, Wheeler och 

Graling 2013:2).Miley Cyrus framträdande i Teen Choice Awards blev även det omdebatterat 

när hon i en utmanande koreografi dansade runt en strippstång. Nyheten om Miley Cyrus 

“strippdans” på galan spred sig sedan snabbt runt om i världen (Ibid. 2013:3). 

 

I analysen beskriver Lamb, Wheeler och Graling att Miley Cyrus ålder i varierande grad 

användes som en måttstock i de efterföljande kommentarerna om hennes “strippdans” för att 

mäta hennes makt och inverkan. När hennes makt och inverkan sedermera ansetts som låg – 

hon blev ofta beskriven som ett barn – handlade debatten i stället om att beskylla en växande 

sexuell kultur (Ibid. 2013:9). Miley Cyrus ansågs vidare som en naiv men oskyldig aktör. Att 

hon helt enkelt fallit offer för andras handlingar, eftersom hon inte är självständig nog att ta 

sina egna beslut. Alltså att branschen eller hennes manager, tillika far, hade bestämt över 
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hennes framträdande. En annan sida av samma mynt beskrev Cyrus som gammal nog att 

kunna ta egna beslut. Men att beslutet att utföra strippdansen trots allt var ett dåligt beslut 

(Ibid. 2013:11). Andra röster menade på ett mer beskyddande sätt att Cyrus dans saknade 

såväl sexuellt som provokativt uppsåt. Att det bara var en helt vanlig dans och inget att 

uppröras över. Dessa röster ställde sig bakom Cyrus, delvis med uppmaningen att hon inte 

skulle bry sig om “hatarna” (Ibid. 2013:10-11). På samma beskyddande sätt accepterade vissa 

dansen som sexuell och provokativ, men att det var Cyrus egna beslut att utföra den. Och att 

Cyrus därigenom var en självständig och vuxen person värd att hylla (Ibid. 2013:11). 

 

Debatten tog sig även i uttryck i en större kontext. Där Cyrus blev en symbol för växande och 

mer frigjord kultur. Lamb, Wheeler och Graling beskriver en polariserad debatt mellan 

liberala och konservativa röster. Där de liberala höll hårt i Cyrus rätt att göra vad hon vill med 

sin kropp, medan de konservativa å andra sidan tryckte på det moraliskt förkastliga i dansen 

(Ibid. 2013:12-13). Lamb, Wheeler och Graling beskriver i sin slutsats att debatten om Miley 

Cyrus dans på Teen Choice Awards sammantaget var väldigt inriktad på accepterad sexualitet 

kontra skamfull sexualitet. Frasen “Du borde skämmas/Skäms på dig (eng: Shame on you)” 

förekom frekvent i det analyserade materialet från internetforumen. De sätter också ett stort 

utropstecken vid att denna eldstorm i media centrerade kring en könslig debatt om ung 

kvinna, och menar att ingen man i jämförelse skulle dra åt sig lika mycket uppmärksamhet 

(Ibid. 2013:17). 

Vi ser likheter med den storm som uppstod efter Miley Cyrus dans med den som tog fart efter 

att Zara Larsson kritiserat Bråvallafestivalen. Att båda dessutom, som unga framgångsrika 

kvinnor, befann sig i sina tonår under tiden för händelserna gör denna forskningsartikel 

relevant som underlag för vår uppsats. Visserligen finns en viss skillnad i tillvägagångsätten 

om vi jämför denna artikel med vår undersökning. Artikelns kritiska diskursanalys är gjord på 

kommentarer från ett internetforum, medan denna uppsats gör en likadan analys på 

nyhetsartiklar. Men å andra sidan kan vår uppsats fungera som ett komplement till 

undersökningar av det här slaget genom att belysa efterspelet i tryckt press, för att sedan 

jämföra med Lamb, Wheeler och Gralings analys på kommentarer på internetforum. 
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4.2 Teori 
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå från två teorier. Genussystem och 

ideologi. 

4.2.1 Genussystem 

Antropologen Gayle Rubin var den som först myntade begreppet genussystem, för att skapa 

en teori som förklarar kvinnoförtrycket. Det här skedde i artikeln “The traffic in women; 

Notes to a political economy of sex” från 1977. Hon menar att familjeformer och 

könsidentitet alltid måste förstås i relation till politik och ekonomi. (Rubin 1975:159). 

Begreppet genussystem nämndes i Sverige av Yvonne Hirdman under slutet på 80-talet. 

Hon menar att det definieras genom två principer: den manliga normens primat och 

isärhållningens princip. De olika könen hålls isär och tillämpar olika aktivitetsområde och 

genom att de tillskrivs vissa egenskaper, och får inte beblandas. I vissa kulturer ses vissa 

aktiviteter som manliga, medan den i en annan kultur kan ses som kvinnlig (Hirdman 

1988:11). De här rangordnas sedan så att de aktiviteter som uppfattas som manliga anses 

vara bättre, och i och med detta får männen en maktposition (Ibid. 1988:14). 

Samtidigt har Britt-Marie Thurén utvecklat begreppet genussystem, genom att lägga till 

begrepp som styrka, räckvidd, hierarki. Med dessa termer kan man jämföra olika 

genussystem. Med styrka kan man beskriva vikten som läggs vid genus. Hur viktigt genus 

är varierar i olika kulturer, exempelvis är det ovant för vissa äldre att män byter blöjor på 

sina barn, medan det är vanligt i dagens samhälle. Det här innebär att styrkan kring 

genusbundenhet har minskat i det här området. Med räckvidd av genus innebär de områden 

som påverkas av genusuppdelning. Exempelvis är stickning kvinnligt, medan 

skogspromenader är neutralt och därför inte innefattar räckvidden. I kategorin hierarki 

innebär de hierarkiska skillnaderna, som exempelvis kan vara skillnader i lön, som även här 

kan variera (Thurén 1996:77). 

Sociologen Raewyn Connell skriver också om att män och kvinnor ses som motsatser till 

varandra, vilket leder till att när kvinnor träder in i den offentliga sfären för att utnyttja sina 

rättigheter som medborgare blir det en kamp i motlut för att få sin ställning erkänd. 

(Connell 2015:112-113) Samtidigt förekommer det klasskillnader inom genussystemet. En 
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kvinna i överklassen kan fortfarande ha mer makt än en man i arbetarklassen (Connell 

1996:71). 

Lena Gemzöe skriver om genusdualism, som är en idé inom genussystem. Hon menar att 

hierarkin mellan könen finns i både politik, ekonomi och familjesfär, och enligt feminismen 

beror detta på samhällets föreställningar om kvinnligt och manligt. Till exempel har 

kvinnorna de arbeten som är minst avlönade, och arbetsfördelningen beror på en 

föreställning om att män och kvinnor har olika karaktär och egenskaper. Det här kan bland 

annat vara att kvinnor antas vara mjuka, känslosamma, omvårdande och relationsinriktade, 

medan männen ska vara självständiga, målmedvetna och ha en förmåga att fatta snabba och 

förnuftiga beslut. För den som är ansvarig för hemmet är det bra med traditionellt kvinnliga 

egenskaper, och för chefer är det bra med traditionellt manliga. Genom att sedan ge 

kvinnodominerade yrken en lägre lön upprätthåller man maktbalansen (Gemzöe 2014:85). 

Genusdualism innebär att genus är en relationell kategori, och att kvinnligt alltid måste 

förstås i relation till manligt. Det här innebär att kvinnor är det som män inte är och 

tvärtom. Exempel på motsatspar är: förnuft/känsla, subjekt/objekt, logik/intuition, 

människa/djur, intellekt/kropp, oberoende/beroende, aktiv/passiv, ljus/mörker, 

ordning/kaos, gott/ont. Det här motsatstänkandet menar att paren inte är likvärdiga, utan att 

det manliga alltid är mer värt (Ibid 2014:85). 

Genom de här teorierna kan vi undersöka i vilken grad texten är uppdelad mellan manligt 

och kvinnligt, och maktstrukturerna däremellan. Skildras Zara Larsson enligt 

genusdualismens princip, eller på något helt annat sätt? Vad finns det för strukturer i 

texterna? 

4.2.2 Ideologi 

Ideologi är ett mycket viktigt begrepp i den kritiska diskursanalysen. Slavoj Zizek menar att 

ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar tro eller övertygelse om någonting. 

Det skapas i relationen mellan människor genom olika ritualer och praktiker. Inom ideologin 

finns även konkreta institutioner (Zizek 1994:10-14). 

Ideologi handlar även om makt. Olika grupper av människor vill nå ut med just sin ideologi 

för att de tankarna ska bli de dominerande i samhället. Peter Berglez menar att det är särskilt 

viktigt att uppmärksamma den dolda ideologin, eftersom att det är vanligt att man faller offer 

för en viss ideologi utan att vara medveten om detta, och samtidigt sprida dess tankar. Att 
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avslöja dessa dolda ideologier är centralt för ideologikritiken (Berglez 2010:268). 

Ideologikritikenär ett sätt att undersöka hur olika makt- och dominansförhållanden sprids i 

samhället, hur de uttrycks och upprätthålls i relationer. Det kan till exempel vara relationen 

mellan rik och fattig (Ibid. 2010:268). Genom vardagliga ord upprätthålls de här strukturerna. 

Utgångspunkten för ideologikritik är att alla texter är påverkade av politiska, ekonomiska eller 

kulturella motsättningar där någon alltid gått ut som vinnare. Därför ska man ställa sig 

frågorna “Varför blev texten som den blev?” och “Hur kunde den ha skrivits annorlunda?”. 

Beglez menar att de flesta inte ifrågasätter det vi läser i tidningen. Istället köper vi det ofta 

som objektiv fakta. Detta är intressant ur ett ideologikritiskt perspektiv eftersom att en text 

fungerar som en ideologi förutsatt att den framträder som en icke-ideologi (Ibid. 2010:269). 

Zizek menar att alla samhälleliga förhållanden är kulturella och eftersom att de är skapade av 

människan går de även att förändra av människan. Men när dessa förhållanden blir en del av 

medierna och språket ses de till slut som biologi, som någonting oföränderligt. Detta innebär 

alltså att om tidningarna hela tiden skriver att samhällets orättvisor inte går att förändra så blir 

det tillslut en sanning (Zizek 1999:327-331). 

Ideologikritiken är intressant att använda sig av i undersökningen för att se vilken typ av 

ideologi som författarna och de intervjuade försöker sprida. Nyhetsartiklar i ämnet berättar att 

Zara Larsson mötts av mycket näthat för sitt uttalande, där man trycker ner henne som kvinna. 

Är det här ideologi som tidningarna följer efter, eller finns det någon annan dold ideologi i 

texten? Det är också intressant att se vem det är som har makten i texten att få fram sin 

åsikter. Detta är starkt kopplat till teorin om genussystemet, som bygger på att män generellt 

sett har mer makt än kvinnor. Är det ett spår som tidningarna följer? 
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5 Material och Urval 

I uppsatsen kommer vi att analysera nyhetsartiklar som har med Zara Larssons uttalande 

kring Bråvallafestivalen att göra. För att få fram nyhetsartiklarna använder vi oss av 

söktjänsten Mediearkivet Retriever. Det är en söktjänst som visar alla publicerade 

tidningsartiklar i Sverige som är tryckt press. Där har vi använt sökorden “Zara Larsson 

AND Bråvalla” och “Zara Larsson -p1 -skansen”. Det här innebär att alla artiklar där orden 

”Zara Larsson” och ”Bråvalla” nämns tillsammans kommer med, och även alla artiklar som 

nämnder Zara Larsson, men som inte tar med P1 och Skansen nämns. Anledningen till att 

vi valde att ta bort ord som P1 och Skansen var eftersom att Zara Larsson under den här 

tiden också var aktuell i Sommar i P1 och Allsång på Skansen och vi ville få bort artiklar 

som inte hade med ämnet att göra. Tidsperioden vi valde är mellan 2015-06-25 till 2015-

07-30, eftersom att DN:s artikel som debatten är grundad på gavs ut den 25 juni, och sedan 

fram till 30 juli eftersom att vi ville få med krönikor och debattartiklar inom området också, 

även de som kom en tid efter händelsen. Vi märkte att antalet artiklar började mattas av 

efter den 30 juli, och valde därför detta som slutdatum. 

Som urval i Retriever valde vi all svensk tryckt press under den här perioden. Sammanlagt 

fick vi upp 118 artiklar när vi gjorde sökningen, som skedde i början på februari 2016. 

Vi har valt att både ta med nyhetsartiklar och krönikor i undersökningen eftersom att vi vill 

få en större bredd. Inom den kritiska diskursanalysen ligger fokus delvis på dolda 

ideologier, därför är det intressant att undersöka vilken typ av dolda tecken det finns inom 

nyhetsartiklar som bör vara objektiva. Samtidigt är det intressant att undersöka vad 

åsiktsjournalistiken säger om händelsen. 

Efter att vi samlat allt material har vi gått igenom det och sedan tagit bort artiklar som inte 

hör dit. Det är bland annat puffar på tidningars förstasida som handlar om Zara Larsson, 

eller artiklar som nämner Zara Larsson men som inte har någon koppling till uttalandena 

om Bråvallafestivalen. 
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6 Metod 
 

Vi har valt två typer av analysmetoder. Den första är den tematiska analysen, som går ut på att 

dela in texter i teman. Den här metoden har vi valt för att strukturera upp arbetet och 

underlätta för den andra analysmetoden, den kritiska diskursanalysen. Eftersom att syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur Zara Larsson och debatten efter Bråvalla skildrats i medier ur 

ett genusperspektiv har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden kritisk 

diskursanalys. Genom att undersöka diskurser får vi en möjlighet att undersöka dolda tecken 

och mönster och maktstrukturer, som inte går att få fram på att lika genomgående sätt 

kvantitativt. Att det blev just en kritisk diskursanalys beror på att en del av undersökningen 

handlar om att undersöka ideologier och makt, någonting som den kritiska diskursanalysen 

speciellt fokuserar på (Berglez 2010:268). En kvalitativ metod är därför nödvändig för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna ordentligt. 

6.1 Tematisk analys 
På grund av det stora antalet artiklar som dök upp med sökorden kunde vi inte göra en kritisk 

diskursanalys på alla, detta på grund av tidsbrist. För att förenkla urvalet har vi gjort en 

tematisk analys. Här söker man efter mönster i en skrivet material och organiserar det. Teman 

är enheter som man härleder ur mönster i texter, intervjuer, med mera. Detta kan exempelvis 

vara återkommande ämnen, idéer, påståenden, vokabulär, betydelser eller känslor. Teman 

sammanförs sedan i en kategori med en etikett. I undersökningen kommer vi inte ha 

förutbestämda teman från början. Istället kommer vi läsa igenom vårt urval och därefter 

försöka ringa in teman som och återkommande mönster (Bakshi 2000:54). Genom den här 

metoden kan vi få en överblick över hur materialet ser ut, och utifrån detta dra grundläggande 

slutsatser som är relevanta för undersökningen. 

Användandet av en tematisk analys kommer att visa övergripande strukturer i texterna. 

Dessutom kommer den tematiska analysen vara till grund för ett mindre urval av texter som vi 

kommer att analysera med hjälp av kritisk diskursanalys. Texterna som väljs ut kommer från 

de mer återkommande teman (Bakshi 2000:54). 
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6.2 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys handlar om att medvetandegöra sociokulturella processer i samhället 

genom att fråga sig varför texten ser ut som den gör. Norman Fariclough formulerade frågan 

“How is the text designed, why is it designed in this way, and how else could it have been 

designed?” (Fairclough 1995:202). För att få svar på frågan kan man analysera diskursens 

ideologi, om det finns dolda meningar eller opinioner eller värderingar. Här ligger 

lingvistiken till grund för analysen (van Dijk 1988:62). 

I den här studien kommer vi att undersöka nyhetsartiklar och åsiktsjournalistik. Eftersom att 

alla bär på olika förståelser av omvärlden kommer alla att tolka budskapen olika. De som står 

bakom texterna vi analyserar bär också på olika intressen och bakgrunder, vilket styr och 

påverkar innehållet. Produktionen av nyhetsdiskurs styrs också av språk och 

samhällsstrukturer. Att man tolkar en text på liknande sätt som andra människor innebär att 

man är del av en större språk- och samhällsgemenskap. Man reflekterar sällan varför de olika 

texterna är uppbyggda som de är (van Dijk 1988:62). 

Undersökningen har gjorts utifrån en kritisk diskursanalys där vi utgår från Teun van Dijks 

modell. I den ligger fokus på att studera text på en makro- och mikrostrukturell nivå. 

Makroanalysen står för den mer övergripande analysen medan mikroanalysen syftar till att 

studera texten på detaljnivå. (van Dijk 1988:59-94). 

 

I makroanalysen studerar man delvis den tematiska strukturen, alltså relationen mellan textens 

huvudtema och delteman, kort sagt hierarkin i artikeln. Rubriker och ingresser brukar ses som 

de delar som befinner sig högst upp i denna hierarki, där textens viktigaste budskap 

formuleras i komprimerad form. Inom makroanalysen ligger även tyngd på att fånga 

sociokognitiva berättarkonventioner, alltså vad journalister tar för givet att läsarna är 

införstådda med, vilket görs genom att analysera den schematiska strukturen i texten. 

Standardkonventionen här utgörs av just rubrik och ingress, det som summerar texten. Men 

också något som relaterar den aktuella händelsen i artikeln till den historiska bakgrunden. I 

vårt fall kan ett exempel på det vara en rubrik eller ingress som återkopplar till Zara Larssons 

ursprungliga uttalande om Bråvalla (van Dijk 1988:59-94). 

 

I mikroanalysen är koherens centralt. Relationer mellan global och lokal koherens närmare 

bestämt. Med det menas textens mening. Den globala koherensen innebär artikelns 

huvudsakliga mening, medan den lokala koherensen innefattar textens mindre partier som 
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hänger ihop logiskt, som argument, påståenden och beskrivningar. Relationen tar sig i uttryck 

genom att textens huvudsakliga mening förverkligas genom dess mindre partier (van Dijk 

1988:59-94). van Dijk menar att diskursen inte “har” någon koherens, utan att den finns i 

texten genom att nyhetskonsumenten ur ett outtalat sociokulturellt band med producenten 

skapar koherens. Mer utvecklat innebär det att läsaren för att skapa mening, fyller i de luckor 

journalisten efterlämnar i texten. Genom att studera dessa luckor tar man fasta på 

konsumentens sociokulturella relation med producenten och textens eventuella ideologiska 

karaktär (van Dijk 1988:59-94). 

 

Metoden förenar samhällskritik med vetenskap genom att texter, det vill säga allt 

meningsskapande i tal, skrift och bilder, ses som diskurs. Texterna är inbäddade i olika 

situationer, institutioner och olika strukturer i samhället. Det här innebär att man inte bara kan 

läsa själva texten, utan att man också måste fråga sig vad texten har för del i samhället eller 

vad texten försöker motverka. Man måste leta fram de sociala, kulturella, kognitiva, sociala, 

politiska och ekonomiska förutsättningarna texten har kommit till. För att man ska kunna nå 

hela förståelsen av texten måste man nå undanträngda och mindre synliga aspekter (Berglez 

2010:266-267). 

 

6.2.1 Analysmodell 

För att analysera vårt material Diskursanalytiskt utgår vi från Peter Berglez variant i boken 

Metoder i kommunikationsvetenskap, som består av fem moment. Det första är redogörelse 

för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de eventuella bilder och 

faktarutor som kompletterar artikeln. Här försöker man helt enkelt greppa textens 

huvudsakliga innehåll. (Berglez 2010:278). 

Det andra momentet är Nyhetstextens tematiska struktur, där man ska registrera textens 

hierarkiska karaktär. Hur organiseras ämnen och händelser i  artikeln. Huvudtemat finner man 

exempelvis ofta i ingress och rubrik, och är uppbyggt på andra inte lika framträdande teman i 

texten. Den tematiska strukturen kan framträda i enskilda artiklar och i nyhetskluster (Ibid. 

2010:278). 

 

Det tredje är Nyhetstextens schematiska struktur - kartläggning av nyhetsberättandet. Det här 

momentet delas in i olika delar. a) Vad förmedlas i rubrik och ingress? b) Vilka aktörer 

förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (ex en institution, ett företag, 
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sig själva, en nationalstat). c) Vilken historisk bakgrund redogörs det för och utifrån vilka 

aktörers handlingar eller kommentarer? d) Vad för slags resonemang kring orsak/verkan 

förekommer utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv? e) 

Mot/till vem/vad riktas aktörernas kommentar? f) vem får dra de huvudsakliga slutsatserna 

kring denna aktuella händelsen? (Ibid. 2010:278). 

 

Det fjärde är en mikroorienterad analys av nyhetstexten. I den här delen undersöker man hur 

händelserna konstrueras. Hur ser relationen ut mellan texten som helhet och dess mindre 

delar? Och vilken typ av förförståelse förväntas läsaren ha när hen läser texten? Finns det 

någon onödig information som texten hade klarat sig utan? I det här momentet går man även 

in på ordval. Vilka ord används och vilka hade kunnat användas i stället? (Ibid. 2010:278). 

Det femte och sista momentet handlar om Sociokulturella kontextualiseringar. Här gäller det 

att undersöka om nyhetsdiskursen eller den enskilda texten skulle kunna ha sett ut på något 

annat sätt (Ibid. 2010:79). 

 

6.3 Metoddiskussion 

Att en undersökning har en god reliabilitet innebär att man ska kunna genomföra 

undersökningen igen men ett tag senare och att man fortfarande ska få samma resultat. 

Därför är det viktigt att vi som gör undersökningen i förväg sätter upp tydliga regler för hur 

texterna ska analyseras så att vi arbetar så likt som möjligt (Trost 2012:61-62). Samtidigt 

utgår diskursanalys från att all kunskap är socialt konstruerad, vilket innebär att det inte kan 

finnas en versionsfri eller oberoende verklighet (Börjesson och Palmblad 2007:9). Detta gör 

det svårt att nå ett likadant resultat senare. 

Den kritiska diskursanalysen utgår från att man ska ställa sig utanför sitt kulturella 

sammanhang och analysera det opartiskt. Men man måste samtidigt kunna dra nytta att man 

tillhör den här kulturen för att kunna förstå den bättre (Berglez 2010:275). Just detta blir en 

utmaning inom diskursanalysen, att skilja se bortom det kulturella sammanhanget man 

befinner sig i. 

Eftersom att det är en kvalitativ analys blir urvalet mindre än om undersökningen hade varit 

kvantitativ. Därför kan vissa felval göra att undersökningen inte blir representativ för 

populationen (Hartman 2004:284). Men för att få fram syftet i uppsatsen ansåg vi att en 
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kvalitativ metod var mest relevant, eftersom att vi vill undersöka osynliga ideologier i 

framställningen av Zara Larsson och debatten. En kvantitativ metod hade bidragit med mer 

statistik och fakta, men som inte gått in på djupet av betydelser i texten. 

Ett problem inom diskursanalysen är att man har en öppnare syn på hur analysverktygen 

kan se ut, och som därmed kan gå ut över intersubjektiviteten (Bergström och Boréus 

2012:406). Därför har det varit viktigt att väl motivera hur vi har gått till väga i analysen 

och hur de olika analysverktygen fungerar. I och med detta kommer andra personer som gör 

liknande undersökningar att komma fram till samma resultat. Eftersom att vi båda två är 

uppvuxna under samma kulturella förutsättningar har vi samma fördelar i att vi kan förstå 

det kulturella sammanhanget. Det är också viktigt att vi under analysen motiverar 

tolkningarna, eftersom att alla människor tolkar situationer olika (Bergström och Boréus 

2012:406).  

Diskursanalysen är en bra metod att använda för studien på grund av inriktningens 

maktintresse. Det här passar bra eftersom att vi vill undersöka makten mellan könen, det vill 

säga hur de olika deltagarna i debatten skildras (Bergström och Boréus 2012:400). 
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7 Resultat och analys 

7.1 Tematisk analys 

I den tematiska analysen delade vi först in textmaterialet i två delar, åsiktsjournalistik och 

nyhetsjournalistik. Därefter har vi skapat olika teman som summerar varje del. 

Kriterierna som valts för nyhetsjournalistik är följande: 

Tabell 1 - Tematisk analys av nyhetsartiklar 

Teman: Antal: 

Förebild för jämställda musikfestivaler 5 

Kritiserar kritiken 19 

Rewrite på ursprungsuttalande 4 

Larsson nämns i förbifarten 10 

Larsson kritiseras 3 

Larsson får revansch 3 

Aktör stödjer Larsson 8 

Totalt antal nyhetsartiklar 79 

Kategorin “Förebild för jämställda musikfestivaler” innebär att Zara Larsson nämns i texten 

som någon typ av talesperson för en jämställd festivalscen, där man sedan gått in djupare i 

artikeln på jämställdhetsproblematiken i festivalsverige i allmänhet.I kategorin “Kritiserar 

kritiken” innebär det att en aktör, antingen Larsson själv eller någon annan person, 

kritiserar den kritik eller det hat som Larsson har mött efter sitt första uttalande. 

“Rewrite på ursprungsuttalande” innebär att andra tidningar gör en rewrite på DN:s artikel 

där Larsson kritiserade Bråvallafestivalens genustänk. Alltså den artikel som drog igång 

hela debatten. Artiklar där “Larsson nämns i förbifarten” innebär att artikeln nämner att 

Zara Larsson kommer att medverka på Bråvallafestivalen, men inte mer än det. 
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I kategorin “Larsson kritiseras” innebär det att huvudfokusen i artikeln ligger på att en aktör 

kritiserar Zara Larssons uttalande i DN. Kategorin “Larsson får revansch” handlar om 

artiklar med innebörden att Larsson gjort succé på Bråvallafestivalen, där hon mötts av 

storpublik och uttalat sig kritisk till personer som kritiserat henne. 

Sista kategorin, “Aktörer stödjer Larsson”, innebär att en aktör stödjer Larsson utan att 

framföra kritik mot hur Larsson har blivit bemött. I den här kategorin innehåller bland annat 

artiklar där kulturministern Alice Bah Kuhnke gått ut och sagt att Larsson är en stor 

inspirationskälla och att hon stödjer henne. 

Kategorin “Larsson nämns i förbifarten” innehåller inte så mycket information om personen 

Zara Larsson, och är därför minst relevant för vår undersökning. Samtidigt kan det vara 

intressant att undersöka i vilka sammanhang Larsson nämns för att få en tydligare bild av 

hur artisten gestaltas. Men av tidsmässiga skäl kommer vi inte hinna med att analysera alla 

artiklar och därför väljer vi att ta bort den här kategorin. 

7.1.1 Analys: Tematisk analys av nyhetsartiklar 

Enligt Peter Berglez handlar ideologikritik om att ställa frågan “Varför blev texten som den 

blev?” och “hur hade den kunnat beskrivas annorlunda?” (Berglez 2010:269). I kategorin 

“förebild för jämställda musikfestivaler” förekommer fem artiklar. Att Zara Larsson 

används som utgångspunkt i kritiken mot att festivalerna i Sverige inte är jämställda kan 

tolkas som att hon blivit någon typ av förebild för kritiken. Det påvisar att hon är en person 

journalisterna ser upp till när det gäller sådana här frågor, att Zara Larsson blir en person 

som kommit fram och avslöjat ojämlikheten på musikscenen (även om den kritiserats 

många gånger tidigare av andra personer). Det här bidrar med att sprida den positiva bilden 

av Larsson som någon typ av feministisk förebild. 

Sammantaget är alla kategorier till Larsson fördel, förutom “Larsson kritiseras”, “rewrite på 

ursprungsuttalande” och “Larsson nämns i förbifarten”, där den första är mer negativ och de 

andra är ganska neutrala. Det här innebär att det finns 66 artiklar till Larssons fördel, och tre 

artiklar som fokuserar på att någon kritiserar Larsson. Ur ett ideologiskt perspektiv innebär 

det att den dolda ideologin tyder på ett stöd för Zara Larsson. Det finns ingenting som 

tydligt säger att man ska stödja henne, men det framkommer i det dolda. 
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Det här kan tolkas som att det finns få personer som är kritiska till Zara Larsson, eller att de 

som är kritiska inte får komma till tals. Men genom att denna sida är det som medier 

förhåller sig till blir det i princip en sanning, eftersom att läsaren oftast tar in nyhetstexter 

som objektiva. Därför bidrar medierna till Larssons ökade stöd (Berglez 2010:268), (Zizek 

1999:327-331). 

Samtidigt härstammar många texter från samma TT-artikel, eller är rewrites på artisternas 

uttalanden. Att så många aktörer som stödjer Zara Larsson och som kritiserar de som 

kritiserar henne existerar i den tematiska analysen beror på att många liknande texter 

publicerats i flera tidningar. Samtidigt är det stora antalet TT-artiklar ett tecken på att flera 

tidningar vill ha med den informationen i sina tidningar. 

Kategorierna för åsiktsjournalistik är följande: 

Tabell 2 - Tematisk analys av åsiktsjournalistik 

Teman: Antal 

Stödjer Zara Larsson, direkt 13 

Stödjer Zara Larsson, ej direkt 17 

Zara Larsson nämns utan värdering 9 

Totalt antal krönikor 39 

Kategorin “Stödjer Zara Larsson, direkt” innefattar artiklar som direkt är byggda på Zara 

Larssons uttalande om Bråvalla och där författaren står upp för sångerskan. Det innebär att 

hennes namn nämns i samband med värderingar konsekvent genom hela texten, eller att 

texten har en direkt utgångspunkt i Zara Larssons uttalande kring Bråvalla. 

Inom kategorin “Stödjer Zara Larsson, ej direkt” nämns även här Zara Larsson i samband 

med en värdering, men inte på så sätt att texten har som utgångspunkt i det. I stället kan en 

text om exempelvis jämställdhet eller näthat göra en kort referens till Zara Larssons 

uttalande om Bråvalla, där artikelförfattaren på ett tydligt sätt står upp för sångerskan. 
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I kategorin “Zara Larsson nämns utan värdering” finner vi de artiklar där Zara Larsson 

nämns i förbifarten, utan någon som helst värdering. Det är oftast artiklar som handlar om 

Bråvalla överlag, där Zara Larsson bland andra artister räknas upp som akter på festivalen. 

Det kanske verkar konstigt att vi inte har någon kategori för åsiktsartiklar där författaren 

genom värderingar ställer sig kritisk till Zara Larsson. Förklaringen där är helt enkelt att vi 

inte funnit en enda krönika eller ledare där författaren har haft just den ståndpunkten. Därav 

valda kategorier. 

7.1.2 Analys: Tematisk analys av åsiktsjournalistik 

En intressant slutsats vi drar utifrån den tematiska analysen av åsiktsartiklarna är att i 

samtliga av dem, där Zara Larssons uttalande på Bråvalla nämns genom en värdering, står 

författaren upp för henne. Detta trots att kritiken och näthatet mot henne i media målats upp 

som väldigt påtaglig – en bild som också stärks när så många krönikörer och ledarskribenter 

känner ett behov av stå upp för Zara Larsson (30 av totalt 39 åsiktsartiklar i vår 

undersökning). Utifrån den tematiska analysen har vi också kunnat se att efterspelet som 

följt Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen präglats av en polariserad debatt. 

Antingen så stödjer du Zara Larsson eller så är du emot henne. Det intressanta här är att det 

bara är, som tidigare nämnt, den ena sidan av debatten, den stödjande, som förekommer och 

som får dra slutsatserna. Visst kan man problematisera detta antagande och säga att det 

egentligen bara finns en sida och att det därmed inte är en debatt. Men samtidigt 

förekommer en annan sida av debatten i form av aktörer i texterna eller när skribenten 

hänvisar till sociala medier. Vilket leder till en annan intressant slutsats: nämligen den att 

den ena sidan, den stödjande, är den som beskriver och bestämmer hur den andra sidan i 

debatten tar sig i uttryck. 

Att den största kategorin är “Stödjer Zara Larsson, ej direkt” visar att majoriteten av det 

som skrivits kring Zara Larsson och hennes uttalanden om Bråvallafestivalen inte utgår i 

just den händelsen. Händelsen har helt enkelt i stället lett vidare till en större debatt där 

Zara Larssons uttalande i stället har används som ett aktuellt exempel snarare än en 

utgångspunkt. Mer om detta följer under senare analysdelar. 



 

 21 

7.2 Diskursanalys 

Genom den tematiska analysen har vi fått en insyn på vilka teman som är mest 

återkommande i materialet, vilket ligger till grund för vilka artiklar som kommer att 

analyseras med hjälp av diskursanalys. 

Till diskursanalysen sorterade vi ut de artiklar som vi ansåg var mest relevanta att 

undersöka för vårt syfte. Därför tog vi bort artiklar det fanns flera av, så det bara fanns en 

av varje till diskursanalysen. Detta var bland annat TT-artiklar som publicerades i samma 

form, men från flera olika tidningar. I den mån det fanns tog vi med den ursprungliga TT-

artikeln, och tog bort de andra, för att vi ville få med allt innehåll som förmedlades till de 

andra tidningarna. Vi sorterade även bort artiklar som bara nämnde Zara Larsson, men som 

inte hade någon koppling till debatten som uppstått, alltså hela kategorin “Larsson nämns i 

förbifarten” från den tematiska analysen. Vi tog även bort notiser från diskursanalysen, på 

grund av tidsbrist och eftersom att vi tror att de längre texterna kan bära på mer dolda 

ideologier och tecken som kan vara relevanta för vår undersökning. 

Bland opinionsjournalistiken utgick vi från den tematiska analysen och tog bara med 

kategorin ”Stödjer Zara Larsson, direkt”, eftersom att den kategorin grundar sig på Zara 

Larssons uttalande om Bråvallafestivalen. I de andra krönikorna nämns bara Zara Larsson 

som en positiv symbol, utan att gå in djupare på vad som hänt, eller så nämns hon inte alls. 

För att få en tydligare bild av hur media speglar Zara Larsson, och utifrån tidsbristen, har vi 

därför bara med denna kategorin. 

Själva sammanfattningen av analysen kommer också att delas upp mellan nyhetsjournalistik 

och åsiktsjournalistik. Det här kan innebära en viss upprepning i analysen eftersom att vissa 

resultat i de båda uppdelningarna kan likna varandra. Men vi tycker samtidigt att det är 

viktigt att dela upp dem för att undersöka tydligare om och vad det finns för skillnader i hur 

debatten bedrivits. 

8.2.1 Analys av nyhetsartiklar: 

Här går vi in djupare på nyhetsartiklarna och försöker analysera de olika skildringarna av 

aktörerna och situationerna som beskrivs i texten. 

Zara Larsson - Det starka offret 
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Oftast är Larssons uttalanden rewrites från sociala medier, hennes blogg eller liknande 

källor. Det är få gånger som tidningarna faktiskt har varit i kontakt med Larsson själv. 

Återkommande teman i hur Zara Larsson beskrivs är antingen som “den starka personen” 

eller som “offret”. 

När Zara Larsson framställs som offret handlar det ofta om allt näthat hon har fått möta 

efter kritiken av Bråvallafestivalen. I artikeln Zara Larsson slår tillbaka mot hatet i 

Aftonbladet säger hon så här om hatet hon fått utstå: 

Jag är för fan bara en människa, och jag blir otroligt sårad och ledsen många gånger 

(Flytström 2015:7). 

I Göteborgspostens artikel Klickjakten runt Zara Larsson skriver man också: 

Expressen använde citat från en Zara Larsson-intervju i DN och vinklade om 

budskapet. Det spreds snabbt i övrig media. Efter det har hon utsatts för grova hot 

(Holmgren 2015:30). 

Här blir hon inte bara ett offer för näthat, utan också för sensationsjournalistiken som vill 

locka läsarna med falska rubriker för att få mer klick. 

Skildringen av Zara Larsson som “den starka” förekommer i flera tidningar, ofta med 

innebörden att hon slår tillbaka mot näthatet. I Aftonbladets artikel Fuck alla kvinnohatare 

står det: 

Internet exploderade av näthat efter att Zara Larsson uttryckt kritik mot Bråvallas 

könsfördelning. Från scenen slog hon igår tillbaka mot påhoppen - till publikens 

stora jubel. - Jag säger bara fuck Günther, fuck alla kvinnohatare (Söderlund 

2015:41). 

Sundsvalls tidning skriver i artikeln Zara Larsson slår tillbaka mot näthatet: 

Efter den hatvåg som sköljt över henne på Twitter slår Zara Larsson nu tillbaka mot 

sina kritiker. “Jag hatar män i grupp. Män som i grupp förtrycker och hotar och 

sedan skrattar åt det och åt mig”, skriver hon (Martinsson 2015:40). 
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Ord som är återkommande är “slår tillbaka”, vilket kan tolkas som att hon ger igen för det 

som varit tidigare, och återtar kontrollen över debatten. Från att ha varit ett offer går hon 

istället till att vara stark. 

I ideologikritiken undersöker man vilken information som finns i texten och vad som hade 

kunnat stå istället (Ibid. 2010:278). I artiklar där någon kritiserar Zara Larsson skriver man 

ofta ut ålder på aktörerna, både Larssons och på den som kritiserar. Det här förekommer 

inte i artiklar där någon stödjer Zara Larsson. Genom att man visar på åldersskillnaderna 

försöker man att skapa ytterligare en konflikt i konflikten, den unga mot de vuxna. Zara 

Larsson är inte myndig när händelsen inträffar, och “attackeras” av vuxna män, bland annat 

Günther, 46 år. Bland annat använder Dennis Lyxén åldern som ett argument för att det är 

fel att gå till angrepp mot Zara Larsson i Göteborgspostens artikel Klickjakten runt Zara 

Larsson: 

Jag tycker oftast inte att åldern spelar någon roll men det är klart att det är relevant 

här. Och även om Zara Larsson är vältalig, smart och stark, så är hon bara en 

människa. Oavsett hur stark man är så tar det oerhört mycket på krafterna att att 

ständigt behöva gå ut till sociala medier och i tidningarna, och förklara att man inte 

alls sagt det som påståtts (Holmgren 2015:30). 

Genom detta anspelar man på att det finns en maktskillnad i åldern, att kritiken och hoten 

blir extra hemska mot Larsson då det är vuxna män som går till attack mot henne. I och 

med detta framställs hon återigen som ett offer. 

Teorin om genusdualism menar att kvinnligt alltid ses i förhållande till manligt, och att den 

manliga egenskapen alltid är mer positiv (Hirdman 1988:14). Men i det här fallet beskrivs 

hon både som stark och svag, vilket innebär att den starka skildringen bryter mot 

genusdualismens teori. Detta blir extra tydligt när man jämför tidningarnas skildring av 

Zara Larsson jämfört med hennes moståndare, som alltid besrkivs negativt (se nedan). 

I den mikroorienderade diskursanalysen undersöker man vilka ord som används i texten och 

vilka som hade kunnat användas istället (Berglez 2010:266-267). När Larssons kritik nämns 

i texter skriver man att hon “ifrågasätter” eller “kritiserar”. När någon går emot Zara 

Larsson använder man mer extrema ord. Till exempel skriver Aftonbladet i artikeln Jag 

trodde Günther var död att Günther gick till “attack” mot sångerskan (Elmervik 2015a:8). 

Därför blir ofta Larsson en saklig person i texterna, trots att hon kan säga saker som “jag 
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hatar män i grupp”. Det här förstärker den ideologiska bilden av tidningarnas stöd för Zara 

Larsson, då hon framställs som bättre än sina motståndare.  

 

Motståndarna - vågen av hatande män 

Enligt Peter Berglez analysmodell av den kritiska diskursanalysen undersöker man bland 

annat hur de medverkande aktörerna beskrivs i texten och vem som får dra de huvudsakliga 

slutsatserna i texten (Berglez 2010:278). 

Det finns tre personer som nämns vid namn på motståndarsida. Den som utmärker sig extra 

mycket i mediers skildring av motståndet i nyhetstexterna är artisten Mats Söderlund, oftast 

nämnd som Günther. Gemensamt för tidningarna är att ingen har intervjuat Günther 

personligen, utan alla artiklar grundar sig på en text han skrivit på Facebook. En del av 

inlägget som har citerats flitigt: 

”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” (Elmervik 

2015a:8). 

Att Günther inte får möjlighet att uttala sig själv om händelsen, förutom i sin 

facebookkommentar, kan vara till nackdel för honom (Berglez 2010:282). 

Günther beskrivs i vissa tidningar väldigt objektivt, där man bara redovisar hans citat. Men 

i andra tidningar, oftast Aftonbladet och Expressen, lägger journalisten in subjektiva 

värderingar. I Aftonbladets artikel “Fuck alla kvinnohatare” beskrivs han bland annat som 

“Ding ding dong-artisten”. Journalisten skriver också i artikeln att Günthers kritik mot Zara 

Larsson var felaktig, vilket visar på att det är journalisten som får dra de huvudsakliga 

slutsatserna (Söderlund 2015:41). 

I ovanstående artikel beskriver man också hur Zara Larsson “slår tillbaka” mot näthatet, 

genom att skrika “Fuck Günther, Fuck alla kvinnohatare”, vilket gör att Günther kopplas 

ihop med gruppen “kvinnohatare” (Ibid. 2015:41). Genom att det är han som citeras mest 

med namn och bild på motståndarsidan till Zara Larsson så blir han näthatarnas ansikte utåt, 

trots att det finns människor som uttryckt sig grövre och hotat Zara Larsson. 
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Radioprataren Sebastian Larsson från kanalen Bandit rock uppmanade i radio till att ge 

Zara Larsson en lavett för hennes uttalanden. I en del av tidningarna framgår det att han 

sedan bett om ursäkt. Trots att han uppmanade till våld mot Zara Larsson blev han inte lika 

uppmärksammad som Günther, även om han är den näst mest uppmärksammade 

motståndaren. Oftast beskrivs händelsen neutralt, utan personliga inlägg. 

Journalisten Elisabet Höglund nämns bara i en artikel, Höglund: Det är inte synd om Zara 

Larsson skriven av Aftonbladet. Här står det att Höglund menar att det inte är synd om Zara 

Larsson, och att hon har sig själv att skylla för näthatet eftersom att hon drabbats av hybris 

(Elmervik 2015b:46). 

I artikeln skriver journalisten också att: 

När Zara Larsson ifrågasatte genusfördelningen bland artisterna på 

Bråvallafestivalen rasade hatkommentarerna in. Män hotade att misshandla och 

våldta henne om hon inte höll tyst och artisten Günther kallade henne för ”en 

fjortisbrud” (Ibid. 2015b:46). 

Sedan citeras Höglund med att Larsson egentligen bara ville ha all uppmärksamhet själv 

(Elmervik 2015b:46). Genom att lägga upp det på detta sätt framstår Höglund som väldigt 

hård, eftersom att få personer i Sverige tycker det är legitimt att våldta någon efter att de 

kritiserat jämställdheten på en festival. 

I den kritiska diskursanalysen undersöker man vilka ord som förekommer i texten och vad 

som istället hade kunnat användas (Berglez 2010:278). Ord som ofta används för att 

beskriva näthatet är  ord som “Hatstorm av orkanstyrka”, “hatvåg”, “hatet översköljde...”, 

”Fick en våg av hat och hot emot sig”, “En öppen fors av hat” och “översvämmades av 

hat”. Att använda ord som ursprungligen syftar på naturkrafter gör att hatet kan tolkas som 

ett flöde som inte går att kontrollera, eftersom att människan inte kan kontrollera 

naturkrafter. Men det kan också tolkas som någonting naturligt, att näthat är någonting som 

alltid kommer förekomma. 

Gruppen “näthatande män” nämns flera gånger i nyhetsartiklarna om Zara Larsson. Ett 

exempel är i citatet ovan, från artikeln om Elisabet Höglund: 

                  Män hotade att misshandla och våldta henne om hon inte höll tyst (Elmervik 

2015b:46). 



 

 26 

Även andra artiklar indikerar på att det är just män som står för motståndarsidan. Till 

exempel citerar Länstidningen Östersund Zara Larsson i artikeln Yranaktuella Zara Larsson 

slår mot näthatet: 

Jag blockar minst tio personer som skriver grova hot, till eller om mig, varje dag. 

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

värsta de vet är nämligen när unga tjejer tar plats (Länstidningen Östersund 

2015:18). 

Det här citatet återkommer i flera tidningar. Uttalandet förstärker bilden av det är vuxna 

män som står för hatet. 

Även här ser vi en utbrytning från den traditionella teorin om genusdualism, där mannen 

och kvinnan är motsatspar (Hirdman 1988:14). Visst framställs de som två läger, en 

konflikt mellan de båda könen, men tidningarnas framställning är istället den motsatta. 

Kvinnorna framställs mer positivt än männe. Motståndarsidan består övervägande av män, 

och skildras som agressiva och hotfulla. Vissa förlöjligas även, bland annat Günther, som 

får smeknamn som “ding ding dong-artisten”, eller att journalisten aktivt går in och slår 

emot motståndarsidans kritik.  

En anledning till att det blir detta resultat kan handla om klasskillnader. Näthatande män 

beskrivs ofta som misslyckade, främst i åsiktsjournalistiken som vi tagit del av i den här 

analysen. Om det är så att Günther förlöjligas eftersom att han går emot Zara Larsson, eller 

om han alltid gör det i medier är svårt att veta. Men hur som helst beskrivs “nättrollen” 

oftast negativt. På den andra sidan i debatten har vi Zara Larsson. Hon må vara kvinna men 

hon är känd i hela Sverige och även i andra delar av världen. Att hon dessutom har gjort 

jämställdhet till en av sina huvudfrågor innebär att allmänheten kan tolka att hon är kunnig 

inom detta område. Här kommer Connells teori med i bilden om klassfrågan, att 

genussystemet till trots, kan en kvinna ha mer makt än männen, så länge hon är av högre 

klass än männen (Connell 1996:71). 

Stödet - neutaralitet och makt 

Det finns några offentliga personer som utmärker sig i tidningarnas rapportering kring 

händelsen. De som citeras i sitt stöd är Alice Bah Kuhnke, artisten Marit Bergman och 

artisten Dennis Lyxén. I vissa texten nämns också bland annat komikern Soran Ismail och 
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konstnären och programledaren Kakan Hermansson i förbifarten. Till skillnad från 

motståndarna beskrivs de stödjande parterna oftast neutralt, får mer utrymme i medierna än 

motståndet och får mer möjlighet att utveckla sina tankar. När man undersöker artiklarna 

utifrån nyhetstextens schematiska struktur ser man att de stödjande aktörerna är de som ofta 

får dra slutsatser i texterna, tillsammans med journalisterna och Zara Larsson (Berglez 

2010:278). 

När Dagens Nyheter berättar att kulturminister Alice Bah Kuhnke har uttalat sig om 

händelsen skriver de att: 

Stormen kring Zara Larsson blossade upp efter en intervju med DN där artisten 

kritiserade Bråvallas tänk kring huvudakter, har nu nått det politiska toppskiktet 

(Haidl 2015c:10). 

Genom formuleringen “det politiska toppskiktet” förtydligar man att Bah Kuhnke sitter på 

en maktposition. I hennes inlägg beskriver hon hur Zara Larsson är en inspiration och att 

det är synd att hon måste ägna sig åt att bemöta näthat och inte kan ägna all tid åt konsten. 

Larsson beskrivs även här som “en livs levande lejonhjärta” (Haidl 2015c:10). Då 

offentliga personer med makt som är förebilder för många går ut och stödjer Zara Larsson 

blir det normen, det normala att göra.   

En del journalister bidrar också till stödet för Larsson, medvetet eller omedvetet. När 

Elisabet Höglund sa att “det är inte synd om Zara Larsson” berättar sedan journalisten att 

Zara Larsson blivit våldtäktshotad och mordhotad. Konsekvensen att bli mordhotad för att 

ha uttalat sig generellt om jämställdheten på en festival känns väldigt extrem, vilket göra att 

många reagerar på att det visst är ett orättvist beteende. 

Som tidigare nämnt handlar den kritiska diskursanalysen bland annat om att undersöka 

vilka ord som använts, och vilka som skulle kunna användas istället (Berglez 2010:278). 

Journalister stödjer artisten omedvetet genom att använda sig av orden “backa Zara”. Det 

görs bland annat i TT:s artikel Kulturministern backar Zara Larsson (TT 2015). De här 

orden har blivit en hashtag för de som stödjer Zara Larsson och tycket att hon har rätt. 

Genom att tidningarna sprider de här orden vidare och etablerar de stödet ytterligare i 

medier. Ideologiskt sett blir detta en del av den dolda ideologin i stödet för Zara Larsson. 

Ideologi - feministiska och patriarkala strukturer 
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En del personer som kommer till tals uttrycker sig med feministiska termer. Artisten Dennis 

Lyxén uppmanar exempelvis enligt Göteborgs-Posten alla kvinnor att krossa patriarkatet i 

Klickjakten runt Zara Larsson (Holmgren 2015:30). Även artisten Marit Bergman har 

kritiserat strukturer i samhället. Hon säger bland annat: 

Istället för att ställa sig på på Zaras sida som vuxna människor borde /.../ förstärker 

och upprepar just dessa strukturer (Dagens nyheter 2015:4). 

och 

Har inte sett en enda man som offentligt tagit ställning för Zara (visa mig gärna 

motsatsen) (Dagens nyheter 2015:4). 

De här ideologiska ståndpunkterna för feminismen är inte svåra att missa, eftersom att de 

använder tydliga feministiska termer. Men samtidigt innehåller texterna fler tecken på ett 

stöd för Zara Larsson och feminismen, fast på ett mer dolt plan. 

Som analysen tidigare kommit fram till så är det de stödjande aktörerna som oftare får 

komma till tals, får mer utrymme att utveckla sina åsikter, och deras resonemang stödjs av 

journalisterna. De som kritiserar Zara Larsson beskrivs ibland med nedsättande ord, 

någonting som aldrig förekommer bland stödet. Genom det starka stödet för Zara Larsson 

och feminismen från mediers sida på nyhetstextnivå kan det innebära att den feministiska 

ideologin kan börja räknas som en sanning istället för en ideologi, enligt Zizeks teori om 

dolda ideologier (Zizek 1999:327-331). 

Samtidigt antyder flera, både aktörer i texterna och journalisterna, att det inte är förvånande 

att Zara Larsson har fått möta ett sådant stort hat efter sitt uttalande. Så här står det i 

Göteborgsposten, Klickjakten runt Zara Larsson: 

Även Amanda Lindholm, grundare av föreningen Jämställd festival, tycker att Zara 

Larssons tankar om Bråvallas spelschema var fullt befogade. Hon är inte överraskad 

av gensvaret (Holmgren 2015:30). 

Det här tyder också på en självklarhet att män kommer att ge sig på kvinnor som kritiserar 

jämställdheten. Även här innebär det att när tidningarna antyder på att om man som ung 

kvinna går ut och kritiserar jämställdheten så kommer man att mötas av hat, det blir en 

sanning, något som förväntas (Zizek 1999:327-331). När tidningarna speglar detta som en 
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självklarhet blir det vad som förväntas att göra av män. Alltså finns det både dolda 

feminisktiska strukturer och dolda patriarkala strukturer i texterna. 

7.2.2 Resultat och analys av åsiktsartiklar: 

Här går vi närmre in på undersökningens resultat av åsiktsartiklarna för att sedan analysera 

det utifrån undersökningens teorier. Först följer en redogörelse över det vi sett i den kritiska 

diskursanalysen av artiklarna under Stöd, Beskrivningen av Zara Larsson och Motståndet. 

Därefter följer en analys av resultatet under teorierna för genus och ideologi. 

Stödet för Zara Larsson är inte bara starkt, utan också väldigt utbrett. I så gott som alla 

åsiktsartiklar går det att urskilja ett tydligt stöd för artisten. Detta stöd tar sig inte sällan i 

uttryck genom att skribenten kritiserar det hat eller den kritik som riktats mot Zara Larsson. 

Stödet går hand i hand med beskrivningen av Zara Larsson. Med henne som en förebild, 

offer, eller bådadera. Zara Larsson värderas aldrig till hennes nackdel, i motsats till de 

kritiska aktörerna som uttalar sig i texterna. För att få en bättre bild av detta stöd redogör vi 

nedan beskrivningen av Zara Larsson i åsiktsartiklarna. 

En beskrivning av Zara Larsson är den om henne som förebilden. Byggd på att hon ensam 

står upp mot kritiken, hatet och hoten. Här tar skribenterna fasta på Zara Larsson som en 

feministisk förebild som vågar kritisera ojämställdhet och patriarkala strukturer. Denna 

beskrivning är även byggd på att hon som 17-årig, ung kvinna, har modet och kraften att ta 

debatten. Zara Larsson beskrivs som någon vars argument är så pass starka att det är lönlöst 

att försöka gå emot dem. Och framförandet av dessa argument beskrivs i sin tur som sakliga 

och stadiga. Under rubriken “Ung och stolt krigare” skriver Sofie Dahlstedt: 

Veckans person. Vem: Zara Larsson. Varför: För att denna 17-åriga artist på bara 

några dagar stod stadigast, sakligast och starkast i debatter om klickjournalistik, den 

skeva könsfördelningen på festivaler och slutligen även om näthat, kvinnohat och 

feminism. Hon gjorde ett noll, två noll, tre tusen noll. Smack, smack, smack. Vilka 

var hennes motståndare då? Bara en av Sveriges största kvällstidningar, Expressen, 

och tusentals, i många fall fullvuxna, hatande män (Dahlstedt 2015:3). 

En beskrivning i samma spår, men med vissa väsentliga skillnader, är den om Zara Larsson 

som en radikal feministisk förebild. Här beskrivs Zara Larsson i sak ha rätt, men att hennes 

framförande av argument är något för självsäkra och radikala. Skribenten problematiserar 
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radikaliteten och ursäkter den med Zara Larssons ålder, men sätter ändock fingret på att det 

inte hade skadat om Zara Larsson gått mer pragmatiskt eller pedagogiskt fram i debatten, i 

stället för att ta till ordval som kan uppfattas som kontroversiella. Karin Rebas skriver i 

Västerbottens-Kuriren: 

Nej, jag håller inte med om allt Zara Larsson säger eller skriver. Personligen tror jag 

att man kan skapa mer förståelse genom att uttrycka sig mindre tvärsäkert och yvigt 

och slopa ord som “manshat”. Men när ska man vara tvärsäker och yvig, om inte 

som sjuttonåring? Och i grunden har Zara Larsson förstås rätt (Rebas 2015:4). 

En annan sida av beskrivningen av Zara Larsson är den om henne som offret. Att hon som 

ung kvinna ensam får utstå alla påhopp och kritik. Emelie Fredriksson, Östgöta 

Correspondenten, ironiserar över faktumet att Zara Larsson behandlas som om hon begått 

ett brott under rubriken “Vilket vidrigt brott har Zara Larsson begått?”: 

Vad är det som gör att en 17-årig tjej känner sig så utsatt att hon vill radera sig själv 

och bosätta sig ute i Islands vildmark? Vad kan hon möjligtvis ha gjort för att 

förtjäna ett sådant hat? Har hon dömts till samhällstjänst efter att ha bankat sin 

partners huvud mot en vägg och kallat denne för hora, likt en bandmedlem från ett 

känt svenskt popband 2009? Har hon fällts för sexuella trakasserier, likt en annan 

svensk popstjärna 2011? Nej. Zaras brott är att hon insett att hon lever i en värld där 

mannen är norm (Fredriksson 2015:24). 

Det finns ytterligare en bild av Zara Larsson, där hon beskrivs som både offer och förebild. 

Här är Zara Larsson en framgångsrik kvinna, men samtidigt en tonåring utsatt för en storm 

av hat. Sara-Märta Höglund skriver i Svenska Dagbladet: 

Vad som i stället hårdbevakas är en ovanligt insiktsfull tonåring som under den 

gångna veckan antagligen fått motta mer hat och hot än de flesta av oss behöver 

genomlida under en livstid. Det spelar ingen roll att Zara Larsson tillhör landets 

absolut största och mest talangfulla artister – eller att hon är lika oantastlig som egna 

idolen Beyoncé. Efter en mycket hård vinklad artikel där det ser ut som att Larsson, 

som det heter, “går till attack” mot Bråvalla – bland annat för att hon tilldelats en 

otacksam speltid mitt på dagen – är drevet igång (Höglund 2015:21). 
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För att få kunna se hur skildringen av händelserna kring Zara Larssons uttalande om 

Bråvallafestivalen artat sig i ett övergripande perspektiv är det viktigt att också se hur 

motståndet mot Zara Larsson beskrivs. Med undantag för Elisabeth Höglund (journalist 

som nämns vid ett enstaka tillfälle utan varken värdering eller benämning) beskrivs de 

kritiska rösterna mot Zara Larsson konsekvent som avdankade eller oseriösa manliga 

aktörer med total avsaknad av legitimitet. Artisten Günther beskrivs exempelvis som han 

som hade “en hit på 1800-talet”, och Bandit Rocks programledare Sebastian Larsson 

beskrivs som han med det “vråltöntiga mellannamnet ‘Sheriffen’”. Intressant här är också 

att de flesta av de kritiska aktörerna mot Zara Larsson är män och att deras kommentarer tar 

sig i uttryck på ett väldigt osakligt sätt. Günther har exempelvis kallat Zara Larsson för en 

“tjafsande fjortisbrud” medan Sebastian Larsson uppmanat sina lyssnare att ge Zara 

Larsson en lavett. 

Elin Larsson skriver i Svenljunga och Tranemo tidning: 

För er som inte minns Günther, så är han artisten som 2004 hade ett antal mycket 

smakfulla hits där han bland annat sjöng om att kvinnor skulle ta på hans könsorgan 

(Larsson 2015c:18). 

Utdraget ovan är ett tydligt exempel på hur skribenten tar ifrån en aktörs legitimitet genom 

att ironisera över dennes bakgrund. Det intressanta i det här är att skribenten nämner att 

aktören i en låt uppmanat kvinnor till en sexuell handling. Och när debatten till större del 

kommit att handla om feminism (mer om det under rubriken ideologi) blir detta uttalande 

ytterligare ett sätt att avväpna Günthers betydelse i den. Kort sagt blir Günther en aktör vars 

kvinnosyn är förkastlig, och därmed också en aktör som väger mycket lätt i en feministisk 

debatt. 

Näthatet är en annan del i motståndet och beskrivs i texterna utan konkreta exempel där 

skribenten själv i stället sammanfattar helheten och vidden av det. Detta genom att förklara 

hur Zara Larsson utsatts för hat och hot, påhopp och kränkningar. Ett exempel på detta är 

när Karin Andersson skriver i Uppsala nya tidning: 

Hot om misshandel, våldtäkt och mord. Zara Larsson är, som de flesta 

tonåringar, en flitig användare av sociala medier med skillnaden att hon bara 

på Instagram har över 692 000 följare. Lägg till Facebook, Twitter och en 
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blogg och otaliga kommentarstrådar till artiklar och ni får en bild av det 

utrymme hatarna tar i anspråk (Andersson 2015:10). 

Att hatet inte skrivs ut i sin ursprungliga form en intressant aspekt. Nu tvingas läsaren i 

stället föreställa sig hur hatet och hoten tagit sig uttryck. En annan intressant aspekt med 

näthatet är att det beskrivs som en vuxen manlig kraft – vuxna män som i grupp verbalt ger 

sig på Zara Larsson. 

Sara-Mära Höglund skriver: 

Män skrattar, män hånar och män hotar med våld – vissa tycker det är berättigat 

med nackskott. Snart har vi glömt att det alls varit någon musikfestival och kvar i 

stormen står en ensam 17-åring och bemöter fullvuxna hatare med sakliga argument 

 (Höglund 2015:21). 

Och Karin Rebas är inne på samma spår: 

Som svar fick hon (Zara Larsson förf.anm) en våg av hat och hot emot sig. Enligt 

mobben av arga män skulle hon våldtas, misshandlas, till och med mördas (Rebas 

2015:4). 

Vidare beskrivs dessa män i en större kontext; som en patriarkal struktur och ett 

samhällsproblem. Där näthatet därigenom symboliseras av ett utbrett manligt motstånd. 

Mirijam Geyerhofer (Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet 2015-07-03) sammanfattar 

kort och koncist: 

Vi har ett samhällsproblem som stavas män. (Geyerhofer 2012:38) 

Lena Gemzöe menar att genusdualismen delar in män och kvinnor i två kategorier – vad 

som anses vara typiskt manligt och kvinnligt (Gemzöe 2014:85). Samtidigt menar Yvonne 

Hirdman att det enligt genussystemet norm att männen ska beskrivas med positiva ord och 

kvinnan med negativa (Hirdman 1988:14). I de här artiklarna är det delvis i stället tvärtom, 

att männen är de arga hatarna, som utstrålar de negativa attributen: osaklighet, ilska, osv. 

Medan kvinnan, Zara Larsson, framstår som den sakliga, lugna och resonerande – den som 

utstrålar de positiva egenskaperna. Man kan alltså säga att Zara Larsson i just den här 

debatten innehar de enligt genussystemet typiskt manliga egenskaperna. Samtidigt beskrivs 

Zara Larsson fortfarande väldigt ofta som den svaga och utsatta, den som skribenterna 
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bakom åsiktsartiklarna känner sig manade att försvara, vilket också påvisas i utklippen från 

artiklarna under de tidigare nämnda resultatavsnitten Beskrivningen av Zara Larsson, 

Stödet och Motståndarna. Gemzöe menar vidare att det finns en hierarki mellan könen i 

politik, ekonomi och familjesfär, som enligt feminismen beror på samhällets föreställningar 

om kvinnligt och manligt (Gemzöe 2014:85). När debatten i åsiktsartiklarna som tar vid 

kring Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen till stor del handlar om att försvara 

Larsson mot det manliga hatet kan det därigenom vara ett tecken på ett motstånd till de 

samhälleliga föreställningarna Gemzöe sätter fingret på, alltså att skribenterna vill 

uppmärksamma hierarkier mellan könen och genom att vara kritisk mot dem göra uppror 

och i längden försöka upplösa dem. Att män och kvinnor vidare, som tidigare nämnt under 

genussystem, ses som motsatser till varandra kan enligt sociologen Raewyn Connell leda 

till att kvinnor får utkämpa en kamp när de träder in i den offentliga sfären för att utnyttja 

sina rättigheter som medborgare (Connell 2015:112-113). Den bild som ges i 

nyhetsrapporteringen kring Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen bekräftar detta, 

vilket också uppkomsten av det stora stödet i åsiktsartiklarna gör. Stödet hade nämligen 

aldrig artat sig som det gjort i åsiktsartiklarna om inte skribenterna kände ett behov av att 

stödja Zara Larsson. I dessa artiklar går det även att ytterligare se hur skribenterna inte bara 

bidrar till att gå emot hierarkier mellan könen, utan också försöker underlätta den kamp 

som Zara Larsson bedriver, genom att få hennes ställning att bli så erkänd som möjligt. 

De gånger Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen sätts i en större kontext sker det 

uteslutande i samband med begreppet feminism. Sexism som ett manligt problem är ett av 

dessa ställningstaganden. 

Våldtäktsmän, hotande killar och sexistiska snubbar – de finns överallt och 

det är inga läskiga trenchcoatskuggor i periferin utan din kollega, din pappa, 

din kompis (Geyerhofer 2015:38). 

Peter Berglez menar att det är särskilt viktigt att uppmärksamma den dolda ideologin, 

eftersom man ibland kan falla offer för den utan att vara medveten om det. (Berglez 

2010:268). I utdraget ovan nämns inte begreppet feminism. Men resonemanget går tydligt 

att härleda till det genom dess kritik mot en manlig samhällsstruktur där sexism och våld är 

en norm. Det är också ett resonemang som saknar direkt koppling till Zara Larssons 

uttalande om Bråvallafestivalen, men som däremot har koppling till kritiken mot hennes 

uttalande. Zara Larssons uttalande handlade om jämställdhet och feminism och här tar 
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skribenten debatten vidare till ett annat samhällsproblem som även det går att applicera på 

feminism. Ideologin här är alltså inte för alla en gång given, utan utskriven mellan raderna. 

Således är ideologin i viss mån dold, även om den tar sig uttryck genom valda 

formuleringar och ord. Ibland är det feministiska ställningstagandet mer direkt och enklare 

att ta fasta på. Det skrivs ut och kan därigenom på ett än mer tydligt sätt urskiljas. Karin 

Rebas skriver: 

I sitt sommarprat visade Zara Larsson att hon inte tänker låta sig tystas, att 

hon inte går med på att motas bort. Det bådar gott för den feministiska 

rörelsen, (Rebas 2015:4). 

Zara Larssons sommarprat, som nämns ovan, har ingen direkt koppling till hennes kritik 

mot Bråvallafestivalen. Ändå nämns det i en artikel som i huvudsak handlar om hennes 

kritik mot festivalen. Det visar hur skribenten, precis som i Geyerhofers text tidigare, 

tenderar att sätta andra händelser i ett större sammanhang för att slutligen dra slutsatsen 

under begreppet feminism. Inom ideologikritiken är utgångspunkten att alla texter är 

påverkade av politiska, ekonomiska eller kulturella motsättningar där någon alltid går ut 

som vinnare (Bergström och Boréus 2012:269). En politisk motsättning i åsiktsartiklarna 

som tydligt märks av är den mellan de som stödjer Zara Larsson och de som kritiserar 

henne. Stödet kan ses som feministiskt, och motståndet som anti-feministiskt. En bakgrund 

som återkommer i åsiktsartiklarna är att näthatet tog sin början efter att Zara Larsson 

ifrågasatt jämställdheten på Bråvallafestivalen. Just denna bakgrund är symbolisk för den 

politiska motsättningen. Därför att jämställdhet, som till största del är en politisk fråga, står 

i centrum. Och att det är just denna fråga och personen som uttalat sig kring det, som 

näthatet och motståndet riktar sitt hat och sin kritik emot. Att det sedan skapas ett stort stöd 

för frågan och personen som uttalat sig kring det, gör att det föds en debatt mellan två sidor 

med olika politiska ståndpunkter. Men det finns även en kulturell motsättning i denna 

debatt, som till stor del även kan ses som politisk. Den grundar sig i kritiken mot den 

hotkultur som bedrivs av män i sociala medier och som många av åsiktsartiklarna tar upp. 

Att denna kritik också till stor del kan ses som politisk handlar om att denna hotkultur 

beskrivs som en del av en samhällelig patriarkal struktur. 

7.2.3 Analys kring tidigare forskning 

Följande två avsnitt innefattar såväl nyhetsartiklarna som åsiktsartiklar. 
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Lamb, Wheeler och Graling beskriver delvis i sin analys att Miley Cyrus makt och inverkan 

ansågs vara låg när hennes ålder användes som måttstock i de efterföljande kommentarerna på 

olika internetforum kring hennes utmanande dans på Teen Choice Awards. När Cyrus 

beskrevs som ett barn i de efterföljande kommentarerna på olika internetforum handlade 

debatten om att beskylla en växande sexuell kultur, snarare än att beskyllda Cyrus för hennes 

dans (Lamb, Graling och Wheeler 2013:9). När det gäller Zara Larssons uttalande om 

Bråvallafestivalen användes på ett liknande sätt hennes ålder i beskrivningen av henne i såväl 

nyhets- som opinionsartiklarna. Zara Larsson unga ålder ansågs dock, till skillnad mot Cyrus, 

inte göra hennes makt och inverkan lägre. Tvärtom påverkade inte åldern beskrivningen av 

Larsson som saklig och klok i debatten. Däremot användes Larssons unga ålder som ett 

argument mot hatet och kritiken mot henne, där det ansågs vara förkastligt att vuxna män gått 

till angrepp – näthatet beskrivs som en vuxen manlig kraft – mot en ensam 17-åring (Zara 

Larsson). Andra röster som tas upp i Lamb, Wheeler och Gralings analys tenderade vara mer 

beskyddande mot Cyrus. Där det handlade om att den provokativa dansen var Cyrus egna 

beslut, vilket  Cyrus hyllades som en självständig och vuxen person. Dessa röster riktade 

kritik mot de som uttryckt hat mot Cyrus (Lamb, Graling och Wheeler 2013:11). I detta går 

det att se stora likheter i hur Zara Larsson försvarats i åsiktsartiklarna i vår undersökning. 

 

I termer av ideologi artade sig den efterföljande debatten kring Cyrus på ett snarlikt sätt som i 

den här undersökningen. Det smalare temat om Zara Larssons kritik mot Bråvallafestivalen 

sattes i en större feministisk kontext där frågor som jämlikhet och sexism diskuterades flitigt. 

På samma sätt sattes Cyrus utmanande dans i en större kontext, också där med feminism som 

ett centralt begrepp. Men Cyrus blev i debatten också en slags symbol för en mer frigjord 

kultur (Ibid. 2013:12-13,17), Zara Larsson blev på ett liknande sätt i opinionsartiklarna en 

mindre symbol, i form av en stark kvinna, för den feministiska rörelsen. En annan likhet vi 

kan se i vår undersökning jämfört med Lamb, Wheeler och Gralings är debattens polarisering 

(Ibid. 2013:12-13). I nyhetsartiklarna ställdes allt som oftast Zara Larsson mot de tre 

motståndarna Günther, Sebastian Larsson eller näthatet. Nyhetsförmedlingen byggdes på 

konflikten mellan dessa två sidor och i opinionsartiklarna ökade polariseringen: antingen 

stöttade man Zara, eller så ställde man sig på kritikerna och näthatarnas sida. På ett större plan 

– och det saknas inte intentioner till detta antagande – kan dessa ställningstaganden härledas 

till en mer allomfattande polariserad debatt: feminism kontra antifeminism.  Liknande 

mönster sågs i responsen efter Cyrus dans, där den efterföljande debatten blev en polariserad 

kamp mellan liberalism och konservatism. Lamb, Wheeler och Graling sätter också ett 
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utropstecken vid att stormen efter Cyrus utmanande dans kretsade kring en könslig debatt om 

en ung kvinna, och att ingen man i jämförelse skulle ha dragit åt sig lika mycket 

uppmärksamhet (Ibid. 2013:17). Vad beträffar nyhetsrapporteringen kring Zara Larssons 

uttalande om Bråvallafestivalen är det svårt att dra samma slutsats, men ändock värt att 

reflektera över. Skulle en känd ung man få lika mycket uppmärksamhet, eller låt säga en 

mindre känd ung kvinna, om den kritiserade jämställdheten på Sveriges största musikfestival? 

 

Det finns många saker i debatten kring Zara Larssons uttalande på Bråvalla som liknar Tobias 

Bromanders slutsatser i avhandlingen Politiska skandaler! Behandlas män och kvinnor olika i 

massmedia? från år 2012. 

Bromander skriver att det skrivs dubbelt så mycket om en kvinna när hon är med i en 

skandal, jämfört med en man. Detta till trots att kvinnan oftast är underrepresenterad i 

media annars (Bromander 2012:202). Ser man till Zara Larsson-debatten så uttalade sig 

Larsson om jämställdheten på festivalen, någonting som skapade rubriker och debatter långt 

efteråt. En anledning till att det blev så är att tidningarna skrev om näthatsreaktionerna som 

efterföljde. Det är svårt att säkerställa om det hade blivit samma reaktioner om det var en 

man som uttalat sig. 

Enligt Bromander väcker kvinnliga skandaler oftare starkare negativa känslor än män 

(Bromander 2012:202). Ser man till den här debatten har det på nyhetssidan istället varit 

tvärt om. Många aktörer har gått ut och backat artisten, samtidigt som flera journalister har 

antytt ett stöd mot artisten. Zara Larsson har dock stött på stark kritik och hot på sociala 

medier, men det är någonting som den här undersökningen inte har gått in på. 

Typiskt för en kvinna i en skandal är att man fokuserar på huvudpersonen istället för på 

saken, enligt Bromander (Bromander 2012:205). Det här är någonting som överensstämmer 

till viss del med Zara Larsson-debatten. Själva frågan handlar egentligen om att någon 

kritiserar Bråvallafestivalens jämställdhet, och möts av näthat. Istället för att diskutera den 

frågan blir det väldigt mycket fokus på Zara Larsson, hur hon mår och att andra människor 

vill stödja henne och att en person som är emot henne kallar henne fjortisbrud. Man skriver 

om att motståndare går till personangrepp och hotar henne, istället för att faktiskt ta upp 

själva frågan, hur man ska göra med genusrepresenationen på festivalen Bråvalla och andra 

festivaler i Sverige. Visst förekommer det artiklar med huvudfokusen på 

jämställdhetsproblematiken på festivaler, men det i 5 av 79 artiklar, enligt den tematiska 
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analysen, vilket blir cirka sex procent. Liknande teman genomgår också i 

åsiktsjournalistiken. 

Även här finns ett starkt stöd för Zara Larsson, men nu är det författarna av texterna som 

står bakom henne mest. I åsiktsjournalistiken finns det också en del fokus på personen Zara 

Larsson, men man går samtidigt oftare in på frågan än man gör i nyhetstexter. Till exempel 

skriver Mirjam Geyerhofer i Ystads Allehanda, Snubbar det är ni som är problemet, lös det 

(Geyerhofer 2015:32) om strukturer i samhället som ligger bakom näthat mot alla kvinnor, 

även om hon utgår från situationen med Zara Larsson. 
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8 Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att ur ett genusperspektiv undersöka hur tryckt press i 

svenska medier har skildrat Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen 2015. Utifrån det 

har vi arbetat efter tre frågeställningar som vi här i uppsatsens sista del redogör och besvarar 

samt diskuterar kring. 

 

En sak som varit extra tydlig i nyhetsrapporteringen och i de krönikor som skrivits om Zara 

Larssons uttalande om Bråvallafestivalen är att debatten varit polariserad. Ett stöd för Zara 

Larsson har ställts mot ett motstånd. Och det är ur detta som händelsen ur ett genusperspektiv 

blir extra intressant och därmed besvarandet av vår första frågeställning: Hur skildras 

händelsen ur ett genusperspektiv? Tar vi till att börja med stödet – musikerna Marit Bergman 

och Dennis Lyxzén, Sveriges kultur- och demokratiminister – så är det aktörer som beskrivs 

med makt genom sin ställning eller genom aktioner som blivit populära. Alice Bah Kuhnke 

beskrivs exempelvis tillhöra “det politiska toppskiktet”, artisten Dennis Lyxzén står inför 

publiken på Bråvalla när han uttrycker sitt stöd för Zara Larsson, artisten Marit Bergman 

ligger bakom den mycket populära hashtagen #backazara. Gemensamt för aktörerna som 

stödjer Zara Larsson är att de utifrån genus benämns objektivt i den meningen att deras kön 

inte spelar någon roll i beskrivningen av dem. Det är först när motståndet – artisten Günther, 

radioprataren Sebastian Larsson och journalisten Elisabeth Höglund – uppenbarar sig i 

debatten som genus blir tydligt och värt att diskutera. Elisabeth Höglund, som kvinna, 

beskrivs i nyhetsrapporteringen som en kritiker, men en seriös sådan. Till skillnad från 

Günther får hon ingen förlöjligande stämpel likt “ding ding dong-artisten”. Elisabeth Höglund 

är vidare saklig i sina kommentarer i jämförelse med Günther som kallat Zara Larsson för 

“tjafsande fjortisbrud” eller Sebastian Larsson som uppmanat sina lyssnare att “ge den där 

Zara Larsson en lavett”. I åsiktsartiklarna är det sedan endast de två männen, Günther och 

Sebastian Larsson, som nämns och debatteras. De likställs med de näthatande männen och 

anses vara en del av en större patriarkal struktur. I slutändan blir motståndet en manlig kraft. 

En avdankad sådan med mycket negativa associationer, som hotat och förminskat en ung 

kvinna. Motståndets kommentarer är osakliga och ofta väldigt korta. Stödet å andra sidan artar 

sig som en neutral kraft, obunden till kön, som innehar makt och popularitet. Stödet tillåts i 

kommentarerna uttrycka sig längre och sakligare. 
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Det vi kom fram till i diskursanalysen var att Zara Larsson oftast gestaltades som antingen ett 

offer eller en stark person. Ibland gestaltades hon som bådadera, där hon först blev utsatt för 

näthat, för att sedan “slå tillbaka” mot hatet. I och med att hon framställdes som stark 

gentemot de vuxna män som näthatade henne visar på ett brytande av normer. Enligt teorin 

om genussystemet har kvinnor mindre makt än männen, och beskrivs ofta mer negativt än 

männen. Det här bryter mot den teorin. Det här kan också tolkas enligt Britt-Maries Thuréns 

teori om genussystem som någonting flytande. I genussystemet som den här analysen visar på 

finns det fortfarande skillnader mellan män och kvinnor, men den börjar lösas upp (Thurén 

1996:77). Det här kan tyda på att genusbundenheten har minskat nu jämfört med tidigare år i 

Svenska medier. 

En annan intressant skildring av personerna i texterna var att både Zara Larssons och 

motståndets ålder ofta skrevs ut, medan de inte gjorde det när någon stödde henne. Det här 

visar på att man vill skapa en konflikt mellan unga och gamla, och det framställs som extra 

hemskt när vuxna män kritiserar en ung kvinna. Det här visar att det fortfarande finns 

strukturer inom genussystemet som visar att kvinnor är svagare än män och att de därför inte 

bör attackeras, på samma sätt som det räknas som värre att slå en kvinna jämfört med en man, 

enligt sociala normer. 

 

En annan intressant slutsats i analysen var att man fokuserar väldigt mycket på Zara Larsson 

som person och vad hon känner kring händelsen, istället för att faktiskt diskutera själva 

sakfrågan, jämställdhetsfördelning på Bråvallafestivalen. Enligt Tobias Bromanders 

avhandling är det vanligare att medier fokuserar på personen i skandalen när det gäller 

kvinnor, medan de riktar in sig på sakfrågan när det gäller män. Det här bekräftar även 

genusdualismens teori om att kvinnor framställs på ett mer negativa sätt än män i skandaler 

(Bromander 2012:202-205). 

Den övergripande ideologin som framkommer i diskursen är feminism. De är tydligare i 

åsiktsjournalistiken än den är i nyhetsjournalistiken, men den existerar likväl i båda. Till 

exempel skriver Karin Rebas i sin krönika att “det här bådar gott för den feministiska 

rörelsen” (Rebas 2015:4). 

Men feminism förekommer också som en dold ideologi, främst i nyhetsartiklarna. Genom 

att journalisterna ger mer utrymme åt mer utvecklade tankar för den stödjande sidan av Zara 

Larsson jämfört med motståndarsidan och samtidigt förlöjligar motståndarna blir de 

feministiska tankarna en självklarhet i debatten, istället för att bara vara tankar från 
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personer som uttalar sig i artiklarna. Zizek menar att ett sådant ideologiskt 

ställningstagande i längden bli en självklarhet också i samhället (Zizek 1999:327-331). 

Genom sin ojämna bevakning får en sida mest utrymme i samhället: den som är för 

jämställdhet och feminism. Det innebär att många röster, exempelvis de som näthatar Zara 

Larsson, inte får komma till tals i samma mån. De på motståndarsidan som får uttala sig är 

bara offentliga personer. Även om det är bra att medierna inte innehåller så mycket hat så 

förlorar man samtidigt en del av befolkningens åsikter genom detta och samtidigt som man 

minskar förståelsen till vad som driver dessa människor att mordhota anonymt på nätet. Det 

här skulle sin tur kunna leda till att när bara personer med vissa accepterade åsikter får 

utrymme i medierna så förlorar de andra förtroendet för tidningarna, eftersom att man inte 

speglar hela befolkningens åsikter. Samtidigt skulle det ur en etisk synpunkt inte fungera 

om en sida som vräker ur sig olaga hot fick utrymme i debatten. Därigenom blir det 

naturligt att det endast är den ena sidans ideologi som drar slutsatsen i debatten. 

På ett partipolitiskt eller partideologiskt plan är det svårt att se mönster på att någon viss 

sida, exempelvis röd eller blå, ges större utrymme än den andra. Det är svårt att egentligen 

se några som helst mönster på ett sådant plan. Dock finns tecken på att vissa åsiktsartiklar 

tenderar att arta sig mer eller mindre positivt inställda till Zara Larssons ordval. Några ser 

inga bekymmer med hennes ordval, andra menar på att Zara Larsson är något för radikal i 

ordvalen och att hon borde ha gått mer pedagogiskt fram. Kanske kan det vara något som 

urskiljer olika politiska ideologiers syn på hur en feministisk debatt ska bedrivas. 

Med tanke på att debatten som följt Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen har lett 

till att två sidor skapats – Zara Larsson som ung kvinna har ställts mot ett motstånd som 

inkluderar såväl ett manligt näthat som någorlunda kända manliga aktörer – blir det 

intressant att tänka kring hur det hade sett ut om Zara Larsson var en ung man i stället. Då 

hade dessa sidor inte kunnat ställas mot varandra på samma sätt, och det av flera 

anledningar. Men den anledning som är mest relevant för den här uppsatsen berör faktumet 

att argumenten i åsiktsartiklarna är byggda på att Zara Larsson som ung kvinna ställs mot 

äldre män. Argumenten hade därför av den anledningen ändrats fullständigt om hon var en 

ung man. Det hade för det första inte inte gått att kritisera att män verbalt ger sig på en ung 

kvinna, det hade för det andra därför inte heller blivit en feministisk debatt på samma sätt. 

En intressant fråga att ställa sig kring det är om en ung man hade kunnat framställas som en 

feministisk symbol på samma sätt som Zara Larsson har framställs i de undersökta 
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artiklarna? Vi är tveksamma till det med tanke på just de argument som präglat debatten. 

Det går även att spekulera i om det ens blivit en efterföljande debatt om Zara Larsson var 

en ung man. Vi tror att det hade kunnat gå om jämställdhet på festivaler hade blivit det 

huvudsakliga ämnet, men inte om ämnet handlat om äldre män som kritiserar en ung man. 

 

8.1 Sammanfattning: 
Slutsatserna i de undersökta nyhetsartiklarna jämfört med åsiktsjournalistiken liknar varandra, 

men subjektiviteten i nyhetsartiklarna är lite mer nedtonad. 

 

När vi påbörjade undersökningen var vår tes att Zara Larsson skulle skildras på ett mer 

negativt sätt, utifrån teorierna om genussystemet där kvinnor alltid är underlägsna mannen. 

Därför var det förvånande att det istället var tvärt om, att det var männen som sågs som de 

underlägsna i de alla flesta fallen. Samtidigt fanns det fortfarande spår av patriarkala 

strukturer, bland annat genom att det blir en stark reaktioner från det manliga hållet om man 

kritiserar genustänket, att det blir någonting naturligt. 

 

Slutsatsen är att medierna speglar händelsen med den fördel för Zara Larsson och stödet för 

henne. Få är kritiska till hennes åsikter, medan man går emot motståndet hårdare. Det 

framkommer en dold ideologi till fördel för feminismen. När en dold ideologi förekommer 

ofta i medierna blir den tillslut en sanning, enigt Zizek, vilket tyder på att den feministiska 

ideologin är på väg att etablera sig ännu tydligare i samhället, i alla fall inom detta område. Vi 

har också märkt att debatten är väldigt polariserad, där det bara är den ena sidan som får 

komma till tals i medierna. 

 

Förslag på vidare forskning: 

•   Gå vidare kring Zara Larssons uttalande om Bråvallafestivalen och diskursanalytiskt 

undersöka hur debatten bedrivits på sociala medier. Alternativt göra en kvantitativ 

undersökning på samma material som använts i den här undersökningen. 
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•   Undersöka dolda ideologier i nyheter kring texter där feminister medverkar: Hur 

skildras de egentligen? Vilken “sida” är medierna på? Finns det genomgående en 

feministisk agenda i medierna? 
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