
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”First of all, ew.” 

En kvalitativ innehållsanalys av feministiska inlägg på Instagram samt 
en kritisk diskursanalys av dess kommentarsfält.  

Bonnie Zell & Latifa Zuwa 

Vårterminen 2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 
Medie- och kommunikationsvetenskap 61–90 

 
Handledare: Karin Lövgren 
Examinator: Per Vesterlund 



 

 2 

Sammanfattning: 

Detta är en kvalitativ studie som tar grund från teorin om postfeminism som ett 

epistemologiskt genombrott och forskningsverktyg. Syftet är att upptäcka diskurser som 

underbygger kommentarer på normkritiska, feministiska inlägg på Instagram samt 

skapa förståelse för korrelationen mellan inlägg och kommentarsfält. Studiens tar fokus 

och material ifrån den svenska artisten Zara Larsson, vars offentliga person kommit till 

att bli en slags inofficiell ambassadör för feminismen, och hennes instagramflöde 

hennes kommunikationsportal för feministiska budskap och uttalanden. Genom en 

kvalitativ innehållsanalys har inlägg av feministisk karaktär tagits fram från Larssons 

instagramflöde och dessa har sedan har analyserats och vidare tagits till diskussion i 

relation till inläggens kommentarsfält, vilka genomgått en kritisk diskursanalys i syfte 

att förstå hur språk och text, i detta fallet kommentarer, kan bidra till en slags 

konstruktion av verkligheten.  

 

Studiens resultat visar å ena sidan att det finns en stark korrelation med inläggen och 

dess kommentarsfält. Detta innebär att den som är insatt i ämnet, åtminstone till en viss 

grad, kan styra sitt kommentarsfält. Beroende på tonaliteten, utformningen av texten, 

valet av bild och ämnet över lag förändras attityder och aggressiviteten i 

kommentarsfälten. Vem som publicerar inläggen påverkar också kommentarsfälten och 

attityderna där i. Studien påvisar också att många kommentarer i relation till den 

feminism som visas upp på Zara Larssons Instagram uttrycker ilska över att inläggen 

drar alla män över en kam – och detta ska poängteras sker även om inläggen garderar 

sig mot just generalisering.  

 

Studien vill därför också poängtera att så kallade nättroll förekommer i samtliga inlägg, 

det vill säga användare som kommenterar enbart i syfte att provocera. Studien 

kategoriserar dessa kommentarer som näthat då de uppenbart inte tar avstamp i inläggen 

och har således inga argument eller giltiga anledningar till sina negativa kommentarer.   

 

Nyckelord: genus, genuskonstruktion, feminism, postfeminism, nyliberalism, 

Instagram, näthat, nättroll, sociala medier 

 

 

  



 

 3 

Abstract 

Title: “First of all, ew” – a qualitative content analysis of feminist content on Instagram 

and a critical discourse analysis of its comment sections.  

Authors: Latifa Zuwa & Bonnie Zell  

Subject: Media and communication 

 

This qualitative resource takes ground from the theory of postfeminism as 

epistemological break within feminism as well as a resource tools. While using a 

qualitative content analysis to find post based on feminism, a critical discourse analysis 

has been used to understand how language, in this case – language used in comment 

fields – can construct realities. The study aims to find understanding for these 

discourses as well as get a deeper knowledge of the correlation between media content 

and the comment-section. To do so, the study grasp all the interaction from the pictures 

that are chosen, caption that are written and the varieties of reactions that are 

commented. 

 

This study uses the Swedish, yet internationally known, pop-artist Zara Larsson as main 

figure for the research since she’s somewhat of an unofficial ambassador for feminism, 

especially for the young media public.  

 

The study shows that there is a significant correlation between content/caption and the 

comment section. Depending on tonality, length of caption, picture, subject and who the 

author is – the comment section gets more or less aggressive. Power relationships is an 

importance factor regarding the relationship between publisher and the users in the 

comment sections. This means that for someone who’s well established in the media 

flow, controlling ones’ comment section is, at least at some level, doable, although – 

while not trying to state the obvious, the study would also like to point out that so called 

‘trolling’ – meaning provocative comments – will appear in the comment section no 

matter the content and caption. Therefore, these comments go under the word trolling or 

hating due to the fact that they lack arguments or valid reasons other than spreading 

negativity.  

 

Key words: gender, feminism, postfeminism, neoliberalism, feminazi, social media, 

Instagram, trolling.  
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1. Inledning 

I en värld där sociala medier ständigt växer och upptar mer tid av fler människors liv än 

någonsin, så ökar också behovet av att förstå sig på den värld som är sociala medier. För 

många är sociala medier en självklar del av vardagen och har även varit så sedan dagen 

de föddes. För andra är det fortfarande ett främmande fenomen som kommit att förändra 

världen, hur vi upplever den och människorna i den. Oavsett perspektiv och inställning 

till sociala medier och dess framfart är det ett faktum sociala medier fortfarande spelar 

kortet som decenniets nykomling inom vetenskapen. Vilket också innebär att de studier 

och den forskning som görs inom området inte bara är nödvändig och eftertraktad – den 

lägger också sina första bitar till ett förmodligen mycket stort pussel. Inte minst med tanke 

på dess tvärvetenskapliga karaktär. Studier inom sociala medier gör sig inte bara relevanta 

inom medie- och kommunikationsvetenskapen, utan även i många andra humanistiska 

områden. Sociala medier i sig själv inbegriper också en rad olika plattformar med olika 

funktioner, målgrupper och syften, vilket ger ämnet som vetenskapligt fält en rad olika 

aspekter att ta hänsyn till och möjligheter att forska i.  

 

För att bidra med en av många pusselbitar i medie- och kommunikationsvetenskapens 

studier om sociala medier har valet här fallit på en av de absolut populäraste 

plattformarna, nämligen Instagram. Instagram lanserades år 2010 och har sedan dess 

vuxit sig till att idag ha cirka 800 miljoner aktiva användare varje månad.1 Detta innebär 

att i termer av population skulle Instagram vara världens tredje befolkningsrikaste land, 

efter Indien och Kina. För medie- och kommunikationsvetenskapen är detta faktum 

intressant i sig själv. I landet Instagram blandas världens alla olika kulturer, etniciteter 

och ideologier. Detta får naturligtvis också konsekvenser och effekter av flertalet olika 

karaktärer. Vilka återstår att undersöka. Denna studie kommer inte kunna ge konkreta 

svar på samtliga effekter och konsekvenser, men för att återgå till föregående metafor så 

måste pusselbitarna läggas en efter en för att så småningom förstå helheten.  

 

Å ena sidan skapar sociala medier, i detta fallet Instagram, unika möjligheter för 

information att spridas snabbt och smidigt till en stor publik. Å andra sidan möter vi också 

allt oftare stark problematik med denna virtuella interaktion; näthat är ett begrepp som 

fått allt mer uppmärksamhet under senare tid och som många människor dagligen drabbas 

                                                 
1 Worldometers. Countries in the world by population 2018 
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av. Samtidigt lever vi just nu i en tid där feminismen återuppväcks och med den en ny 

feministisk diskurs och aktivism. Intresset för feministiska frågor väcks återigen i media 

och flertalet celebriteter har åtagit sig rollen som digitala ambassadörer för feminismen. 

Välkända personer, eller celebriteter, är också en målgrupp som ofta drabbas av näthat. 

Enligt professorn Rosalind Gill (2016) har celebriteter stor makt över vad som är trendigt 

och inte och de har också makten att bli ansiktet utåt för den ideologi de väljer att 

representera. I Sverige har artisten Zara Larsson blivit en sådan person. Genom hennes 

feministiska aktivism på den sociala plattformen Instagram har hennes offentliga person 

kommit till att förknippas med mer än hennes musik och hon är idag en förebild för 

många, framförallt unga, feminister.  

 

Sociala medier har genom möjligheten att publicera sina åsikter öppnat upp ett helt nytt 

forum för kvinnor att uttrycka sig om sina rättigheter och hur de upplever sin vardag som 

kvinna. Larsson är uttalad feminist och hennes instagramflöde präglas av inlägg där hon 

belyser genusrelaterade orättvisor. Mot bakgrund av dessa orättvisheter blir det med hjälp 

av Zara Larsson och hennes stora skara internationella följare intressant att belysa och 

vidare analysera de kommentarer Larsson möter i relation till sina uttalanden/inlägg och 

vidare att se vilka genusrelaterade diskurser som försiggår i kommentarerna till Larssons 

feministiska inlägg på Instagram.  

 

I denna studie önskar vi alltså få en djupare förståelse av vilka uttryck och åsikter som 

kommer till uttryck i kommentarsfälten och människorna som yttrar sig i dessa. Detta 

genom att göra en kvalitativ innehållsanalys av Zara Larssons instagramflöde och vidare 

en kritisk diskursanalys av innehållsanalysens utvalda inlägg. 

 

Med anledning av sociala mediers stora framväxt och det otroliga antalet människor som 

befinner sig i denna värld, och framförallt på Instagram, anser vi det högst angeläget att 

studera vilka diskurser som försiggår i kommentarsfält på just Instagram. Valet av Zara 

Larsson bedömer vi vara rimligt då hon i mediediskurser framställs som en slags 

feministisk ambassadör på sociala medier.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Studien avser göra en kvalitativ innehållsanalys av Zara Larssons instagramflöde för att 

plocka ut inlägg artisten gjort som talar om/belyser feminism. Studien avser vidare 

undersöka vilka språkliga praktiker, det vill säga diskurser, som avslöjar sig i Larssons 

kommentarsfält vid normkritiska, feministiska inlägg samt kritiskt analysera dessa utifrån 

Faircloughs kritiska diskursanalys.  

 

Frågorna som genomsyrar arbetet är:  

 

- Kan teman, och i så fall vilka, identifieras i Larssons feministiska inlägg?  

- Vilka diskurser framkommer i kommentarsfälten? 

- Skiljer sig diskurserna åt beroende på inläggens tema?  

 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien redogöras för. Studiens 

teoretiska ramverk utgår ifrån postfeminismen där prefixet ’post’ markerar ett 

epistemologiskt genombrott inom feminismen. Studien behandlar postfeminismen som 

ett analytiskt verktyg inom medie- och kommunikationsvetenskapen för att på ett adekvat 

sätt svara på studiens syfte. Den teoretiska utgångspunkten präglas således av Rosalind 

Gills teori om just postfeminism. I följande kapitel kommer Gills teori om postfeminism 

att presenteras och vidare i kapitel 8, Analys, användas som analytiskt verktyg då 

Larssons inlägg analyseras.   

 

Postfeminism 

Rosalind Gill är professor vid City University London och ägnar sitt vetenskapliga arbete 

till sociologi, genusstudier och medie- och kommunikationsvetenskap. I artikeln Post-

feminism?: new feminist visibilities in postfeminist times från 2016 granskar hon 

förståelsen om postfeminism, argumenterar för begreppets funktion och värde samt tar 

upp den kritik som postmodernismen möter. Gill (2016) poängterar inledningsvis att hon 

ser feminismen som återuppväckt, men också att den nu framträder i flertalet olika 
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konstellationer.2 I denna artikel önskar hon belysa de bakomliggande värderingar som 

utgör postfeminismen som i dagens media porträtteras och kopplas ihop med trendighet 

och ungdomsfullhet.  

 

Gill (2016) menar att vi i många länder, framförallt i det västerländska samhället, idag 

lever i en kultur där feminismen återigen är trendig; att vara feminism är att vara cool.3 

Detta är en kontrast till bara för ett par år sedan då media, enligt Gill, absolut inte hade 

något intresse av att publicera någonting av feministisk karaktär. Feminismen har alltså 

gått från att bli hånad och förnekad till att ses som eftersträvad och trendig.4 Hon skriver 

i sin artikel att feminismen fått en helt ny ”lyskraft” i populärkulturen. Denna något 

explosionsartade pånyttfödelse av feminismen menar många måste problematiseras då 

den anses utgöra en slags problematik i mediekulturen – men kanske är det snarare så att 

i och med denna nya trendsättande feminism, som anammas av så många framförallt unga 

kvinnor, ännu är så pass outforskad att det som av många upplevs som problematik kanske 

snarare rör sig om oförståelse.  

 

Oavsett menar Gill (2016) att bara det faktum att postfeminismen kan anses problematisk 

utgör tillräckligt med argument för att forska i frågan.5 2016, då artikeln skrevs, och det 

är inte orimligt att tro att detta även gäller även 2018, tvingas feminismen att omfamna 

en mängd nya former av feminism. Det gör begreppet i sig både mångfacetterat och 

komplext – och tämligen problematiskt, kanske framförallt i forskningen men också i 

vardagliga diskurser, då det kan hänvisa till olika betydelser. Detta gäller även termen 

postfeminism. Stundom refererar denna term till ett slags bakslag mot feminismen medan 

den i andra skeenden enbart betraktas representera en historisk kontext/förändring, liksom 

andra ideologier med prefixet ’post’.6 Postfeminismen kan även betraktas som ett slags 

epistemologiskt genombrott i den feministiska forskningen och det är framförallt detta 

förhållningssätt som denna studie kommer utgå ifrån.  

 

                                                 
2 Gill, Rosalind. Post-postfeminism?: new feminist visibilities in postfeminist times 2016 

3 Ibid, 2016 

4 Ibid, 2016 

5 Ibid, 2016 

6 Ibid, 2016 
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Gill (2007) skriver i boken Gender and the media att den epistemologiska tolkningen av 

postfeminismen innebär att en ser postfeminismen som ett markerande av ett feministiskt 

skifte där fokus förflyttas från jämlikhet till debatter om olikheter. Gill (2007) menar 

också att detta innebär att skede där fokus förflyttas från strukturalistiska analyser och 

metateorier till ett bredare pluralistiskt koncept där feminismen bland annat syftar till att 

adressera marginaliserade kulturer.7  

 

Feminist analyses of the media have been animated by the desire to 

understand how images and cultural constructions are connected to 

patterns of inequality, domination and oppression.8 

 

Att se postfeminismen som ett analytiskt verktyg snarare än en beskrivning menar Gill 

(2007) är nödvändigt för den som vill förstå mediekulturen. Hon menar också att det är 

viktigt att förstå att en kultur och eller medieanalys aldrig kan göras enskilt utan att 

kontextualisera diverse maktrelationer, vari kön kan förstås som ett av dem. 9 

 

Somliga vill påstå att denna nya feministiska trend enbart handlar om den nya 

generationen och deras tolkning av feminism och menar därför att postfeminismen inte 

är angelägen att studera – men Gill (2016) hävdar att det är naivt att påstå att det enbart 

rör sig om en generationsfråga och fortsätter med att argumentera att den som ramar in 

samhällsfrågor liksom feminism i en specifik generation också skapar också polarisering 

som vidare skapar missförstånd och misstänksamhet från båda hållen.10  

 

Vi förstår härigenom att Gill vill undvika ett slags ”vi och dom” för att på ett mer 

empiriskt och vetenskapligt sätt kunna betrakta feminismen och de frågor den berör för 

att således kunna söka svar och lösningar. Gill (2016) menar att hon studerar 

postfeminismens politiska och ideologiska skillnader snarare än att reducera den till en 

generationstrend. Genom denna vetenskapliga ansats kan den som är intresserad använda 

sig av postfeminismen som ett analytiskt verktyg för att förstå den moderna kulturen.11 

                                                 
7 Gill, Rosalind. Gender and the media. Cambridge: Polity, 2007:250 

8 Ibid, 2007:7 

9 Ibid, 2007:250  

10 Gill 2016 

11 Ibid, 2016 
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Inte med det sagt att generationen av unga aktiva feminister inte är viktiga, men det är 

snarare deras frågeställningar och värderingar som bör analyseras då varje generation 

betraktar sin omvärld på ett nytt sätt. Gill argumenterar att postfeminismen är starkt 

knuten till nyliberalismen och enligt detta perspektiv är postfeminismen en analytisk term 

som hänvisar till empirisk regelbundenhet eller mönster som påvisar sig om och om igen 

i det moderna samhället.  

 

Men Gill (2016) är också noga med att poängtera att feminismen idag också dyker upp i 

flertalet olika gestalter. Att ha en bred nyliberalistisk feministisk förståelse för genus och 

i kärnan av det: jämställdhet, har väldigt lite att göra med många andra typer av feminism. 

Det moderna samhället erbjuder en mängd olika typer av feminism, allt från ekofeminism 

till socialistfeminism till anti-deport kampanjer i samband med migrationspolitiken till 

aktivism till HBTQ-sammanhang, med mera.12 Dessa exempel på feministiska 

inriktningar porträtteras främst i sociala medier då övrig media inte har lika stort intresse 

av dessa. Den moderna feministiska kulturen som ofta framhävs i media karaktäriseras 

ofta av ett självförtroende lokaliserad i feminismen. I nyliberala terapeutiska termer kan 

en påstå att den här formen av feminism är en typ av teknik för jaget.13 I populärkulturen 

ser vi den ofta i form av rubriker så som ”så lär du dig älska dig själv”. De feministiska 

frågorna som ställs verkar alltså allt oftare få svar som talar om att leta efter lösningarna 

inom sig själv, snarare än att förändra samhällsstrukturer.  

 

Ett annat fenomen som Gill (2016) talar om i relations till feminismens status är att 

särskilda celebriteter lyfter feministiska frågor i media och har därmed gjort feminismen 

eftersträvansvärd och trendig.14 Den feministisk identiteten och de feministiska initiativen 

som celebriteter gör och står för kan både påstås påverka bilden av feminism, men också 

bilden av personen. Celebriteter vars varumärke är sitt eget namn har ofta svårt att göra 

uttalanden utan att de reflekterar deras offentliga person, och det blir därför viktigt för 

dem att anta och uttrycka åsikter som stärker deras varumärke och sedermera deras 

offentliga person. Vad kända personer säger kan enligt Gill (2016) få fundamental makt 

och skapa ett stort kulturellt inflytande.15  

                                                 
12 Ibid, 2016 

13 Ibid, 2016 

14 Ibid, 2016 

15 Ibid, 2016 
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Gill (2016) menar alltså att feminismen får olika ansikten i olika typer av mediekulturer. 

Medan hon själv ser postfeminismen som ett analytiskt verktyg starkt sammanlänkat till 

nyliberalismen poängterar hon även att den nyliberala femismen har väldigt lite att göra 

med den aktivistiska feminismen och att dessa i sin tur är avlägsna från den bilden av 

feminism som dominerar i media som idag framstår som väldigt trendig och ungdomlig.16 

Men att oavsett vilken form av feminism det är som framstår i populärkulturen kan det 

ändå konstateras att feminismen lyser starkt i media och att vara uttalad feminist upplevs 

av många som både trendigt och viktigt. 

 

5. Tidigare forskning 

Idag fungerar Instagram bland annat som ett forum för opinionsbildare att framföra sina 

åsikter på och för marknadsförare att stärka sina varumärken på. Inläggen på Instagram 

kan således fungera som en slags marknadsföringsportal där digitala opinionsbildare 

skapar inlägg och även eventuellt debatt för att nå ut till en bredare publik, vilket ökar 

sannolikheten för större påverkan. I den här studien studeras feministiska inlägg vilket 

gör tidigare genusforskning speciellt i relation till sociala medier intressant att belysa. I 

artikeln Becoming Image menar genusforskaren Lisa Ehlin (2015) önskar påverkan och 

upplysa genusfrågor i offentliga debatter.17  

 

I den postmoderna genusdiskursen talas kön sällan om utefter det biologiska könet, utan 

snarare efter och igenom sociala och kulturella kontexter.18 I artikeln Dialoger Mellan 

Kön och Genus säger Martha Blomqvist (2005), professor i genusvetenskap, att 

genusvetenskapen sedan årtionden tillbaka har det ständiga problemet att den ofta baseras 

på normer ur ett manligt perspektiv.19 Med det menar Blomqvist (2005) att individers 

självbild konstrueras på villkor som grundats på och av män.  

 

                                                 
16 Ibid, 2016 

17 Ehlin, Lisa Becoming image: perspectives on digital culture, fashion and technofeminism. Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet, 2015:13 

18 Blomqvist, Martha. Dialoger mellan kön och genus. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala 

universitet, 2005:49 

19 Ibid, 2005:49 
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Statens medieråd har genom texten Marknadsmässig kurragömmalek, barn, unga och 

dold reklam poängteras problematiken med så kallad dold reklam i sociala medier. Detta 

då inlägg på sociala meder ofta fungerar som direkt reklam då inläggen skapas i 

marknadsföringssyfte. Dock är det inte alltid tydligt att det är direkt reklam då produkten 

ofta framhävs som sekundär i sammanhanget.20 Produkten är därmed med och förmedlar 

ett budskap eller en känsla, men produkten i sig är någorlunda undangömd.  

 

Med det sagt förstår vi att i och med sociala mediers värld har medielandskapet förändrats 

– och därmed förändras också maktrelationer,21 detta enligt Gustav Martner – författare 

till kapitlet Nya maktrelationer i en digital värld i Marknadsmässig kurragömmalek, 

barn, unga och dold reklam. Vem som har makt och inte och dynamiken däremellan 

förändras allt eftersom publiken flyttar på sig, och liksom televisionen en gång i tiden 

visade sig ha inflytande över sin publik påvisar nu sociala medier en ännu starkare 

dynamik mellan sändare och mottagare och således förändras samhällets maktspel som 

vi känner till det.22 Inte med det sagt att mottagaren blir impregnerad av information och 

helt utan sans och förnuft tar det till sig –  men det vore också naivt att tro att sociala 

medier står helt utan inflytande.  

 

Instagram är konstruerat så varje inlägg har ett kommentarsfält under det publicerade 

inlägget där följare och eventuellt även andra användare beroende på kontots 

inställningar, kan se och kommentera. Personen som ansvarar för kontot kan samtidigt 

vara närvarande och i konversation med sin publik fastän de inte är tillsammans i fysisk 

form.23 Det må fortfarande vara oklart vem det är som publicerar inläggen på Instagram 

men personen, organisationen eller företaget etc. som kontot identifierar sig med blir 

ansiktet utåt; en representant för de uttalanden och påståenden som uttrycks i inläggen. 

Sociala medier potential till inflytande och påverkande blir således mycket stor. Martner 

(2017) talar om sociala mediers löfte. Han exemplifierar med televisionen och dess 

barnprogram som en gång argumenterades kunna utveckla barns känsloliv och således 

                                                 
20 Dalquist, Ulf & Wadbring, Ingela (red.). Marknadsmässig kurragömmalek?: barn, unga och dold 

reklam. Göteborg: Nordicom, 2017:33 

21 Ibid, 2017:29 

22 Ibid, 2017:30 

23 Blomqvist 2005:67 
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göra barnen till bättre samhällsmedborgare.24 Härigenom förstår vi att medier kan fungera 

som institutioner vilka har förmågan att vara med i konstruktionen av oss som människor.   

 

På Instagram önskar ofta den som publicerar ett inlägg att bilden och den tillhörande 

texten ska stimulera och engagera publiken tillräckligt mycket för att skapa interaktion 

hos följarna, detta genom att kommentera, dela eller gilla.25 Ehlin (2015) menar att om en 

har nära relation till personen som publicerar inläggen reagerar en inte lika starkt som om 

det hade varit en person som en inte har någon relation till.26 Dalquist & Wadbring (2017) 

menar att publiken det vill säga följare och andra aktiva på Instagram inte bara kollar på 

vad det är som publiceras utan vem eller vilka det är som publicerar det.  

 

Martner lånar medvetet en kulturell arketyp för att vi ska förstå den utopi som är sociala 

medier, detta för att skapa oss en rambild om medielandskapet vilket han menar är mycket 

viktigt.27 Här menar Martner att om den typiska influensern kan liknas vid Pippi 

Långstrump så är publiken hennes vänner Tommy och Annika.28 Astrid Lindgrens 

älskade barnbokskaraktär Pippi Långstrump utmanade på många sätt hela samhällsbilden 

– allt från de vardagliga normerna till patriarkatet. Hennes banbrytande beteende 

chockerade ofta både hennes två vänner liksom vännernas föräldrar, samtidigt visade 

både vännerna och dess föräldrar henne kärlek och satte ofta sin tilltro till henne; det 

hände även att föräldrarna använde Pippi som barnvakt till Tommy och Annika. 

Kopplingen till sociala medier och influenser fungerar nästan på samma sätt. Samtidigt 

som näthat sprids och många upplever sociala medier och dess influenser som ett hot mot 

samhällsstrukturen och makthavare så används det också som ett redskap för att påverka 

och många upplever denna möjligheten som frigörande (och visst har sociala medier 

också fått spela rollen som tjugohundra tiotalets barnvakt).  

 

I den här studien är vår huvudperson, eller vår Pippi, artisten Zara Larsson. En kvinna 

som motsätter och utmanar både normer och patriarkat. Mer om detta i senare kapitel.  

 

                                                 
24 Dalquist & Wadbring 2017:30 

25 Ibid, 2017:54 

26 Ehlin, 2015:55 

27 Dalquist & Wadbring, 2017:34 

28 Ibid, 2017:33 
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6. Metod 

I följande kapitel kommer valen av de två olika metoderna att presenteras. Metodkapitlet 

kommer först och främst att argumentera för valen av metoderna samt presentera både 

den kvalitativa innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen för att vidare 

argumentera för studiens urval och avgränsningar. Avslutningsvis kommer studiens 

tillvägagångssätt i relation till metoderna att presenteras.  

 

6.1. Val av metod  

Då studien behandlar två olika moment kommer också två olika metoder att användas. I 

momentet då inlägg från Larssons flöde ska väljas ut och motiveras för har en kvalitativ 

innehållsanalys varit relevant. Detta dels för att kunna sålla bort inlägg som inte behandlar 

studiens ämne, men också för att kunna skapa en djupare förståelse för vilka ämnen som 

Larsson belyser då hon talar om feminism och dess aspekter och vidare kunna tematisera 

dessa. Studien kommer i ett senare moment se till de valda inläggens kommentarsfält. 

Här kommer Faircloughs kritiska diskursanalys att tillämpas för att se vilka diskurser som 

väckts från inlägget. I kombination av dessa två teoretiska utgångspunkter önskar studien 

kunna dra slutsatser om vilka ämnen som skapar reaktioner bland kommentatorerna och 

vidare vilka diskurser som avslöjar sig i kommentarsfälten.  

 

Utifrån den sympatiskt kvalitativa innehållsanalysen kommer Zara Larsson som person 

presenteras under egen rubrik i kapitel 7, Bakgrund. Larsson som person, hennes 

profession och hennes relation till sina följare kommer också att tas i beaktande och 

kontextualiseras i samband med analysen av både hennes inlägg och kommentarerna hon 

mottar, detta i kapitel 8, Analys. Kommentarerna kommer dock utifrån Faircloughs 

teorier om den kritiska diskursanalysen enbart diskuteras utifrån den kommentar som står 

och studien kommer inte beröra vem eller vilka användarna som kommenterar är. Det är 

snarare vad som kommenterats som står i centrum.  

 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Den kvalitativa innehållsanalysen utvecklades efter hermeneutiken,29 alltså 

tolkningsläran, vilken har varit och är fortfarande en stark teoretisk modell att följa inom 

                                                 
29 Østbye, Helge. Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 2004:65 
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humanioras vetenskapliga fält. I Helge Østbyes (2004) Metodbok för medievetenskap 

framgår det att det är ”genom texterna som medierna utövar sin makt, påverkar attityder, 

förmedlar kunskap och ger underhållning och glädje av många slag.”30 Härigenom förstår 

vi att det som publiceras på Instagram är relevant att forska i då det möter en stor publik 

och har möjlighet att påverka – detta gäller både de publicerade inläggen och de 

publicerade kommentarerna som återfinns under inläggen.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer i tre olika former – eller snarare, tre olika 

ansatser som forskaren kan ta i begrepp att använda under sin tolkning av texten hen avser 

analysera. I den sympatiska innehållsanalysen söker forskaren författarens intentioner. 

Det innebär alltså att relationen mellan författaren och hens text är central för 

tolkningen.31 Den objektifierade innehållsanalysen däremot försöker tolka texten 

oberoende av dess författare och den sociala kontexten.32 Den tredje formen kallas för 

symtomal innehållsanalys. I denna form av analys ”letar forskaren efter manifesta uttryck 

för underliggande eller dolda betydelser”.33 I den här ansatsen söker forskaren förståelse 

för den komplexa relationen mellan författare och text. Författarens intentioner ska tas i 

beaktande samtidigt som forskaren är medveten om att författaren också är präglad av 

omedvetna normer och praxis, vilka kan speglas i texten utan författarens intention.  

 

I denna studie är det rimligt att påstå att relationen mellan text och författare är av 

betydelse, då Larsson är inte bara är en offentlig person utan också en mycket välkänd 

sådan och attraherar en specifik målgrupp, vilken främst är unga kvinnor. Hennes uttryck 

och åsikter kommer därför inte kunnas förstås utan att förstå henne och hennes status- 

och maktinnehavarskap gentemot sina följare, vilket i sin tur måste tas hänsyn till för att 

få viss förståelse för kommentarsfältet. Studien kommer dock också att ta den 

objektifierade innehållsanalysen i aktande då studien önskar tematisera Larssons inlägg 

och dess budskap och/eller åsikter – vilket kräver en objektifierad analys där de eventuellt 

underliggande och dolda betydelserna måste tas hänsyn till.  

                                                 
30 Ibid, 2004:64 

31 Ibid, 2004:65 

32 Ibid, 2004:65 

33 Ibid, 2004:65 
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6.3 Diskursanalys 

För att uppnå studiens syfte har valet därför gjorts att låta kommentarerna genomgå en 

kritisk diskursanalys. Viktigt att poängtera och ta hänsyn till i just denna studien är dock 

att yrkestitlar och maktpositioner för med sig egna diskurser; de förväntas bete sig på ett 

visst sätt och har konstruerade ansvarsområden.34 Då Larsson är uttalad feminist är det 

relevant att tro att många av hennes följare stödjer hennes åsikter men då hennes 

Instagram är öppen, det vill säga tillgängliga för fler än hennes följare, finns det också 

belägg för att tro att hennes åsikter också möter mycket motstånd. I Larssons feministiska 

inlägg poängteras ofta sådant som artisten menar är ett problem i samhället och det är 

rimligt att anta att sådana inlägg har förmågan att skapa debatt.  

 

Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2015) skriver i boken Diskursanalys som 

teori och metod om teoretikerna Laclau och Mouffes diskursteori. Dessa teoretiker skriver 

om en så kallad nodalpunkt, vilket är ett nyckelord för specifika ord som återkommer i 

en viss diskurs.35 I denna studie kommer vi undersöka om sådana nyckelord går att finna 

i kommentarsfälten för att vidare kunna kategorisera ämnen utifrån dessa. Laclau och 

Mouffe menar att tillämpade diskursiva handlingar bidrar till en konstruktion av den 

sociala världen,36 vilket Instagram blivit en plattform till att göra då vem som helst kan 

publicera sina åsikter och poängtera det glapp mellan den verklighet de upplever och den 

verklighet de önskar se i framtiden. I Larssons fall har hennes position som internationell 

artist och hennes stora antal följare skapat stora möjlighet för att hon ska nå ut med sina 

feministiska budskap – men kommentarsfälten fungerar också både som spelyta för de 

som hyllar och de som vill skapa motstånd; därigenom blir den kritiska diskursanalysen 

ett relevant verktyg att använda för att skapa förståelse för vad som försiggår i 

kommentarsfältet.  

 

I boken A handbook of media and communication research: qualitative and quantitative 

methodologies av Klaus Bruhn Jensen (2012) får vi veta att diskursanalysen uppkom som 

                                                 
34 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, 2015:48 

35 Ibid, 2015:57 

36 Ibid, 2015:13 
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vetenskapsfält mellan mitten av 60- och 70-talet och redan då ofta inom humanioras 

vetenskapsområden.37 Begreppet i sig har flertalet betydelser, men i antologin Metoder i 

kommunikationsvetenskap utgiven av Mats Ekström & Larsåke Larsson (2012) får vi 

kortfattad förklaring av begreppet: en kan helt enkelt påstå att så fort två personer 

kommunicerar med varandra produceras en viss diskurs.38 Då två personerna interagerar 

och kommunicerar om valt ämne utifrån en rad kanske medvetna, men oftast omedvetna 

förutsättningar och villkor. Detta innebär alltså att vi pratar om och förstår en viss 

företeelse utifrån en viss diskurs – och i den kritiska diskursanalysen är det forskarens 

strävan att synliggöra de omedvetna processerna som utgör diskursen.39 Peter Berglez, en 

av kapitelförfattarna i Metoder i kommunikationsvetenskap menar att den som granskar 

en text utifrån en diskursanalys ser inte texten som enbart en informationsbärare utan 

också som en social handling.40 En text är alltså inte bara en text fristående från yttre 

påverkan. Samtliga texter och för den delen, tal, är knutna till diverse situationer och 

institutioner. De förhåller sig även till vad Berglez kallar för ”osynliga” strukturer i 

samhället.41 I en kritisk diskursanalys måste alltså detta tas hänsyn till för att förstå texten 

i sitt fulla sammanhang.   

 

I grund och botten kan en alltså påstå att diskursanalysen syftar till att avslöja, identifiera 

och/eller peka på ideologier – vilket i sin tur kan ha flertalet innebörder. Berglez 

argumenterar att ideologier både kan konstituera en fundamental tro eller övertygelse, 

men kan också vara någonting som produceras mellan människor i en viss kontext.42 Det 

är viktigt att komma ihåg att ideologier inte enbart är redan konstruerade övertygelser 

som en människa aktivt kan välja att ingå i eller inte. Då ideologier ständigt skapas och 

konstrueras är det inte ovanligt att människor omedvetet bidrar till upprättande eller 

skapandet av en viss ideologi, utan att för den sakens skull vara medveten om 

ideologiprocessen som sker. Diskursanalyser ter sig här extra funktionella då de syftar till 

                                                 
37 Bruhn Jensen, Klaus (red.). A handbook of media and communication research: qualitative and 

quantitative methodologies. 2nd ed. New York: Routledge, 2012:108 

38 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 2012:271 

39 Ibid, 2012:274 

40 Ibid, 2012:266 

41 Ibid 2012, 267 

42 Ibid, 2012, 268 
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att just peka på dessa processer och kan påvisa hur ideologier etablerar sig i samhället – 

vilket också är vad denna undersökning syftar till.  

 

6.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 

För att uppnå studiens syfte kommer studien att ta sin utgångspunkt i Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Fairclough själv menar att den kritiska ansatsen av diskursanalysen är en 

poängtering av de sociala praktiker i vårt språk som både upprättats och upprättar 

diskurser, vilka vi ofta är omedvetna om.43 Här får också relationer och makt stor inverkan 

då de ofta har betydelse i upprättandet av diskurser – även om relationerna mellan olika 

människor eller olika grupper inte är uttalade.  

 

Faircloughs kritiska diskursanalys handlar till stor del om intertextualitet, det vill säga det 

faktum att en text aldrig kan förstås i sig självt utan att förstå dess omgivande kontext. 

Whinter Jørgensen & Phillips (2015) menar att när Fairclough talar om diskursiva 

struktureringar så menar han att texter och således även diskurserna vi återfinner där alltid 

står i relation till tidigare diskurser.44 När den sociala och kulturella miljön förändras 

manifesterar sig alltså detta diskursivt.45 Fairclough menar att ett relevant antagande för 

den som ska utföra en kritisk diskursanalys är att alltid utgå ifrån att alla texter bygger 

upp någon form av relation och någon form av identitet46  – forskarens uppgift blir således 

att analysera detta.  

 

Nämnvärt i sammanhanget är även att Fairclough betonar vikten av bilder och hur de i 

analyser har företräde framför de skrivna ordet.47 Detta då det visuella upptar läsarens 

uppmärksamhet före texten och har därför möjlighet att skapa intryck före texten. Det är 

därför inte bara relevant utan också nödvändigt att ta Larssons bilder i beaktande vid både 

den kvalitativa innehållsanalysen och för att få djupare förståelse i den kritiska 

diskursanalysen.  

 

                                                 
43 Fairclough, Norman. Media discourse. London: Edward Arnold, 1995:54 

44 Winther Jørgensen & Phillips 2015:13 

45 Fairclough 1995:56 

46 Ibid, 1995:5  

47 Ibid, 1995:7  
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6.5 Fairclough och Wodaks kritiska diskursanalys   

I den kritiska diskursanalysen måste det analyserade materialet ställas i förhållande till 

sin sociala och kulturella kontext. Den diskursiva praktiken måste alltså problematiseras 

och vidare granskas utifrån Fairclough och Wodaks fem kriterier för en adekvat kritisk 

diskursanalys. Två av dessa fem kriterier talar om hur den kritiska diskursanalysen ser 

igenom sociala och kulturella processer där mottagaren tolkar språket utifrån hens sociala 

handlingar, detta kallar Fairclough och Wodak för lingvistisk diskurs karaktär.48 De andra 

tre kriterierna talar om att den kritiska diskursanalysen är både konstituerad och 

konstituerande då diskursen är och blir en konstruktion av verkligheten.49 Fairclough och 

Wodak menar på att diskurser bygger på olika ideologiska vinklar och de påpekar att 

maktförhållanden och ideologi är sammanvävda i och bör tas i beaktande för den som 

ämnar göra en kritisk diskursanalys.50  

 

Den kritiska diskursanalysen lämpar sig alltså för den som ifrågasätter eller söker 

ideologier vilka kan finnas underliggande i exempelvis texter. Texten som också 

analyserats, skapats och producerats i en mänsklig kontext; textens författare skapar 

texten utifrån hens förutsättningar, förförståelser, bakgrund och erfarenheter; vilket också 

är varför Fairclough är noga med att poängtera diskursernas förändringsprocesser, vilket 

han gör då han hänvisar till tidigare och andra diskurser vilka kan komma att spela en roll 

i en samtida diskurs utveckling.51 Likaså utgår de som läser texten utifrån sina 

förutsättningar, förförståelse, bakgrunder och erfarenheter – och gör således sina 

tolkningar av texten därefter. För forskaren utgör det en paradoxal komplexitet.52 

Samtidigt som forskaren är en del av den mänskliga kontextuella samtiden och eventuellt 

kan dra nytta av detta så ska hen i största möjliga mån försöka ställa sig utanför kontexten 

och i en oberoende position för att kunna göra en adekvat tolkning.  

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2015) är målet med den kritiska analysen att 

undersöka den diskursiva praktiken som konstituerar och etablerar maktförhållanden och 

                                                 
48 Winther Jørgensen & Phillips 2015:67 

49 Ibid, 2015:68 

50 Ibid, 2015:69 

51 Ibid, 2015:13 

52 Ekström & Larsson, 2012:274 
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maktrelationer.53 Genom att kritisera dessa och poängtera de ideologiska effekter 

diskursen för med sig kan vi således också skapa möjligheter för sociala och ideologiska 

förändringar 

 

6.6 Metoddiskussion 

Mats Börjesson skriver i boken Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok att 

diskurser är ”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt 

och kulturellt accepterat som ‘sant’, ‘trovärdigt’, ‘förnuftigt’, ‘gott’, med mera.”54 

Härigenom förstår vi att diskursanalysen arbetar med andra verktyg än vad exempelvis 

de naturvetenskapliga studierna gör, vari huvudverktyget i diskursanalysen, liksom i de 

flesta kvalitativa metoder, är det mänskliga språket.55 Detta gör den kritiska 

diskursanalysen väldigt relevant i just denna studie som också kommer behandla inlägg 

tillika texter skrivna av människor och så även mottagna av människor. Tillskillnad från 

naturvetenskapens discipliner syftar inte denna studie till konstruktion av vetenskapliga 

lagar eller liknande, utan söker istället förståelse och eventuellt underliggande ideologier 

och idéer. Vi försöker här skapa oss en subjektiv förståelse för världen vi verkar i, vilket 

också innebär att de naturvetenskapliga kraven på sanning och objektivitet inte är 

relevanta i detta ämnesområde.56 En bör alltså inte jämföra de vetenskapliga krav som 

ställs inom naturvetenskapen på de krav som ställs inom humaniora då de olika 

vetenskaperna konstrueras i skilt olika syften.57  

 

6.7 Urval och avgränsningar  

För att avgränsa studiens omfång har valets gjort att utgå ifrån ett specifik 

instagramkonto. Detta för att kunna göra en djupare och mer detaljerad analys av de 

tusentals kommentarer som hägrar på enbart ett inlägg. I valet av instagramkonto har valet 

fallit på svenska artisten Zara Larsson. Zara Larssons låtar lanseras globalt och hon är 

därmed internationellt känd, vilket ger anledning att tro att Larssons instagramkonto följs 

av människor från olika delar av världen. Studiens avgränsning utesluter dock att vid 

                                                 
53 Winther Jørgensen & Phillips 2015:69-70 

54 Börjesson, Mats. Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur 2003:21 

55 Bruhn Jensen 2012:6 

56 Kjørup, Søren. Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. 2., 

[rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 2009:87 

57 Ibid, 2009:86 
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resultat kunna dra slutsatser om någon konsekvent vetskap gällande diskurser i 

kommentarsfält på Instagram. Däremot önskar studien lägga till en av många pusselbitar 

i den feministiska forskningen kopplad till sociala medier.  

 

För att hålla studien så uppdaterad som möjligt kommer inlägg gjorda innan 1 oktober 

2017 och efter 1 april 2018 inte att involveras i studien. Detta ger ett spann på sex månader 

anses rimligt för studiens omfång.  

 

6.8 Tillvägagångssätt 

Till att börja med har en överblick av samtliga av Zara Larssons publicerade inlägg på 

Instagram från den 1 oktober 2017 till den 1 april 2018 gjorts. Från denna överblick har 

alla inlägg som inte rör feministiska ämnen eller frågor sållats bort då de inte är relevanta 

för studiens syfte. Av denna överblick framkom fem stycken inlägg av feministisk 

karaktär vilka gått vidare till kapitel åtta, Analys. I detta kapitel presenteras samtliga fem 

inlägg vilka vidare tematiserats utifrån framförallt inläggets bildtext men också inläggets 

bild för att se om de eventuellt bidragit till en specifik diskurs.  

 

Kommentarerna har sedan lästs igenom i syfte att finna de huvudsakliga diskurserna som 

försiggår i fältet. Därefter har de debatter och kommentarer som upptagit mest plats i 

kommentarsfältet alternativt de likartade kommentarer som ständigt återkommit i 

kommentarsfältet djuplästs samtidigt som vi löpande skrivit anteckningar. Detta för att 

försöka identifiera vilka teman som kommentarerna berör samt se vilka nyckelord som 

framkommer. Här försöker vi alltså gå på djupet till kommentarernas fundamentala 

mening. I djupläsningen har syftet varit att få förståelse för vilka språkliga praktiker det 

är som uttrycks i kommentarerna. Detta för att vidare i analysen försökt urskilja mönster 

utifrån de teman som framkommit i kommentarerna. Här är meningen att få svar på vilka 

teman i Larssons inlägg som berör användarna som kommenterar tillika få svar på vilka 

teman som återkommer i kommentarsfälten. 
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7. Bakgrund 

För att förstå studien och studiens syfte är det nödvändigt att redogöra och presentera de 

ämnen som studien berör. I följande kapitel kommer inledas med en introduktion till 

mediet Instagram och dess funktioner. Vidare kommer begreppet näthat att redogöras för 

och reflekteras över. I enighet med den sympatiska innehållsanalysen kommer kapitlet 

också innehålla en presentation av upphovskvinnan Zara Larsson. Slutligen kommer en 

förklaring av genus och konstruktionen av genusuppfattningar att presenteras.  

 

7.1 Digitaliseringen och sociala medier  

Termen digitalisering innefattar omvandlingen från analogt till digitalt. Men i dagens 

samhälle sträcker sig begreppet digitalisering till betydligt större dimensioner. 

Digitalisering kan i olika sammanhang och pratas om på olika sätt. Detta stycke kommer 

att ta upp begreppet digitalisering ur ett medialt och kulturellt perspektiv, både socialt och 

tekniskt. I boken Digitalism – När Allting Är Internet av Pelle Snickars (2014), professor 

i medie- och kommunikationsvetenskap, tas begreppen digitalisering och digitalism upp, 

här ger Snickars en övergriplig introduktion av begreppet digitalism och en kritisk inblick 

på begreppet digitalisering ur socio- och teknokulturella och mediala sammanhang. 

 

Ur ett public service-perspektiv, säger Snickars (2014), är digitalisering en stor fördel för 

att nå ut sin information till en bredare publik.58 Internet är en påföljd efter att det kalla 

krigets tog slut och dess radikala utformning anses vara en av de största anledningarna 

till att Internet är så pass uppskattad till majoriteten av användarna.59 Den analoga 

tekniken, innan 1930-talets början, består av elektriska signaler som sker i form av 

frekvenser, ström eller laddningsmängd som sedan bestämmer hur informationen sänds 

ut. Det är flera olika signaler som sänds ut samtidigt som påverkar hur resultatet på en 

enhet kommer att bli. Den digitala tekniken skiljer sig från analog teknik på det vis att 

den digitala tekniken fungerar genom så kallade diskreta spänningsnivåer där signalerna 

sänds ut i två separata värden i ettor och nollor.60 På det sättet kan filer genom digital 

teknik kopieras på ett mer identiskt sätt än den analoga tekniken som ständigt sänder ut 

flera signaler på samma gång där den bildar ett visst mellanläge. De betecknas som 

                                                 
58 Snickars, Pelle. Digitalism: när allting är internet. 1. uppl. Stockholm: Volante 2014:17 

59 Ibid, 2014:13 

60 Ibid, 2014:232 
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diskreta då det är två separata värden och inte flera olika värden som är beroende av 

varandra. 61  

 

Snickars (2014) beskriver digitaliseringens funktion som en ”moderniseringsprocess” där 

informationen frambringar frågor, material och svar från samma ställe och är således ett 

anpassat kommunikationssystem för det globala samhället idag.62 Digitalisering är en 

slags informationsteknik där underhållningstjänster som exempelvis sociala medier och 

streamingstjänster är inkluderande på ett globalt sätt där informationen släpps samtidigt 

oavsett vart i världen en befinner sig i.63   

 

Det finns många goda argument för digitalisering men även kritiska argument har 

framförts i den offentliga it-debatten. Snickars (2014) är tydlig med att beskriva att dessa 

motargument än så länge är hypotetiska frågor som diskuterar att digitaliseringen är en 

fara för människans egna intelligens då digitaliseringen tar allt större del i människans 

vardagliga liv än tidigare.64 Även om fler personer kan vara tillgängliga på en 

medieplattform så har människan idag inte varit mer ensam när den sträckt sig till det 

sociala.65 Snickars (2014) säger att den tekniska delen är den som spelar störst roll när det 

kommer till uppskattningen av digitaliseringen. Han understryker att det inte är någonting 

nytt att ha all tillgång till information på ett och samma ställe, och tar biblioteket som ett 

exempel på detta. Men han säger att det är den snabba tillgängligheten är mer attraktiv.66  

 

Fildelning är något som har utvecklats med hjälp av digitaliseringen och Snickars (2014) 

beskriver fildelningen som en av de största faktorerna som hjälper en att förstå 

medieförändringen under de två, tre senaste årtiondet.67 Cirka 500 miljoner bilder 

uppskattas spridas via internet varje dag världen över och i samband med Instagram har 

en ny inställning skapats i relation till just bilder. Det handlar inte längre enbart om att ta 

                                                 
61 Ibid, 2014:232 

62 Ibid, 2014:230 

63 Ibid, 2014:234 

64 Ibid, 2014:252 

65 Ibid, 2014:252 

66 Ibid, 2014:254 

67 Ibid, 2014:93 
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bilder för att bevara ögonblicket, utan idag handlar det även om att dela med sig av 

händelsen.68  

 

Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg (2014) förklarar i boken Sociala medier & 

härskartekniker att sociala medier är ett samlingsnamn som innefattar samtliga tekniska 

plattformar med liknande funktionalitet.69 Funktionaliteten handlar i grund och botten om 

kommunikation mellan sändare och mottagare, vilka kan byta roller med varandra. Vi 

kommenterar, gillar och delar likaväl som vi skapar, redigerar och publicerar.  

 

I början av sociala mediers födelse var det generellt sätt svårt att se sociala medier som 

en faktisk del av livet – på många sätt kan man hävda att sociala medier sågs som en 

lekplats, en parallell värld bredvid det ”verkliga livet”. Nyberg och Wiberg (2014) gör 

oss i påminda om begreppet ’cyberspace’ som fungerade som ett sådant begrepp som 

beskrev denna parallella värld.70 Idag, däremot, är vi mycket medvetna om att de sociala 

plattformarna är här för att stanna och statistiskt visat vet vi att den genomsnittliga 

människan spenderar stor tid på sociala plattformar. Nyberg och Wiberg (2014) menar att 

detta förändrade perspektiv på sociala medier och kanske framförallt vårt ökade 

användande av sociala medier också omstrukturerar vår sociala ordning på samma sätt 

som e-posten en gång förändrade den organisatoriska ordningen.71 Vår fysiska verklighet 

och vår digitala verklighet är numera bara två sidor av samma verklighet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sociala medier är digitala plattformar som 

bygger på att användare också är producenter till de inlägg som skapas och publiceras, 

dessa producenter blir alltså också konsumenter av andras inlägg och det är således rimligt 

att anta att det som pågår i den fysiska världen också kan pågå i den virtuella världen. 

Den negativa sidan av detta kan alltså innefatta: hat, brott och trakasserier. 

                                                 
68 Ibid, 2014:91 

69 Nyberg, Annakarin & Wiberg, Mikael (2014). Sociala medier och härskartekniker. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 2014:12 

70 Ibid, 2014:38 

71 Ibid, 2014:39 
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7.2 Näthat 

Näthat är ett samlingsbegrepp som innefattar alla former av brott och trakasserier mot en 

identifierad grupp på internet. Det som är olagligt i den fysiska världen är lika olagliga i 

den virtuella världen; det finns ingen specifik lagstiftning som rör enbart begreppet 

näthat, utan de lagar som redan finns appliceras även i sociala medier och andra 

internetbaserade kommunikationskanaler.  

 

”Internettroll” är ett begrepp som används för att beskriva en användare som trakasserar 

eller mobbar en annan användare på nätet i syfte att provocera användaren eller andra i 

kommentarsfältet under bilden eller videon som har publicerats.72 De vanligaste termerna 

som används för trakasserier som sker på nätet är nätmobbning eller näthat.  

 

I en studie utförd av Stanford University och Cornell University studerades nättroll och 

hur de uppkommer. Detta då de enligt en av forskarna är ett så pass vanligt digitalt 

fenomen nu för tiden. Studiens utgångspunkt var att den som är på ett sämre humör är 

mer benägen att trakassera och skriva antisociala kommentarer i diskussionsforum.73 I 

studien deltog 667 stycken deltagare där alla ombads göra ett test utformat av forskarna. 

Medvetet utformade forskarna två olika test, där ett ansågs vara något enklare att 

genomföra och det andra tämligen svårt. Liksom förväntat var de deltagare som utfört det 

svårare testet på sämre humör än de som gjort det enklare testet.74 Efter samtliga deltagare 

färdigställt sina test fick de läsa en artikel och ombads engagera sig i kommentarsfältet. 

Alla ombads lämna minst en kommentar, men var fria att lämna flera. Samtliga deltagare 

läste samma artikel men somliga fick ett kommentarafält där tre så kallade ”troll” lämnat 

kommentarer i toppsektionen av kommentarfältet. De andra såg helt neutrala 

kommentarer.75  

 

Omkring 30 procent av de som tagit det enklare testet och också såg de neutrala 

kommentarerna lämnade kommentarer som forskarna klassade som ”troll”-kommentarer. 

                                                 
72 Williams, Zoe. What is an internet troll?, The Guardian 2012-06-12  

73 Kubota, Taylor. Stanford research shows that anybody can become an internet troll. Stanford News 

2017-02-06  

74 Ibid, 2017 

75 Ibid, 2017 
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Procentenheten hamnade dock på 50% om personen i fråga antingen hade tagit det svårare 

testet eller istället för en neutral kommentar sätt en trollkommentar. Procentenheten stiger 

ytterligare upp till 68% för de som både tog det svårare testet och såg trollkommentarer.76 

Forskarna drar slutsatsen att spridning av trollkommentarer ofta handlar om en slags 

negativ spiral där negativiteten inspirerar till mer negativitet. Forskarna stärker sin tes 

genom flera ingående studier i kommentarsfält och diskussionsforum där det visat sig att 

trollkommentarer ofta följs av fler trollkommentarer.77 Forskarna skapade här en slags 

algoritm för att förstå när nättroll kommenterar och det visar sig tydligt att det handlar om 

sinnesstämningar och humör. Forskarna kopplade mönstret de såg i kommentarerna till 

användarens beteende som de menar har störst påverkan till hur en kommenterar 

utformas. Ett mönster de utgick från var vilken tid på dygnet kommentarerna skrevs. 

Trollkommentarer visade sig vanligast på kvällar eller i början av veckan vilket forskarna 

menar är en bidragande faktor till näthatet då dåligt humör oftast framkommer vid den 

tiden på dygnet och i veckan.78  

 

Denna förståelse för nättroll och trollkommentarer menar forskarna är mycket viktig för 

att kunna förebygga näthat.  

 

”Understanding what actually determines somebody to behave 

antisocially is essential if we want to improve the quality of online 

discussions,” said Cristian Danescu-Niculescu-Mizil, assistant professor 

of information science at Cornell University and co-author on the paper. 

“Insight into underlying causal mechanisms could help inform the design 

of systems that encourage a more civil online discussion and could help 

moderators mitigate trolling more effectively”79 

 

Studien menar alltså att om inlägget framställs på ett provocerande sätt så kommer 

kommentarerna att fortsätta i samma riktning. De menar att en dålig start på något, i detta 

fall en negativ kommentar, kan inleda till att kommentarsfältet eskalerar för att om en blir 

attackerad med en dålig kommentar så kommer också mottagandet att vara dåligt.  

 

                                                 
76 Ibid, 2017 

77 Ibid, 2017 

78 Ibid, 2017 

79 Ibid, 2017 
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En annan studie som Pew Research Center har tagit fram visar att trakasserier på nätet i 

största grad oftast handlar om politiska åsikter, kön, ras och personens yrkestitel.80 

Kommentarerna bestäms alltså utefter hur en person vill porträttera sig själv och om 

publiceringen är provocerande så kan kommentarerna också bli kritiska/ifrågasättande 

mot inläggets uttalande. Studien visade även på att 14 procent av den amerikanska 

befolkningen som möter internettroll gör det då inlägget som publiceras är av politiska 

åsikter.81  

 

7.3. Instagram 

Instagram är ett kommunikativt, socialt medium tillgängligt för smartphone-konsumenter 

som lanserades i oktober 2010. Appens popularitet och storhetspotential snappades 

snabbt upp av Facebook inc. som två år efter Instagrams uppkomst köpte upp hela 

konceptet. Sedan dess har Instagram utvecklat fler funktioner och antalet aktiva 

användare ökar ständigt. Kommunikationen på Instagram sker både via sändare och 

mottagare då det snabbt och smidigt går att kommunicera med en bredare publik och 

vidare få publikens respons via kommentarer och så kallade likes – svenskt översatt till 

gillamarkeringar, som i Instagrams värld yttrar sig som små hjärtan. På Instagram kan en 

användare välja om ens konto ska vara slutet, det vill säga enbart tillgängligt för följare 

som användaren själv godkänt, eller så kan användaren välja att ha ett öppet konto och 

därmed tillåta vem som helst se och kommentera bilderna hen publicerar.  

 

I Sverige är Instagram det näststörsta sociala mediet efter Facebook sätt till antalet 

användare. 53% av internetanvändarna i Sverige använde mediet år 2017, vilket är en 

ökning på 9 procentenheter jämfört med året innan.82 Enligt Internetstiftelsen i Sverige, 

förkortat IIS, och deras rapport Svenskarna och Internet 2017 har ökningen skett i 

samtliga åldersgrupper, vilket innebär att Instagrams popularitet ökar över 

generationsgränserna. Dock är det något större antal kvinnor som rör sig på Instagram.83  

 

Nyberg och Wiberg (2014) argumenterar att i och med sociala mediers stora framväxt 

och vårt nya perspektiv på sociala medier också för med sig en rad förändringar i hur vi 

                                                 
80 Duggan, Maeve (2017) Online Harassment 2017. Publicerad på Pew Research Center 2017-06-11.  

81 Ibid, 2017  

82 IIS, Svenskarna och internet 2017 – undersökning om svenskarnas internetvanor, 2017:42 

83 Ibid, 2017:48 
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hanterar, i det här fallet, Instagram. Instagrams funktion har rört sig från att enkelt dela 

bilder som våra vänner och familj kan kommentera till att bli en publik arena för nya 

sociala mekanismer. Grundkonceptet kan argumenteras vara det samma: digital 

delaktighet. Men Nyberg och Wiberg (2014) argumenterar att Instagrams kommentarsfält 

lämnar handlingsutrymmet för en rad sociala mekanismer.84 Med Instagrams stora antal 

aktiva användare i åtanke förstår vi att detta också kan föra med sig en rad olika 

konsekvenser, positiva som negativa.    

 

7.3.3 En liten ordlista  

Användare – en person med ett konto på Instagram som således aktivt kan gilla, 

kommentera och dela på Instagram.  

 

Flöde – /från engelskan ’feed’/ rullistan med de senast postade bilderna från dina följare 

på Instagram samt där dina egna publicerade bilder hamnar. 

 

Likes – svenskt översatt till ”gilla” men används oftare i sin ursprungsterm på engelska. 

En like på Instagram markeras av ett litet hjärta och görs enkelt genom hjärtikonen 

nedanför inlägget, alternativ dubbelklick på bilden. Enligt Instagrams algoritm har den 

som har många likes större möjlighet att få fler likes då denna bild visas högre upp i dina 

följares flöden samt blir lättare att hitta bland bilderna i Instagrams sökfunktion.  

 

Selfie – en bild en person tar på sig själv. 

 

Caption – inläggets bildtext. 

 

Filter – ett slags redigeringsverktyg där du kan välja mellan olika redigeringsinställningar 

för att göra din bild mer attraktiv. När en rad olika redigeringsinställningar är 

förinstallerade kallas detta för filter.  

 

Följare – /från engelskans ’followers’/ – de som aktivt valt att dina bilder ska komma 

upp i deras flöde när du publicerat en ny bild.  

 

                                                 
84 Nyberg & Wiberg 2014:36 



 

25 

 

Hashtag – när du placerar denna symbol # framför ett ord utan mellanslag blir det per 

automatik sökbart på Instagram. Hashtags är ett populärt verktyg för den som vill få fler 

likes på sin bild. Instagram tillåter upp till 30 hashtags per bild. 

 

 

7.4 Zara Larsson 

Zara Larsson är en svensk sångerska och låtskrivare. Hennes karriär startade när hon som 

redan som tioåring slog igenom i TV4 produktionen Talang Sverige. Hennes karriär tog 

snabbt fart och hennes musikkarriär har sedan dess bara fortsatt att växa och idag är hon 

en av Sveriges främsta musikexporter och turnerar således både nationellt och 

internationellt. Utöver sin musikaliska identitet är Larsson feminist och ägnar ofta tid i 

media till att tala om feministiska frågor. Under vintern 2017 gick Larsson exempelvis ut 

i en intervju och sa att musikbranschen genomsyras av ett ojämnställt arbetsklimat. Hon 

berättade här att det finns många framgångsrika och talangfulla kvinnor i musikbranschen 

men att det trots detta fortfarande oftast är män som sitter på de ledande och makthavande 

positionerna.85 Zara säger att det är viktigt att lita på personerna en jobbar med, oavsett 

kön, men poängterar att hon vill belysa kvinnlig kompetens och ser alltid till att ha minst 

en kvinnlig anställd i sitt team.86   

 

Larssons instagramkonto har för nuvarande 4,7 miljoner användare och räknas därmed 

till ett av de största kontona i Sverige. Hennes feministiska inlägg på både Instagram och 

andra sociala medier har blivit både hyllade och hatade och hennes sociala plattformar 

ligger ofta i medias synfält för granskning. 2016 uppträdde Zara Larsson på 

Bråvallafestivalen, i samband med festivalen blev en av de kvinnliga festivalbesökarna 

våldtagen i publikhavet. Larsson skrev om händelsen på sitt twitterkonto där hon gick till 

attack på våldtäktsmannen genom att säga att han förtjänar att brinna i helvetet och 

publicerade kort därefter ett inlägg där hon skrev om händelsen igen och riktade ilska mot 

män som får kvinnor att känna sig osäkra. Hon avslutade inlägget med att skriva att hon 

”hatar killar” – vilket snabbt fick kommentarsfältet att koka av arga män som ansåg sig 

bli generaliserade.87 Larsson har flertalet gånger i samband med sina uttalanden på sociala 

medier blivit anklagad för att vara manshatare – men frågan har också blivit dementerad 

                                                 
85 Lindstedt, Moa. Larssons ilskna varning till unga tjejer, Expressen 2017-11-15, 

86 Ibid, 2017 

87 Omerspahic, Magda. Zara Larsson: jämställdhet borde vara ett skolämne, Expressen 2017-03-08, 2017 
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av sångerskan själv flertalet gånger. I en intervju med tidningen Expressen från 2017 får 

hon frågan om hon inte blir trött på frågan om hon hatar män, vilket hon blir:  

 

- Jag tycker att hela den här debatten känns väldigt uttjatad. Det sedan 

gammalt att jag inte hatar alla män, ah, gud, att man ens ska behöva säga 

det. Jag hatar ju inte min pappa eller mina killkompisar, men som grupp 

så är patriarkatet ett förtryck som drabbar kvinnor, och män, över hela 

världen.88 

 

I en intervju med Veckans Affärer (2017) gav Larsson ännu ett uttalande om sina inlägg 

på sociala medier där hon uttryckte att hon starkt tror på att om hon kan göra sin röst hörd 

för yngre tjejer så kommer hon också att göra det.89 Härigenom förstår vi att hennes 

Instagram inte bara är en plattform för att sprida information och reklam om hennes som 

artist och hennes musik – den fungerar också som ett kommunikationsflöde där hon aktivt 

kan lyfta feministiska frågor och sprida feministiska budskap.  

 

Larssons feministiska initiativ på sociala medier har blivit både hyllat och hatat, upprört 

och skapat debatt. En kan minst sagt påstå att Larssons sociala medier blivit förknippat 

med en slags feministisk kamp där den unga artisten blivit en representant för många unga 

feminister. Hennes flöden är under ständig övervakning från media och Larssons inlägg 

har figurerat i ett flertal debatter. Senast under Internationella kvinnodagen, den 8:e mars 

2018, då Larsson ska ha publicerat bild en på Susan Sarandon och Geena Davis från 

filmen Thelma and Louise. Bilden ska ha visat att de båda kvinnorna varav en av dem 

hade en amerikansk syd stadsflagga på trycket på sin t-shirt. En symbol vilken främst har 

kopplats ihop med högerextremism – detta väckte stor debatt i kommentarsfältet och 

inlägget är idag raderat.90  

 

  

                                                 
88 Ibid, 2017 

89 Bederoff, Jill. Zara Larsson: när jag gick i åttan skrattade jag åt feministerna, Veckans Affärer 2017-

02-01 

90 Mbog Rosén (2018) Vilka kvinnor kämpar du egentligen för, Zara Larsson? Nyheter24 2018-03-15 
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7.5 Genus  

Begrepp som ’kön’ och ’genus’ är högst relevanta att återge för då de allt som oftast får 

spela huvudrollerna i både genusforskningen och den feministiska forskningen. Förenklat 

kan en påstå att begreppet kön refererar till det biologiska könet medan ’genus’ talar om 

det sociala och kulturella könet. Distinktionen däremellan påvisar alltså det medfödda 

biologiska könet per automatik inte gör oss till manliga eller kvinnliga. Det nationella 

sekretariatet för genusforskning (2016) menar att begreppet genus även kan användas för 

att förklara de strukturer som utgör det manliga kontra det kvinnliga och analysera 

maktrelationerna däremellan.91 

 

Enligt den amerikanska genusforskaren Judith Butler är vårt kön någonting som skapas 

tillika upprätthålls genom våra performativa handlingar. Nina Björk (2012) skriver i 

boken Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier att 

Butlers teori kortfattat går ut på att imitera92 och vidare upprepa ett beteende som är 

socialt och kulturellt accepterat och kategoriserat som ett kvinnligt sådant. Således 

upprätthåller du din genusstatus som kvinna och vice versa för man och manligt. 

 

Judith Butler har utvecklat en teori om hur kön skapas just genom att handlingar föregår 

subjekt. Butler menar att vår identitet som kvinna eller som man skapas performativt, av 

de handlingar vi utför. Vi blir kvinnor genom att följa de koder som kulturen har skapat 

för kvinnlighet. Istället för att se våra handlingar som ett resultat av vår könsidentitet, ser 

Butler vår könsidentitet som ett resultat av våra handlingar.93 

 

Det är alltså våra kulturella bestämmelser som avgör huruvida vi uppfattas som kvinnliga 

eller manliga, eller inte. Dessa kulturella bestämmelser kvarlever eftersom vi som 

människor upprätthåller det kvinnliga kontra det manliga med performativa handlingar. 

Kvinnliga eller manliga egenskaper är alltså snarare kvinnliga och manliga ageranden. Vi 

gör vårt kön, snarare än att vi är vårt kön. Åtminstone i den kulturella och sociala 

kontexten.  

 

  
                                                 
91 Nationella sekretariatet för genusforskning. Genus/kön, 2016 

92 Björk, Nina. Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. [Ny utg.] 

Stockholm: Bonnier pocket 2012:141 

93 Ibid, 2012:139 
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8. Analys 

I följande kapitel kommer det sammanställda materialet från genomgången av Zara 

Larssons instagramflöde att redogöras för och vidare analyseras utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys. Här kommer de inlägg av feministisk karaktär Zara Larsson publicerat 

på sitt instagramkonto från den 1 oktober 2017 fram till den 1 april 2018 att både 

presenteras och analyseras i sin kontext. Inläggens bilder kommer också att beskrivas 

samt analyseras utifrån dess konnotationer. Vidare kommer kommentarsfältet till varje 

inlägg att genomgå en kritisk diskursanalys utifrån Fairclough.  

 

Inläggen har delats upp styckvis där varje inlägg presenteras och analyseras för sig utifrån 

både text, bild och kommentasfält. Detta för att mot slutet av kapitlet göra en komparativ 

analys där teman och diskurser ställs mot varandra för att finna vilka mönster och 

språkliga praktiker som framkommer och dominerar.  

 

8.1 Inlägg nr 1: preventivmedel 

Publicerat den: 12 oktober 2017 

 

  

 

I detta första inlägg av feministisk karaktär möter vi en bild på en leende Zara Larsson, 

en så kallad ”selfie”. Detta med en text som behandlar ämnet preventivmedel, som i ett 

större perspektiv faller in under kategorin kvinnliga rättigheter och kvinnors kroppar. 

Trots att bilden visar upp en till synes väldigt glad Zara Larsson så uttrycker hon i detta 

inlägg ett missnöje över sitt val av preventivmedel. Samtidigt tydliggör hon sin positiva 

ståndpunkt inför preventivmedel överlag och kvinnors rättigheter till dem, vilket kan 

tolkas vara upphovet till hennes leende på bilden. Inläggets huvudfokus kan upplevas 
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tudelat, å ena sidan handlar det om biverkningarna Larsson upplever från sitt 

preventivmedel men kanske ligger den största uppmärksamheten på just känslorna som 

uppstår då en googlar symtom och får upp en rad olika oönskade resultat  

 

Larsson visar här på ironi i relation till posen hon gör på bilden. Tidigare har studien 

poängterat att användaren, i detta fallet Zara Larsson, kan vinkla vilken reaktion hen vill 

få av publiken genom att betona specifikt utvalda uttryck eller uttalande. Förutom att prata 

om sina missnöjen med val av preventivmedel skriver Larsson ”cute fake smile, can’t 

lie.” vilket ger utrymme för kommentarerna att även handla om valet av bild Larsson 

valde till sin caption. Larsson trycker vidare på de resultat som sökmotorn genererat och 

mer specifikt på de resultat som kan uppfattas som extrema. Hon avslutar meningen med 

förkortningen ”lol”94 vilket indikerar på sarkasm eller ironi. Valet av smileys konnoterar 

en viss frustration men skulle också kunna tolkas som ångestladdade – vilket också kan 

ha påverkat till att många användare i kommentarsfältet inte verkar ha uppfattat ironin 

och uttrycker en stark oro för artistens hälsa.  

  

I jämförelse med de andra inläggen möter Larsson i detta inlägg väldigt lite negativitet. 

En mycket liten grupp kommentarer motsätter sig Larssons glädje över kvinnors 

rättigheter att bestämma över sina egen kropp och menar att uttalandet inte är nödvändigt. 

Somliga anser att uttalandet är en slags ”fake feminism” då dessa menar att det inte finns 

någonting kvinnor inte får göra med sina kroppar. Även om det i sammanhanget verkar 

upptagit viss uppmärksamhet då dessa negativa kommentarer möts av reaktioner och visst 

svar på tal från andra följare är gruppen så pass liten att den inte kan anses vara en del av 

de huvudsakliga diskurserna. I kommentarsfältet möter vi tre huvudsakliga diskurser.  

 

Diskurs ett: Instämmande och rådgivande  

Majoriteten av kommentarerna är från användare som beskriver sina egna erfarenheter av 

preventivmedel. Här hägrar kommentarer där kvinnor öppet talar om vilka bieffekter de 

upplevt av diverse preventivmedel, vilka de anser fungerar bäst och de ger varandra tips 

och råd. En stor del av denna diskurs handlar även om att googla symtom där användarna 

oftast håller med Larsson om att det kan uppfattas som både läskigt och irriterande. Det 

uppfattas i denna diskurs vara en ömsesidig virtuell diskussion som påstår där kvinnor 

                                                 
94 Lol = laugh out loud  
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öppet kan tala med varandra i god ton. Varför detta är viktigt att poängtera kommer 

framgå senare i studiens analysavsnitt där vi ofta ser hur det ursprungliga ämnet tenderar 

att expanderas då argumenten frångår den ursprungliga diskussionen.  

 

Diskurs två: Oro 

Den oroliga diskursen är liksom den rådgivande diskursen fylld av omtanke och intresse 

kring ämnet preventivmedel. Men till skillnad från den rådgivande diskursen är fokus inte 

här på preventivmedel utan på Larssons hälsa. Kommentarer som ”stay strong!” ”what’s 

happening!?” och ”I’ll pray for you!” förekommer ofta i kommentarsfältet, ofta 

tillsammans med smileys i form av hjärtan som konnoterar kärlek och omtanke. En stor 

grupp användare i denna diskurs väljer att skriva just ”I’ll pray for you” i olika varianter. 

Larsson är en internationell artist och hennes instagramflöde har en global spridning. 

Hennes följare kommer således från hela världen. Det är därför viktigt att beakta att 

användarna kan ha olika uttryckssätt för både medkänsla och motstånd – och alla spektra 

däremellan – kulturella skillnader kan uttrycka sig i kommentarer liksom ”I’ll pray for 

you”.  

 

Diskurs tre: Humor  

Den roade diskursen verkar ha uppkommit som ett svar till den oroliga diskursen. Här 

framkommer kommentarer som ”When people don’t get the irony…” eller ”People really 

think this is true?” tillsammans skratt-smileys som indikerar på att användarna här är 

mycket roade av det faktum att en stor grupp följare tar inlägget högst seriöst. Dessa 

användare verkar både ha läst inlägget ordagrant och kommentarerna, vilket indikerar på 

uppriktighet och seriositet; studien drar således slutsatsen att användarna i denna 

diskursen uppriktigt fann detta humoristiskt men att det i stora drag inte har några hatiska 

intentioner, även om kommentarerna också kan tolkas retliga.   
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8.2 Inlägg nr 2: #metoo 

Publicerat den: 17 oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta inlägg bidrar Larsson till #metoo-kampanjen som slog igenom under hösten 2017. 

Under hela hösten och vintern det året citerades följande textrad som statusuppdateringar 

på Facebook, Twitter, Instagram och andra sociala medier “If all the women who have 

been sexually harassed or assaulted wrote ‘Me too’ as a status, we might give people a 

sense of the magnitude of the problem.” Larsson har här valt att enbart behålla hashtagen 

#metoo och fokuserar huvudsakligen på att upplysa om våldtäktskultur, vilken hon menar 

är mer vanlig än vad många tror.  

 

I texten ger Larsson flera exempel på hur vardaglig våldtäktskulturen är. De nämnda 

exemplen beskriver diverse situationer där hur män bidrar till våldtäktskulturen oftast i 

kommentarer. Larsson säger att hela världen befinner sig omkring våldtäktskulturen och 
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säger att hon applåderar/hyllar drabbade kvinnor som säger ifrån. Hon avslutar inlägget 

med att skriva ”isn’t it funny how every other women has been harassed but no one knows 

a harasser”, här indikerar hon på att mannen själv är ”the harasser” och att han själv måste 

ändra sitt beteende för att det ska kunna ske en förändring; mer om detta kommer att tas 

upp på inlägget som publicerades den 9 mars 2018. I texten väljer Larsson även att ändra 

om uttrycket ”Boys will be boys” då hon skriver ”boys won’t be boys. They will be held 

accountable” och menar att om en man/kille bidrar till våldtäktskulturen så ska han ta sitt 

ansvar när det kommer till konsekvenserna som medföljer. I denna text säger Larsson att 

vi idag fortfarande lever i ett patriarkatiskt samhälle och använder våldtäktskulturen som 

exempel i sin text.  

 

I kommentarsfältet utbryter relativt snabbt en slags för- och emot-debatt där för-sidan inte 

bara hyllar Larssons inlägg utan också svarar på de kommentarer levererade av emot-

sidan som vill mena att våldtäktskulturen inte alls finns, alternativt inte finns i ”first world 

countries” och att feminism över huvud taget inte behövs på andra ställen än ”third world 

countries” vilket också gör den moderna feminismen ”fucked up”.  

 

1. Diskurs ett: Hyllningar 

En av de huvudsakliga diskurserna är positiva kommentarer som ”tack för att du använder 

din plattform för att uppmärksamma detta!” och ”detta är det bästa jag läst! Här uttrycks 

tacksamhet och respekt för Larssons mod att uttrycka något som av kommentarerna att 

döma behövs ges mer uppmärksamhet. Av profilbild och användarnamn att döma verkar 

de flesta av dessa kommentarer komma från kvinnor.  

 

2. Diskurs två: Inlägget generaliserar om män 

Något som upptar stor del av kommentarsfältet är kommentarer som menar på att inlägget 

generaliserar och utpekar alla män som sexister och potentiella våldtäktsmän. Detta trots 

att en av bilderna i inlägget riktar sig direkt till män med texten ”we know some of you 

are victims too, we believe you. But we can’t fight this without you.” En del användare 

skriver att de nu slutar följa Larsson på Instagram för de inte vill utmålas som potentiella 

våldtäktsmän, andra menar att Larsson själv är sexist och en stor del användare skriver 

kortare kommentarer där de konstaterar att ”this is huge generalisation”. En av bidragarna 

till denna diskursen menar att Larssons inlägg får ”vanliga oskyldiga män att ta avstånd 

från feminismen”.  Poängteras bör att majoriteten av inläggen i denna diskursen sällan 
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går okommenterade förbi – många av dem har dessutom gett upphov till debatter i sig då 

svarskommentarerna varit många och intensiva diskussioner om varför detta inte är 

generalisering/varför det är generalisering förekommit.  

 

Här är det extra viktigt att ta i beaktande att många blivit upprörda och valt att skriva 

negativa och stundom aggressiva kommentarer om hur inlägget generaliserar – detta trots 

att ett av inläggens budskap var just att män också kan vara offer för patriarkat och 

våldtäktskultur. Slutsatsen av detta blir således att inlägget inte lästs ordentligt och vi kan 

således dra slutsatsen att en stor del av de som kommenterar inte har i avsikt att föra en 

produktiv debatt, utan rör sig snarare mot en näthatisk kultur.  

 

3. Diskurs tre: Våldtäktskultur finns inte 

Vår tredje diskurs i detta inläggs kommentarsfält är de kommentarer som på ett eller annat 

sätt vill poängtera att Larssons uttalande är rakt av felaktigt och att våldtäktskulturen inte 

finns. Argumenten till detta verkar ofta vara att våldtäkt är olagligt och våldtäktskultur 

kan således inte existera. Andra menar att Larsson inte har rätt att uttala sig alternativt tar 

upp debatter som inte är relevanta i hennes samhälleliga kontext då de menar att hon som 

priviligierad kvinna i västvärlden inte kan bli drabbad av någon form av våldtäktskultur 

då detta enligt dessa användare inte är ett problem i moderna länder. Somliga menar 

därför att feminismen inte behövs i det västerländska samhället och den moderna 

feminismen är ”fucked up”. 

 

Här finns det med andra ord en uppfattning om att feminismen inte är nödvändig i 

västvärlden, vilket således indikerar på en uppfattning om att västerländska länder 

någonstans redan uppnått ett feministiskt samhällsideal. Dessa typer av kommentarer 

uppkommer flertal gånger i flera av Larssons inlägg och kommer vidare diskuteras ur ett 

ideologikritiskt perspektiv i kapitlet Diskussion.  

    

4. Diskurs fyra: Män blir också våldtagna 

I denna diskurs, som påminner om diskurs tre, förekommer kommentarer som på olika 

sätt vill poängtera att våldtäkt och våldtäktskultur inte är ett kvinnoisolerat problem. 

Kommentarer som ”det är viktigt att komma ihåg att män också blir våldtagna” och ”Men 

get raped too.” förekommer genom hela kommentarsfältet.  
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8.3 Inlägg nr 3: #timesup 

Publicerat den: 8 januari 2018 

 

 

 

I detta inlägg har Larsson valt att låta en text ta över bildutrymmet. Texten exemplifierar 

olika yrken och hur kvinnor fått utstå sexuella trakasserier i relation till dem. Med 

bildtexten ”It’s not a moment, it’s a movement” och hashtagen #timesup hänvisar Larsson 

till den kampanj som efterföljde metoo-kampanjen och som syftar till att motverka 

sexuella trakasserier.  

 

”To every woman employed in agriculture who has fend off unwanted sexual advances from her 

boss,  every housekeeper who has tried to escape an assaultive guest, every janitor trapped nightly 

in a building with a predatory supervisor, every waitress grabbed by a customer and expected to 

take it with a smile, every garment and factory worker forced to trade sexual acts for more shifts, 

every domestic worker or home health aide forcibly touched by a client,  every immigrant woman 

silenced by the threat of her undocumented status being reported in retaliation for speaking up and 

to women in every industry who are subjected to indignities and offensive behavior that they are 

expected to tolerate in order to make a living: We stand with you. We support you” 

 

 

I denna text ligger fokus på att stötta kvinnliga anställda som utsatts för sexuella 

trakasserier. Larsson tar här del i vad som verkar vara en offentlig debatt där hon tar 

ståndpunkt i att hon stöttar kvinnors rättigheter på jobbet. Texten exemplifierar med vissa 

specifika yrken och hur sexuella trakasserier kan se ut just där. Men i hennes rubrik under 

bilden har hon skrivit ”It’s not a moment, it’s a movement” vilket kan indikera på att 

exemplen är just exempel ifrån hela arbetsmarknaden globalt sätt. Larsson menar att 

kampen för kvinnors rättigheter är en rörelse och inte ett ögonblick och en måste påvisa 

sitt ställningstagande – även om en inte har blivit utsatt för sexuella trakasserier kan en 

vara med att stödja de drabbade.  
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I detta kommentarsfält finner vi två huvudsakliga diskurser:  

 

1. Diskurs ett: Stöd och medhåll 

Den största av de två uppfattas vara den diskurs som visar stöd och medhåll.  

Kommentarer som ”YES GIRL” upprepar sig i flertalet kommentarer, ofta tillsammans 

med utropstecken och smilisar i form av rosa och röda hjärtan, alternativt händer som 

applåderar. Även här dominerar denna diskursen framförallt i början av den kronologiska 

ordningen vilket kan betyda att det är Larssons följare som kommenterat först då de sätt 

inlägget i deras flöde, alternativt fått notis om det på deras smartphone. 

 

2. Diskurs två: Inlägget generaliserar om män 

Den andra delen menar att inlägget är ännu ett som generaliserar alla män. ”its not just 

women for fucks sake does no one get that”, ”and yet no mention of the men who get 

harassed. Equality my arse!”,” I’m sorry but that speech is basically saying that all men 

harass women in the workplace so women get extra money.” och “I guess when it happens 

to men we’ve just gotta brush it under the carpet because we’re men?” är exempel på 

några av de kommentarer som förekommer inom denna diskursen. Andra mer upprörda 

varianter av kommentarer menar att Larsson är manshatare. Diskurserna från detta inlägg 

ter sig med andra ord relativt likartat gentemot de andra inläggen. Trots att Larsson här 

själv inte skrivit någon bildtext om mäns förhållningssätt till kvinnor är många här snabba 

med att påstå att inlägget gör Larsson till manshatare.  
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8.4 Inlägg nr 4: Internationella kvinnodagen 

Publicerat den: 8 mars 2018 

 

  

 

I detta inlägg som publicerats på den internationella kvinnodagen intar Larsson en mer 

aggressiv position. I detta inlägg riktar sig Larsson direkt till de männen om använder 

termen ”feminazis”. Bildtexten Larsson publicerats är kort i jämförelse med andra men 

innehåller nyckelmeningar som gjort att kommentarsfältet innehåller flest kommentarer 

av alla utvalda inlägg i denna studie. Den första meningen Larsson skriver är ”Ugh to 

men who choose to get offended every time a women wants to bring up oppression by 

calling us feminazis.” Här bestämmer Larsson direkt vilka män texten är riktad till. Hon 

går alltså hårt ut på de män som blir defensiva och kallar kvinnor för ”feminazis” varje 

gång en kvinna yttrar om kvinnligt förtryck. Ordet ’feminazi’ är en nedlåtande term där 

termen feminism slås ihop med nazismen. Enligt Oxford’s Dictionary hänvisar termen 

till en radikal feminist95  Tidigare har vi talat om att det är genom texter som medier 

utövar sin makt och påverkar attityder,96 och en kan på många sätt påstå att det är 

genomgående det Larsson vill göra i sina feministiska inlägg; men i detta inlägg spelar 

hon betydligt mer på emotionell överföring än på att bygga faktabaserade argument – och 

med tanke på att detta är de inlägg som fått mest interaktion dras slutsatsen att emotionella 

utspel har tendens att väcka starka reaktioner. 

 

Den andra meningen är kort där Larsson skriver ”first of all ew.” Eftersom att Larsson 

inte har skrivit med ”Lol” eller lagt med en ikon tolkar studien meningen som inte är 

menad att vara skämtsam eller ironiskt men där hon istället indikerar på att hon blir illa 

till mods varje gång Larsson hör en man använda den termen och framförallt under de 

                                                 
95 Oxford Dictionaries (2018) Feminazi. 
96 Østbye, 2004:64 
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omständigheterna. Avslutningsvis skriver Larsson ”Second: Here’s me playing the 

worlds smallest violin for you. Or measuring your dick.” Texten refererar tillbaka till den 

bild Larsson valt att publicera där Larssons handgest kan tolkas som en förolämpning till 

manligheten där Larsson har valt att svara på en förolämpning med en annan 

förolämpning som sedan har resulterat i att somliga kommentarer på inläggets 

kommentarsfält har svarat tillbaka med förolämpningar och ifrågasättande om hennes 

framgång i hennes yrke där flera av kommentarerna ifrågasätter Zara Larssons framgång 

genom att ställa frågan om hon är så duktig på hennes yrke som sångerska, varför hon 

inte har hamnat på topplistan fastän Zara Larssons inlägg inte innehöll något relevant till 

hennes yrke som sångerska.  

 

Gesten är viktig i sammanhanget, inte minst för att den väckt upphov till en egen diskurs 

i kommentarsfältet, men också för att Larsson aktivt anspelar på en stereotypisk 

förolämpningsnorm och sätter därmed likhetstecken mellan en mindre penis och ett 

oönskat manligt ideal. Konnotationen kan därmed sägas peka på någonting i förstahand 

icke önskvärt och vidare omanligt. Detta har också uppmärksammats i kommentarsfältet 

där en av de fyra huvudsakliga diskurserna behandlar ämnet och menar att detta är en 

form av sexism.  

 

Detta är det inlägg som fått flest kommentarer. Det är publicerat på den internationella 

kvinnodagen, 8 mars 2018. Att det var just internationella kvinnodagen behöver dock i 

sammanhanget inte ha någon betydelse då det inte är just det som är temat i detta inlägg. 

Det är därför rimligt att anta att inlägget skulle fått samma reaktioner även om datumet 

vore ett annat.  

 

Överlag finner vi fem huvudsakliga diskurser. Liksom i de andra inläggen finner vi till 

en början att kommentarsfältet präglas av positiva och upplyftande kommentarer.  

 

1. Diskurs ett: ”You’re a queen” 

Kommentarsfältet inleds med flertalet kommentarer som skriver att Larsson är en 

”Queen” eller ”Legend” och många användare talar om hur mycket de älskar henne. Detta 

återkommer genom hela kommentarsfältet men desto längre fram i den kronologiska 

tidsordningen en kommer igenom kommentarsfältet möter vi också andra diskurser. I 

början av kommentarsfältet verkar denna diskursen ganska ensam.  
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Men relativt snart i kommentarsfältet kronologiska ordning kommer kommentarer som 

opponerar sig mot Larssons handgest och anspelning på det mannens kön. 

 

2. Diskurs två: Inlägget är sexistiskt  

Det dröjer inte länge innan flertalet kommentarer som opponerar sig och gör motstånd 

dyker upp. Tidigt dyker kommentarer upp liksom ”but that’s sexist as well… since when 

are dicks the body part to measure a man’s value?”. Andra menar att det inte är rimligt 

att kalla sig för feminist när en ägnar sig åt ”body shaming”. ”I’m all for equality but 

don’t fight oppression by body shaming men. Imagine if the roles were reversed and 

instead of dick size it was boob size, which is a comparable insult. Fight oppression with 

love not hatred”.   

 

3. Diskurs tre: ”she needs a huge shaft”  

I denna diskursen ter sig kommentarerna mer fientliga. Upprörda användare försöker här 

vrida på Larssons inlägg och menar att Larssons skulle referera till sin egen pojkvän. ”Oh 

Dear i didn’t knew your bf’s*97 is that small… it’s an audition guys she needs huge shaft.” 

skriver en användare och använder sig av en smiley som skrattar så den gråter. En annan 

skriver ”she’s talking about her pathetic bf! She isn’t satisfied with his size… that what 

she meant”. Intressant att notera här är hur både inlägg och kommentarer för samma 

konnotation, det vill säga desto mindre penis desto mindre manlighet.  

 

4. Diskurs fyra: Inlägget generaliserar män 

Även här finner vi att en av diskurserna handlar om att opponera sig mot generalisering.  

Att det inte handlar om ”alla män” och att ”kvinnor inte är den enda utsatta gruppen” och 

att ”män är olika” är frekvent återkommande i även detta inlägg. 

 

5. Diskurs fem: This is how small your album sales are!  

I detta inlägg finner vi en ny diskurs som inte uppkommit i någon av de tidigare inläggen. 

Vissa användare som blivit upprörda av Larssons inlägg väljer här att gå till attack på 

hennes profession som artist. Kommentarer som “This is how small your album sales are” 

“And how is your career going right now?” och “Says the bitch who can’t get a hit on the 

                                                 
97 Bf = boyfriend  
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radio! NOBODY LISTENS TO U*”98  Här får vi återigen indikationer på att inläggets 

tonalitet och utformning stark påverkar kommentarsfältet. Larssons gest och 

förolämpande ton i sitt inlägg verkar ha gett upphov till en diskurs som ägnar sig helt och 

fullt åt just förolämpningar, även om de inte relaterar till inläggets ämne.   

 

8.5 Inlägg nr 5: Svar på tal  

Publicerat den: 9 mars 2018 

 

 

  

 

 

 

 

Detta inlägg publicerades dagen efter föregående inlägg och fungerar som ett slags svar 

på tal mot de kommentarer Larsson mottagit för hennes inlägg som hon publicerade på 

den internationella kvinnodagen. Larssons motivation till inlägget tycks vara hennes 

upprördhet över kvinnliga orättvisheter över huvud taget men också de motstånd hon 

stundom möter i sitt kommentarsfält. Här tar hon tillfället i akt att diskutera och upplysa 

sina följare.  

 

                                                 
98 U= you 



 

40 

 

Bilden Larsson lagt upp är en bild en hand som konnoterar en kvinnlig kamp. En del av 

armen syns där det symboliska tecknet för kvinnligt kön är tatuerad och naglarna är 

målade i rosa färg, liksom bakgrunden bakom handen fast i en annan nyans. Larsson 

börjar med att ställa frågor kring hennes agerande om hur hon inte kan bli arg när hon hör 

att kvinnor utsatt för sexuella trakasserier och hur hon inte kan undangömma faktumet att 

den största procentdelen som utsätter kvinnor för sexuella trakasserier är män. Larsson 

tydliggör i texten att män som blir arga över hennes uttalande inte borde bli upprörda på 

saker hon säger utan på faktum att de saker hon nämner faktiskt händer vilket visar sig i 

texten där Larsson skriver ”Instead of you men get heated by me stating facts, y’all should 

be mad ABOUT the facts”.  

 

I inlägget från 8 mars har vi sedan tidigare konstaterat hade en utvald målgrupp av män 

Larsson menade när hon skrev om män och har även tydliggjort för läsare att hon inte 

menar alla män i världen när hon skriver att män är med och bidrar till våldtäktskulturen 

och skriver ”… We know ALL MEN don’t rape…”. I Paragrafen som följer skriver 

Larsson ”But the difference is that the male violence is a part of a social structure that 

needs… demolished”. Med det menar Larsson att även män blir utsatta för sexuella 

trakasserier och säger att istället att kolla på vilka offren är, bör en istället se till 

våldsamma beteenden som kommer med machokulturen och sätta fokus på 

konsekvenserna som eventuellt medföljer; att män som blir utsatta för sexuella 

trakasserier och inte vågar säga något om det då han har blivit lärd att inte visa känslor 

och att det är det våldsamma beteendet inom machokulturen som måste tas bort om det 

ske en förändring till det bättre och minska trakasserier. Hur vi skapar manlighet blir 

således också en aktuell fråga genomgående i denna studie – dock en fråga som kräver en 

egen studie för att svara på. 

 

I jämförelse med de andra inläggen är detta den enda texten som har frågor istället för 

konstateranden för att stärka sitt uttalande. I texten är det en ikon på en kvinna ifylld i vit 

och rosa bakgrund mellan varje paragraf förutom sista stycket som har tre ikoner på en 

blomma i början och samma tre ikoner i slutet av stycket. Det stycket sticker ut från de 

andra tycken, inte bara på sättet med ändrade ikoner utan att i det stycket skriver Larsson 

förslag på hur en man kan agerade annorlunda framför en kvinna som pratar om 

kvinnorättsrörelsen istället för att kalla henne för ”feminazi” varje gång hon yttrar sig 

kring ämnet.  
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Även fast detta inlägget hade mer text än förgående så fick förra inlägget fler 

kommentarer.  I inlägget finner vi fyra huvudsakliga diskurser:  

 

1. Hyllningar  

Liksom i de andra inläggen börjar kommentarsfältet med hyllningar och kommentarer 

med enbart hjärt- och stjärn-emojis återkommer ofta. Larsson blir också ofta refererad till 

som ”QUEEN”, vilket ofta återkommer i kommentarer liksom ”tell em queen!” eller 

”louder queen!” – oftast i versaler. Många användare tackar Larsson för att hon tar upp 

ämnet och verkar dela hennes uppfattning om att det råder felaktigt fokus i de feministiska 

debattkommentarerna på Instagram. 

Inom denna diskurs finner vi också en viktig förändringsindikation, kommentarer från 

män som aktivt uttalar sig ha ändrat sin åsikt och/eller inställning genom Larssons inlägg. 

En användare kommenterar till exempel: ”Well I was a little offended from the other post 

because it seemed to target all men. But now that you state it’s not all men. I stand with 

you completely. Time for change.”  En annan manlig användare menar att ”Alla dåliga 

saker som sker runt om i välden [!] är pga oss män, om vi aldrig kan erkänna det så 

kommer de aldrig ske en förändring”  

 

2. Generalisering om män 

Den första av kommentarer av mer negativ karaktär lyfter ett, vid det här laget, bekant 

ämne i kommentarsfälten: ”Is Zara shocked that men get offended when she says it like 

”every man is a rapist!!”? as much as I like your music, this is just annoying lmao”. Denna 

kommentar möter motstånd och väcker debatt i kommentarsfältet, men den får också snart 

sällskap av andra kommentarer som behandlar samma ämne, liksom ”ahhh, another ’not 

all men are bad but they really are’ post”. Andra intar en mer diplomatisk ton men vill 

ändå försäkra sig om att ingen form av generalisering bör ske: ”I think this is a problem 

but I want to be clear that not all men are rapists, or abusers, it’s only a minority, but I 

think this is a problem that needs solving, men and women should be equal, how hard is 

it?”  Andra undrar varför Larsson känner så stort behov av att stereotypisera alla män som 

våldtäktsmän och mördare.  

 

Medan mesta delen av kommentarerna i denna diskursen vill poängtera vad män inte är, 

det vill säga mördare och våldtäktsmän, finns det också kommentarer som utformats i 
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samma syfte med ett slags motsatt argument, nämligen genom att poängtera att män också 

kan vara offer. “Men are also victims in your so called patriarchal sociality” skriver en 

användare, till exempel.  

 

Diskurs tre: opponering mot inläggens karaktär 

I den fjärde diskursen möter vi användare som opponerar sig mot Larssons sätt att 

uttrycka sig och sin feminism på. Många menar att Larsson provocerar och kränker, 

snarare än uppmuntrar till jämlikhet och vänlighet. En användare kommenterar att det 

inte varken fakta eller feminismen som retar upp de som brukar termen ’feminazi’, utan 

att det är Larssons presentation av feminismen som ”får många att gå i taket.” En annan 

användare uttrycker sig mer utförligt: 

 

“Okej men om du verkligen vill nå ut till männen med dina ord kanske det är dags att 

ändra på sitt sätt att skriva? Kanske sluta kränka dem? Man ser ju tydligt att majoriteten 

som lyssnar på vad du har att säga är kvinnor, de som ofta ogillar dina texter är män… 

undra varför? Börja kämpa för riktig jämställdhet där kvinnor/män lever lika.” 

 

Även här har kommentarerna inslag av den förstnämnda diskursen, en användare skriver: 

“Can you understand why the men were getting offended though? Your statement about 

rape and murder is generalizing and stereotyping.” Denna här diskursen präglas alltså 

både av upprördhet men är tillskillnad från andra också mer präglad av konstruktiv kritik 

och mer utförliga förklaringar. En annan användare hänvisar tillbaka till Larssons tidigare 

feministiska inlägg och skriver: ”You just reinforced ”toxic masculinity in your earlier 

post by mocking men with small genitalia, like it makes them inferior. I thought feminists 

were supposed to promote body confidence or is that just strictly for women?”  

 

Andra kommentarer är inte fullt lika konstruktiva och utförliga, men pekar ändå på att 

inläggets karaktär inte uppmuntrar till förändring. ”Anger doesn’t get you there. 

Remember that people. You too Zara.” Skriver en användare.  

 

Diskurs fyra: övrig opponering 

 I den femte diskursen möter vi fler användare som opponerar sig mot både inlägget och 

dess budskap men också mot Zara Larsson som person. Flertalet användare menar här att 

Larsson är alldeles för ung för att ha erfarenhet och således också förståelse för feminism 

och feministiska frågor  “Little girl you don’t know what you’re talking about” och “You 
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need to grow up a little then talk about gender equality” är två exempel på kommentarer 

vi möter i denna diskursen.  

 

Andra användare opponerar sig mot de faktum att Larsson lägger fram denna statistik på 

internationella kvinnodagen. Många menar att internationella kvinnodagen ska handla om 

att poängtera det positiva kvinnor åstadkommit och den positiva framgången som skett i 

samhällsutvecklingen ur ett genusperspektiv. “Why make international women day about 

how many women that get raped and killed every year?” undrar en av många användare.  

 

Kommentarerna i denna diskursen behandlar högst olika ämnen men vill i slutändan på 

något sätt ändå poängtera att Larssons uttalande är felaktigt, och i somliga fall även 

poängtera en viss naivitet hos den unga sångerskan. “You are right about the rape 

percentages but 98% of all prostitutes are women but women blame man for that. You 

can’t have it both ways dear” skriver en användare.  

 

Andra argument till varför Larsson och hennes feministiska budskap inte bör tas på allvar 

har mer genusbaserade skäl: “I don’t understand why we as men would have to listen to 

what any woman has to say, so keep ur opinions to urself tbh*99 it goes thru one ear goes 

out the other.” Andra bemödar sig inte med någon längre utläggning utan nöjer sig med 

att enkelt skriva: “fuck off”  

 

  

                                                 
99 Keep your opinions to yourself to be honest  
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9. Sammanfattning och diskussion 

Det första som snabbt blir uppenbart vid en överblick av kommentarsfälten är att alla 

inläggs kommentarsfält börjar med enbart positiva kommentarer. Det rör sig här ofta om 

olika former av hyllningar av både Larsson som person och det hon skrivit. Här smyckas 

kommentarsfälten av alla möjliga positivt laddade smilisar som till exempel hjärtan ofta 

färgade i rött eller rosa, stjärnor och ljussymboler och handgester som tumme upp, 

hyllningsgester eller applåder. Den troligaste förklaringen till detta är att de första som 

fått syn på inlägget är användare som följer Zara Larsson på Instagram och ser således 

inlägget i deras flöde. Eftersom Larsson har många följare, mer exakt 4,7 miljoner,100 kan 

vi också dra slutsatsen att hennes inlägg på bara sekunder engagerar otroligt många 

användare, och enligt Instagrams algoritmer betyder detta också att hennes inlägg rankas 

som populära och visas därför högre upp i sina följares flöden. Det är också rimligt att 

anta att många av hennes fans klickat i att få notiser på sina smartphones när Larsson gör 

en ny uppdatering.  

 

Enligt Gill måste vi kontextualisera maktrelationer för att kunna göra en adekvat 

medieanalys. Men för att kontextualisera maktrelationer måste först och främst den så 

kallade makten analyseras och förstås för att vidare kunna kontextualisera de relationer 

som präglas av den. Zara Larsson är en internationellt känd ung kvinna vars status som 

celebritet utgör en form av makt då hon hennes stora skara fans och följare på hennes 

sociala medier utgör en stark möjlighet till inflytande. De faktum att hon redan etablerat 

sig som omtyckt hos många människor, hennes fans, gör också att det är hennes 

uttalanden kan påverka och få inflytande hos många som ser upp till Larsson. Men 

celebritetskapet måste också rent objektivt förstås i ett större perspektiv. En celebritet är 

inte bara välkänd hos de som beundrar.  

 

Att Larsson är en känd person som bevakas i media öppnar också upp för möjligheten för 

så kallade ’hatare’ att opponera sig mot Larsson; anledningarna är i flertal och tämligen 

oklara, men det är idag allmän vetskap att den som är en offentlig person också ofta 

drabbas av näthat. Hat som skapats i syfte att opponera och provocera – detta behöver 

alltså nödvändigtvis inte ha med ämnet som diskuteras att göra. Studien har tidigare talat 

om så kallade ”nättroll” vilka kan ta gestalt i vilka användarnamn eller alias som helst 

                                                 
100 Antalet följare på Zara Larssons Instagram den 15 maj 2018 
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och syftar till att provocera både användaren som har publicerat bilden men också andra 

användare i kommentarsfälten. De kan således trigga redan pågående diskussioner liksom 

väcka nya. Detta gör att det ur vetenskapligt perspektiv är svårt att bedöma huruvida det 

egentligen är feminismen som upprört och skapat debatt i kommentarerna – eller om det 

är Larsson som person, eller en kombination.  

 

I studien från Stanford University och Cornell University som tidigare nämndes i denna 

studien poängterades att negativa kommentarer triggar mer negativitet och en slags 

negativ spiral kan uppstå, vilket också denna studie indikerar på; denna teori verkar också 

kunna appliceras på inlägg kontra kommentar liksom på kommentar kontra kommentar. 

Negativa kommentarer kan trigga negativa debatter och ytterligare kommentarer – men 

det har också tydligt framgått i denna studie att desto mer provocerande inlägg Larsson 

skriver desto större reaktioner får hon. I denna mening talar vi om provocerande då 

Larsson ger uttryck för ilska och upprördhet och kanske framförallt då hon använder en 

sarkastisk ton. Det inlägg som fått minst engagemang är #timesup där hennes caption 

enbart består av en mening. Det finns med andra ord inte mycket i hennes uttalande som 

eventuella nättroll eller andra opponenter kan underbygga argument ifrån – ändå har även 

detta inlägg möt en hel del likartad kritik gentemot de andra inläggen där många påstår 

att inlägget generaliserar om män.  

 

En annan faktor som måste beaktas vad det gäller maktförhållanden är de faktum att 

Larsson är ung kvinna. Hennes ålder har vid flertal tillfällen används som ett argument i 

kommentarsfälten bland de som opponerar sig mot Larssons inlägg då de menar att hon 

är för ung för att ha feministisk kunskap och erfarenhet och ska således inte uttala sig om 

saken. Kommentarerna präglas således av härskarteknik, och det är därför rimligt att anta 

att användarna känt sig provocerade. I detta fallet rör det sig om en härskarteknik ofta 

känd som ”lilla-gumman-syndromet” där tekniken i all enkelhet går ut på att användaren 

av tekniken försöker dominera genom ett förtryck där konnotationen för ung kvinna blir 

oerfaren, inkompetent och naiv.  

 

Att Larsson tidigare har sagt att hon använder sitt celebritetskap till att väcka 

uppmärksamhet för feminismen och feministiska frågor vi, vilket indikerar på att hon är 

engagerad feminist. Men Larsson celebritetskap måste också problematiseras. Gill (2016) 

poängterar den nyliberala feminismens framfart och hur den idag anses både trendig och 



 

46 

 

cool; med tanke på feminismens popularitet och dess nuvarande status som trendig är det 

en rimlig bedömning att anse att det inte bara är relevant, utan kanske till och med 

nödvändigt, för Zara Larsson tala om feminismen och uttala sig som feminist för att hålla 

sig just relevant och trendig. Larsson är en internationell artist som försörjer sig på sitt 

eget varumärke och oavsett motiv är en av konsekvenserna, enligt Gills teori om 

postfeminismen, att Larsson lanserar sig själv som en högst trendig, modern ung kvinna 

som fokuserar på samhällspolitiskt aktuella ämnen. I Marknadsmässig kurragömmalek, 

barn, unga och dold reklam talade vi om så kallad dold reklam på sociala medier, där 

kontexten i ett inlägg framställs som det som är i fokus, men i själva verket finns en 

produkt med i bilden som säljs i samband med kontexten. I detta fall är produkten Zara 

Larsson själv då hon försörjer sig som internationell pop-artist. Hennes offentliga person 

är således hennes varumärke. Detta innebär att det bör ligga i Larssons intresse att rikta 

uppmärksamhet mot sig själv och göra sig relevant i aktuella samhällsämnen.  

 

Poängteras bör dock att studien inte med säkerhet kan veta om det är Larsson själv som 

skriver och publicerar inläggen på Instagram, men studien anser det dock rimligt att utgå 

ifrån att Larsson står bakom alla inlägg som publiceras då användarnamnet och profilen 

”zaralarsson” är verifierad av Instagram. Detta framgår av ”the blue verification tick” 

som finns att se efter användarnamnet. Detta är enkelt förklarat en blå symbol med ett 

check-tecken inuti som innebär att kontot verifierats av Instagram och tillhör den 

offentliga person som kontot utger sig för.  

En verifierad profillänk är en markering  som visas bredvid namnet på ett 

Instagram-konto i sökningar och i profilen. Det betyder att Instagram har bekräftat att 

detta är det autentiska kontot för den offentliga person, kändis eller det globala 

varumärke som kontot representerar.101 

 

Vilka Larssons motiv till sina feministiska uttalanden kan vi inte med säkerhet veta – men 

detta anses inte påverka studiens resultat då studien inte syftar till att undersöka Larssons 

personliga vinningar av hennes aktivitet sociala medier aktivitet. Däremot är det en 

intressant aspekt som bör kontextualiseras för att förstå både postfeminismen och sociala 

mediers makt.  

 

                                                 
101 Instagram. Verifierade profillänkar, 2018 
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I Laclau och Mouffes diskursteori talas det ofta om att finna återkommande nyckelord.102 

Här måste termen ’feminazi’ nämnas som ett sådant då det förekommit frekvent i 

kommentasfältet och givit upphov till ett av Larssons inlägg. Med tanke på termens 

ursprung/koppling till nazismen finner vi ingen annan slutsats än att denna termen handlar 

om direkt näthat riktat mot både feminismen och kvinnorna som representerar den. 

Termens etablering på sociala medier menar vi är direkt farlig. Diskurser har tidigare i 

den här studien talas om som en slags logik som bestämmer gränserna för vad som är 

socialt och kulturellt accepterat103 – det vill säga vad som anses vara sant och trovärdigt. 

I detta samband rör det sig om en slags offentlig debatt där termen opponeras emot, men 

det argumentet frångår fortfarande inte det faktum att termen etablerat sig och har därmed 

möjlighet till inflytande i offentliga feministiska debatter.  

 

En annan återkommande kommentar bland inläggen handlar om att Larsson inte har rätt 

att uttala sig, alternativt att det rör sig om ”fake feminism” då feminismen inte är 

nödvändig i västerländska länder. Användarna till dessa kommentarer verkar mena att 

feminismen enbart fortfarande behövs i så kallade ”third world countries.” Majoriteten 

av dessa kommentarer är skrivna på engelska och det har ofta ifrån dessa användare 

uttryckts någon slags förvåning och irritation över Larssons uttalande då hon ”lives in 

Sweden”.  Varifrån dessa användare kommer, vilken kultur de kommer ifrån och vilka 

ideologiska uppfattningar de har är oklart. Lever de själva i ett västerländskt samhälle och 

således anser sig leva i ett jämställt samhälle skulle det av vara av studiens intresse att 

veta deras könstillhörighet. Om de själva lever i vad de beskriver som ett ”third world 

country” är det rimligt att anta att de ser Sverige som ett jämställt land – om 

kommentarerna i så fall bygger på ett jämförande perspektiv av känslomässig karaktär 

eller om de bygger på en ideologisk idé av Sverige som samhälle kan vi inte dra några 

slutsatser om – men vore i fortsatta studier intressant att veta.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Zara Larsson har ett starkt feministiskt engagemang 

i sitt instagramflöde. En stor del av huvudsakligt fokus ligger på att få tala om feministiska 

frågor över huvud taget – utan motstånd, men hon skriver också om kvinnliga rättigheter, 

samhällsstrukturer och kulturer. Inläggens tema faller således in under feminismens 

                                                 
102 Winther Jørgensen & Phillips, 2015:57 

103 Börjesson, Mats. Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur 2003:21 
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paraply, men skiljer sig åt i sitt fokus. Däremot är det tydligt att hur inläggen är utformade 

starkt påverkar kommentarsfälten. Korrelationen mellan inlägg och kommentarsfält har 

genomgående visat på att desto mer emotionellt Larsson uttrycker sig desto större 

engagemang i kommentarsflödet. Larsson har fått en mängd olika kommentarer i både 

positiv och negativ bemärkelse. Allt från hyllningar och stöttningar till opponering, 

argumentationer, debatter. Tonaliteten i inläggen får alltså en fundamental betydelse för 

vilken reaktion läsarna får. Här spelar allt från ordval till meningsuppbyggnader till 

smileys in. Valet av bild och posering på bilden är också högst relevant. 

   

Utöver detta har vi också sett inslag av näthat där kommentarerna frångår det ursprungliga 

inlägget och riktar enbart hat mot Larsson utan egentlig grund. Det har i analysen framgått 

att även om inlägget försöker gardera sig mot en viss typ av kommentarer, exempelvis att 

inlägget generaliserar om män, kommer dessa kommentarer uppstå. 

  

10. Förslag till fortsatt forskning  

För att få djupare förståelse och kunskap om sociala medier och genusfrågor vore en 

kvalitativ studie som fokuserar på individuella intervjuer intressant. Denna studie har 

konstaterat att även om en stark korrelation mellan inlägg och kommentarsfält sker finns 

det också genomgående så kallade ’nättroll’ som inte tar hänsyn till inläggets budskap 

eller text, utan enbart fokuserar på att sprida provokativa negativa kommentarer. Av 

denna studie förstår vi att de diskurser som uppstår på Instagram är viktiga, framförallt i 

relation till Instagrams storhet och mäktiga antal aktiva användare. Diskurser kan påverka 

hur vi uppfattar verkligheten och det blir därför viktigt att få djupare förståelse för just 

näthat och nättroll.  

 

Feminismen största utmaning vad vi förstår efter denna studie är att framföra feministiska 

budskap utan att ge läsarna intryck av att inlägget generaliserar om män. Men då vi också 

genom denna studie framgått att även då inläggen garderar sig mot att just generalisera 

uppkommer ändå diskurser som handlar om generalisering. Det vore intressant att se hur 

feminismen skulle utveckla sig om denna diskursen inte uppkom som en av 

konsekvenserna av att posta feministiska budskap.   



 

49 

 

 

Referenser 
 

Berglez, Peter & Olausson, Ulrika (red.) (2009). Mediesamhället: centrala begrepp. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Bederoff, Jill (2017) Zara Larsson: när jag gick i åttan skrattade jag åt feministerna 

Publicerad i Veckans Affärer 2017-02-01. Hämtad från 

https://www.va.se/nyheter/2017/02/01/zara-larsson-nar-jag-gick-i-attan-skrattade-jag-at-

feministerna/ [2018-04-30] 

 

Björk, Nina (2012). Under det rosa täcket: om kvinnlighetens vara och feministiska 

strategier. [Ny utg.] Stockholm: Bonnier pocket 

 

Blomqvist, Martha (red.) (2005). Dialoger mellan kön och genus. Uppsala: Centrum för 

genusvetenskap, Uppsala universitet 

 

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (2012). A handbook of media and communication research: 

qualitative and quantitative methodologies. 2nd ed. New York: Routledge 

 

Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Dalquist, Ulf & Wadbring, Ingela (red.) (2017). Marknadsmässig kurragömmalek?: 

barn, unga och dold reklam. Göteborg: Nordicom 

 

Duggan, Maeve (2017) Online Harassment 2017. Publicerad på Pew Research Center 

2017-06-11. Hämtad från: http://www.pewinternet.org/2017/07/11/online-harassment-

2017/ [2018-05-12] 

 

Ehlin, Lisa (2015). Becoming image: perspectives on digital culture, fashion and 

technofeminism. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2015 

 

Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2012). Metoder i kommunikationsvetenskap. 

2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Fairclough, Norman (1995). Media discourse. London: Edward Arnold 

 

Gill, Rosalind (2007). Gender and the media. Cambridge: Polity 

 

Gill, Rosalind (2016) Post-postfeminism?: new feminist visibilities in postfeminist times 

hämtad från: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2016.1193293 

[2018-04-18] 

 

https://www.va.se/nyheter/2017/02/01/zara-larsson-nar-jag-gick-i-attan-skrattade-jag-at-feministerna/
https://www.va.se/nyheter/2017/02/01/zara-larsson-nar-jag-gick-i-attan-skrattade-jag-at-feministerna/
http://www.pewinternet.org/2017/07/11/online-harassment-2017/
http://www.pewinternet.org/2017/07/11/online-harassment-2017/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680777.2016.1193293


 

50 

 

IIS (2017) Svenskarna och internet 2017 – undersökning om svenskarnas internetvanor. 

Hämtad från https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf [2018-04-19]  

 

Instagram (2018) Verifierade profillänkar. Hämtat från 

https://help.instagram.com/854227311295302 [2018-05-23] 

 

Kjørup, Søren (2009). Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras 

vetenskapsteori. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Kubota, Taylor (2017) Stanford research shows that anybody can become an internet 

troll. Publicerad i Stanford News 2017-02-06 hämtad från: 

https://news.stanford.edu/2017/02/06/stanford-research-shows-anyone-can-become-

internet-troll/ [2018-05-11] 

 

Lindstedt, Moa (2017) Larssons ilskna varning till unga tjejer. Publicerad i Expressen 

2017-11-15 hämtad från https://www.expressen.se/noje/zara-larssons-ilskna-varning-

till-unga-tjejer/ [2018-04-30] 

 

Mbog Rosén (2018) Vilka kvinnor kämpar du egentligen för, Zara Larsson? Publicerad 

i Nyheter24 2018-03-15. Hämtad från: https://nyheter24.se/debatt/905098-vilka-

kvinnor-kampar-du-egentligen-for-zara-larsson [2018-04-30] 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2016) Genus/kön. Hämtad från: 

https://www.genus.se/ord/genus/ [2018-03-16] 

 

Nyberg, Annakarin & Wiberg, Mikael (2014). Sociala medier och härskartekniker. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Omerspahic, Magda (2017) Zara Larsson: jämställdhet borde vara ett skolämne 

Publicerad i Expressen 2017-03-08 hämtad från: https://www.expressen.se/noje/qs/zara-

larsson-jamstalldhet-borde-vara-ett-skolamne/ [2018-04-30] 

 

Oxford Dictionaries (2018) Feminazi. Hämtad från 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/feminazi [2018-05-20] 

 

Snickars, Pelle (2014). Digitalism: när allting är internet. 1. uppl. Stockholm: Volante 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur, 2015  

Worldometers (2018) Countries in the world by population. Hämtad från: 

http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ [2018-03-02] 

 

Williams, Zoe (2012) What is an internet troll? Publicerad i The Guardian 2012-06-12 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf
https://help.instagram.com/854227311295302
https://news.stanford.edu/2017/02/06/stanford-research-shows-anyone-can-become-internet-troll/
https://news.stanford.edu/2017/02/06/stanford-research-shows-anyone-can-become-internet-troll/
https://www.expressen.se/noje/zara-larssons-ilskna-varning-till-unga-tjejer/
https://www.expressen.se/noje/zara-larssons-ilskna-varning-till-unga-tjejer/
https://nyheter24.se/debatt/905098-vilka-kvinnor-kampar-du-egentligen-for-zara-larsson
https://nyheter24.se/debatt/905098-vilka-kvinnor-kampar-du-egentligen-for-zara-larsson
https://www.genus.se/ord/genus/
https://www.expressen.se/noje/qs/zara-larsson-jamstalldhet-borde-vara-ett-skolamne/
https://www.expressen.se/noje/qs/zara-larsson-jamstalldhet-borde-vara-ett-skolamne/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/feminazi
http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/


 

51 

 

[hämtad från https://www.theguardian.com/technology/2012/jun/12/what-is-an-internet-

troll 2018-05-11] 

Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

https://www.theguardian.com/technology/2012/jun/12/what-is-an-internet-troll
https://www.theguardian.com/technology/2012/jun/12/what-is-an-internet-troll

	4. Teoretisk utgångspunkt
	Postfeminism

	5. Tidigare forskning
	6. Metod
	6.1. Val av metod
	6.2 Kvalitativ innehållsanalys
	6.3 Diskursanalys
	6.4 Faircloughs kritiska diskursanalys
	6.5 Fairclough och Wodaks kritiska diskursanalys
	6.6 Metoddiskussion
	6.7 Urval och avgränsningar
	6.8 Tillvägagångssätt

	7. Bakgrund
	7.1 Digitaliseringen och sociala medier
	7.2 Näthat
	7.3. Instagram
	7.3.3 En liten ordlista

	7.4 Zara Larsson
	7.5 Genus

	8. Analys
	8.1 Inlägg nr 1: preventivmedel
	8.2 Inlägg nr 2: #metoo
	8.3 Inlägg nr 3: #timesup
	8.4 Inlägg nr 4: Internationella kvinnodagen
	8.5 Inlägg nr 5: Svar på tal

	9. Sammanfattning och diskussion
	Referenser

