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Title and subtitle: “I’m the best thing that happened to feminism since the suffragettes”: A 

qualitative studie about feminist activists use of the social media Instagram  

Language: Swedish 
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This studie is about how feminist activists use the social media Instagram. The purpose of this 

studie is to investigate how the activists are using text and images and how they interplay with 

each other and what kind of message they communicate. The studie is based on ten posts from 

the feminist activists Sarah Delshad (sarahdelshad), Anna (notondietanymore) and Natashja 

Blomberg (ladydahmers). 

 

The theoretical approaches of this studie is the third wave feminism and multimodal critical 

discourse analysis. The third wave feminism is more individualized than the waves before 

while the focus still remains on spreading the word of feminism, but on a bigger scale. The 

second theoretical approach, multimodal critical discourse analysis, is used as a method as 

well through different analytical tools. The analyze showed that the posts could contain 

several different themes and there was not always an interplay between the text and the 

image. The following themes appeared: stereotypical, informative, personal, ego functional 

and norm-breaking. These themes were used by the feminist activists as different types of 

strategies in order to spread the word of feminism.  
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1. Inledning  

Sveriges befolkning blir allt mer uppkopplade via sina smartphones. Nio timmar i veckan 

tillbringas av Sveriges smartphone-användare för internetbaserade ändamål. Sociala medier 

används också i större utsträckning än tidigare och mer än hälften av alla med en smartphone 

använder sig av sociala medier på ett eller annat sätt. År 2016 var målgruppen 16 till 25 år den 

grupp som använde sig flitigast av sociala medier och tjejer var mer aktiva på de social 

medierna än killar (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2016). 

 

Den digitala utveckling som skett erbjuder politiska budskap att förmedlas på nya sätt, det 

politiska deltagandet sker inte bara i partipolitiken och de digitala plattformarna har skapat en 

ny plats för diskussion (Dahlgren, 2013). Feminismen som politik har därför en viktig roll på 

de digitala plattformarna och det är därför intressant att studera hur de använder sig av olika 

digitala forum.  

 

Sociala medier är ett redskap som används alltmer inom den feministiska aktivismen. Större 

aktioner har genomförts via de sociala medierna och forskningen har ännu inte hunnit 

kartlägga utvecklingen (Clark, 2016). Även om utvecklingen inte har hunnit kartläggas är 

förändringen med de digitala plattformarna så pass markant att det talas om ett paradigmskifte 

inom feminismen (Baer, 2016).  

 

För de feminister som valt att vara aktiva på sociala medier finns nu möjlighet till att dela med 

sig och sprida sitt budskap på ett nytt sätt där budskapet också kan komma närmare den 

enskilda individen. Via Instagram kan också fler generationer både mottaga och producera 

feministiska budskap. Feminismens budskap kan via Instagram spridas genom bilder och 

texter till fler personer via det sociala mediet. Det är därför intressant att studera hur aktivism 

sker och hur feminister använder de sociala medierna som politiskt redskap. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras relevant bakgrundsinformation för studien. Först beskrivs feminismen och 

dess definition, därefter beskrivs de olika vågorna inom feminism. Sedan beskrivs feministisk 

aktivism och avslutningsvis redogörs det kort om Instagram som ett socialt medium.  

 

2.1. Feminismen och dess vågor  

Nationalencyklopedin definierar feminism enligt följande: “social rörelse för jämställdhet 

mellan kvinnor och män” (Manns & Larsson, u.å). Feminism kan också beskrivas som en 

global och politisk rörelse som syftar till att kvinnor ska ges frihet och att samhället ska vara 

jämlikt för alla. Det är inga nya tankegångar och rörelsen har funnits sedan lång tid tillbaka 

(Mackay, 2015). Ordet feminism antas ha använts för första gången på 1880-talet av den 

rösträtts förespråkande fransyskan Hubertine Auclert. Hon använde ordet i sina texter som en 

beskrivning av sig själv och sina kollegor och deras arbete. Ordet spreds sedan och 

utvecklades till att beskriva en kamp för jämlikhet mellan könen. I början av 1900-talet 

introducerades ordet för svenskarna, men fick en dålig spridning i Sverige och det var först på 

1960-talet som det populariserades och blev ett vardagsuttryck och ersatte ordet 

kvinnofrigörelse (Persson, 2009). 

 

Dagens feministiska forskare använder ordet våg för att göra skillnad på perioder inom 

feministisk aktivism (Renegar & Sowards, 2004). Dessa vågor av feminism ska inte ses som 

om de förkastar varandra, utan som att nya synvinklar tillkommer (Piuva & Karlsson, 2012). 

 

2.1.1. Definition av feminism  

I den här studien har vi valt att definiera feminism som en politisk rörelse som syftar till att 

uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. En definition som utgår både från hur 

Nationalencyklopedin (Manns & Larsson, u.å.) och Mackay (2015) beskriver begreppet. 

 

2.1.2. Första vågen 

De som brukar benämnas som första vågens feminister är kvinnor som stred för lika 

rättigheter och rösträtt. Första vågen började i mitten av 1800-talet i USA och Europa. På 

1880-talet startade utvecklingen av feminism i Sverige då Fredrika Bremer-förbundet 
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grundades efter hennes död. Vad som enade feministerna i Sverige i stort var, i likhet med 

USA och andra länder i Europa, det gemensamma målet om kvinnors rösträtt (Persson, 2009). 

Den första vågens slut anses vara under 1920-talet då kvinnlig rösträtt införskaffades (Zack, 

2005). 

 

2.1.3. Andra vågen 

Efter första vågens feminism rådde det socialistiska och marxistiska tankegångar där 

könsfrågor ansågs inkluderas i klassbegreppet. Därför dröjde det omkring 30 år innan andra 

vågens feminism fick sin början under 1950-talet (Zack, 2005). Det decenniet kom att präglas 

starkt av den hemmafrukultur som fanns i USA. Hemmafrukulturen ledde till den kvinnliga 

frigörelsen och orsaken till det var att unga kvinnor ville mer än att anta den stereotypiska 

husmorsrollen. Under denna period utvecklades också preventivmedel som p-piller och 

spiraler i USA och 1964 kom p-piller till Sverige. Den sexuella revolutionen fick därmed sitt 

startskott och aborträtten som kom 1970 bidrog också till kvinnans sexuella frigörelse, något 

som staten tidigare hade kontrollerat. Kravet på äktenskap blev också lösare och både män 

och kvinnor sökte sig till mer alternativa livsstilar och familjebildningar än vad som tidigare 

varit accepterat. Med 1970-talet kom män också att bli mer aktiva pappor och inte bara 

familjeförsörjare och som kvinna blev det mer socialt acceptabelt att vara ensamstående. Det 

blev också mer acceptabelt att komma ut som homo- eller bisexuell än vad det tidigare varit 

(Persson, 2009). 

 

2.1.4. Tredje vågen 

Den andra vågen övergick till att bli en tredje våg under 1980-talet (Zack, 2005). 

Feministerna i denna våg var präglade av en uppväxt i ett samhälle som var mer färgat av 

feministiska tankar än tidigare. Mycket av den andra vågens principer finns kvar, men det 

som tredje vågen framför allt strävar mot, bortsett från det jämställda samhället, är att 

inkorporera fler etniciteter, marginaliserade grupper och samhällsklasser. Ett annat primärt 

mål för tredje vågen är att demolera antagandet om att världen är jämställd och belysa att 

detta inte är fallet för en större publik. Tredje vågen uppmuntrar också att fler män intresserar 

sig för feminism. En stor skillnad mellan de tidigare vågorna och den tredje är att den inte 

direkt söker sig till att skapa feministiska rörelser med en gemensam agenda och mål utan 

utövningen av feminism är mer individbaserad (Sowards & Renegar, 2004).  
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Avsaknaden av en gemensam agenda och mål beror som tidigare nämnt på att tredje vågen är 

mer individbaserad. Anledningen till denna individualitet kan bero på att numer ses inte 

feminister bara som en grupp med kvinnor utan det läggs större uppmärksamhet på att se 

individen och att se skillnadarna mellan kvinnorna istället för likheterna. Genom att bejaka 

dessa skillnader mellan feminister tas det också hänsyn till att de kan ha olika åsikter om vad 

de anser vara viktigt att kämpa för inom feminismen och hur målet om ett jämställt samhälle 

ska uppnås. I och med det försvinner den gemensama agendan för tredje vågens feminister 

och aktivismen blir mer individbaserad (Lotz, 2007).  

 

Det finns vissa som menar på att tredje vågen har övergått till en fjärde våg. Användningen av 

internet förklarar de som förespråkar den fjärde vågen som anledningen till ett skifte, eftersom 

internet skapar en kultur där sexism och kvinnofientlighet kan påvisas på ett nytt sätt. De som 

anser att vi fortfarande är kvar i tredje vågen menar däremot att den ökade användningen av 

internet inte är tillräckligt för att klargöra intåget in i en ny feministisk våg (Munro, 2013). 

 

2.2. Feministisk aktivism 

De tre centrala begreppen makt, känslor och solidaritet definierar den feministiska aktivismen 

som sker i dag. De påverkar också de politiska handlingarna som utförs av aktivisterna. Makt 

handlar om att utmana, ta och förändra den makt som i dag finns i samhället. Känslor hjälper 

till att förstärka kunskap, gemenskap och uttryck av orättvisor och är därför ett verktyg som 

används mycket av de feministiska aktivisterna. Solidaritet syftar till att skapa en förståelse 

för andra individer och deras upplevelser (Liinason & Cuesta, 2016).  

 

Feministisk aktivism har sin utgångspunkt i de upplevelser och erfarenheter som sker i 

vardagen och det politiska engagemanget grundar sig ofta i egna erfarenheter. Aktivismen 

syftar till att lyfta hur vi upplever olika typer av relationer i dag, exempelvis sociala, politiska 

och ekonomiska relationer och hur dessa påverkar oss. Frågor som vem som får ta plats, vem 

som representeras och vem som får synas och höras lyfts också fram av aktivismen. Genom 

sociala protester vill aktivisterna påvisa orättvisor och konflikter som finns och pågår i vårt 

samhälle, men också erbjuda ett annat alternativ till dessa. Aktivismen har också alltid som 

mål att förändra samhället (Liinason & Cuesta, 2016).  
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Den aktivism som sker i dag är som tidigare nämnt mer individbaserat snarare än kollektivt 

baserad som tidigare (Sowards & Renegar, 2004). Skillnaden mellan en mer individbaserad 

aktivism och en kollektivt baserad aktivism är att den kollektiva har en gemensam agenda och 

mål medan den individbaserade aktivismen innebär att aktivisten sätter sin egen agenda och 

har egna definierade mål.   

 

2.3. Instagram som socialt medium 

Instagram är en applikation som genom att ha tillgång till mobilens eller en annan enhets 

bilder och videor tillåter användaren att dela dessa med sina följare. Innan användaren delar 

den valda bilden eller videon kan den ändras med hjälp av filter, få en bildtext och personer 

och geografiska platser kan anges. Bildtexten kan bestå av bara text eller hashtaggar, eller en 

kombination av dessa två. Hashtaggar hjälper användare på sociala medier att kategorisera 

sina texter och bilder och gör det lättare för andra användare att söka upp en viss kategori av 

bilder eller texter de vill ta del av (Miles, 2014). 

 

Sedan lanseringen 2010 har Instagram vuxit sig till att bli det sociala nätverk som svenskarna 

använder sig mest av efter Facebook. Från 12 år och uppåt har 44 % av Sveriges befolkning 

använt sig av Instagram någon gång (ISS, 2016). I juni 2016 publicerade Instagram på sin 

hemsida att över 500 miljoner av världens befolkning har ett Instagramkonto och av dessa 

använder över 300 miljoner människor det sociala mediet dagligen (Instagram, 2016). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras först en problemformulering och därefter studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.1. Problemformulering  

Eftersom sociala medier är relativt nya har den tidigare forskningen inte hunnit undersöka hur 

alla dessa används och fungerar inom den feministiska aktivismen. Hur digitala plattformar 

och sociala medier används är viktigt att undersöka då de används av en stor mängd 

människor och i takt med att samhällsutvecklingen blir alltmer digitaliserad och teknologisk 

är sannolikheten stor att fler feministiska rörelser och aktioner kommer att ske på digitala 

plattformar. Den här studien kommer att fokusera på hur det sociala mediet Instagram 

används av enskilda feministiska aktivister för att nå ut med sina budskap. 

 

3.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur feministiska aktivister använder sig av det sociala 

mediet Instagram genom att titta på hur inläggen samspelar genom bild och text. Studien 

syftar till att undersöka vilka former av budskap som aktivisterna sprider genom Instagram 

eftersom det kan bidra till en förståelse för hur feminister använder ett socialt medium som ett 

redskap i sin aktivism.  

 

3.3. Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

• Hur gestaltar de feministiska aktivisterna sig själva och vad gestaltas visuellt genom 

bildfunktionen på Instagram? 

 

• Hur används textfunktionen på Instagram av de feministiska aktivisterna för att 

beskriva den samhällsproblematik som i dag finns kopplat till feminismen?  

 

• Hur används bild och text tillsammans av de feministiska aktivisterna för skapa ett 

feministiskt budskap?  
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4. Tidigare forskning 

Här redovisas tidigare forskning som är relevant för studien. Först redovisas tidigare 

forskning gällande politiskt deltagande, därefter forskning gällande digitala plattformar och 

feminism, slutligen presenteras forskning kring hur selfien kan ses som en feministisk 

handling. Avslutningsvis diskuteras den forskningslucka som studien ämnar fylla.  

 

4.1. Politiskt deltagande utanför partipolitiken 

I dagens samhälle syns en alltmer nedåtgående trend i deltagandet av den traditionella 

politiska sfären kopplat till partipolitik. De digitala plattformarna har möjliggjort nya former 

av deltagande inom politiken, nya syften och nya strategier gällande kommunikationen. 

Digitala medier har starkt influerat den politiska sfären och politiskt deltagande sker mer på 

sociala medier än förut. Plattformarnas karaktär skapar också förutsättningar för sociala 

relationer, vilket är en central del av den politiska aktiviteten. Politiskt deltagande är när en 

person är aktiv i en form av politik som utför någon slags av kamp. Deltagandet är en form av 

konfrontation mot makten i samhället och makten kan till exempel finnas på samhällsnivå, 

inom kulturen eller i diskursiva former (Dahlgren, 2014).  

 

Politiskt deltagande på sociala medier sker ofta för att skapa sociala nätverk med andra 

individer och sprida ett budskap. Kommunikationen som sker är flexibel och från avsändaren 

finns det ofta en tydlig önskan att budskapet ska ges uppmärksamhet, men de sociala 

medierna används också för att mobilisera grupper. Det är också viktigt att kontinuerligt 

uppdatera och producera inlägg på sociala medier för att sprida information men också för att 

bibehålla individens egna politiska identitet (Svensson, 2014).  

  

Trots att det politiskt sett i västvärlden blivit mer jämställt och jämlikt mellan män och 

kvinnor de senaste femtio åren är skillnaden mellan könen fortfarande stor. De traditionella 

könsrollerna, som kvinnors större ansvarstagande i hemmet och mindre resurser ur ett 

socioekonomiskt perspektiv kan ses som förklaringar bakom skillnaden. Kvinnor saknar 

därför oftast den tid eller de resurser som krävs för att kunna engagera sig i politiska 

sammanhang, vilket resulterar i att kvinnor deltar i mindre utsträckning än män när det 

kommer till formella partipolitiska sammanhang. Däremot engagerar sig kvinnor i större 

utsträckning än män när det kommer till informella politiska sammanhang och organisationer 
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och privat aktivism (Coffé & Bolzendahl, 2010). I och med att kvinnan haft sin roll bakom 

mannen har deras deltagande i offentligheten förminskats och de har placerats i den privata 

informella sfären, vilket har lett till att kvinnor gjorts politiskt neutrala. När kvinnan väl 

befinner sig i den privata sfären minskar hennes möjligheter att konkurrera med män om 

inflytelserika roller i samhället (Rönnblom, 2002). 

 

4.2. Digitala plattformar och feminism 

Centrala delar inom den feministiska aktivismen i dag är att synliggöra könsförtryck, att skapa 

rörelser och driva internationella kampanjer. Digitaliseringen har också skapat ett nytt forum 

där feminister kan lyfta frågor kring sexism och kön på ett nytt sätt. Den förflyttning av 

aktivism som har skett till de digitala plattformarna beskrivs som en ny rörelse och det talas 

om ett nytt paradigm inom feminismen (Baer, 2016).  

 

De digitala plattformarna används av feminister för att engagera sig i utbildning, politisk 

aktivism samt politiska sakfrågor. De digitala medierna möjliggör skapandet av nätverk där 

feminister bland annat stöttar varandra och personer som har blivit utsatta för ojämlikheter i 

samhället (Keller, Mendes & Ringrose, 2016). Det är dock viktigt att poängtera att den tillväxt 

som har skett inom den digitala feminismen inte har skett i ett vakuum, utan den har också 

utvecklats genom exempelvis protestaktioner på gatan. Aktiviteter på och utanför digitala 

medier samspelar och det är lika viktigt att sprida sitt budskap på olika sätt inom de digitala 

kanalerna som utanför (Baer, 2016). Eftersom feministiska aktiviteter utanför och på nätet 

samspelar ska dessa inte ses som en dikotomi, det vill säga en tudelning där de två skiljer sig 

åt varandra. Särskiljningen skulle innebära att det skapas en föreställning om att internet är en 

objektiv värld med egna sociala strukturer. I och med den samhällsutveckling som har skett är 

därför uppdelningen av det som sker online och offline inte längre relevant (Sadowski, 2016).  

 

Tidigare generationer inom feminismen har ofta fokuserat på olika typer av strategier för att 

kommunicera, exempelvis genom diskussionsgrupper, tal och publicering i press. Den nya 

generationen av feminister har istället flyttat över sin kommunikation till digitala plattformar, 

däribland sociala medier och framför allt Twitter (Clark, 2016). I och med utvecklingen av de 

digitala plattformarna har tonåringar fått en större möjlighet att delta inom feminismen, något 

som tidigare inte funnits. På de digitala plattformarna kan dessa ungdomar själva sätta 

agendan kring vad som ska diskuteras, men också utveckla sin feministiska identitet, engagera 
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sig inom aktivism och skapa ett kontaktnät över nationsgränser. Därför har de digitala 

plattformarna öppnat upp nya möjligheter för tonåringar att engagera sig inom feministisk 

aktivism (Keller, 2012).  

 

Ett exempel på hur amerikanska tonåringar använt sig av de digitala plattformarna för att 

främja feminismen är hur de skapade bloggar som en motreaktion på hur tidskrifter 

porträtterade unga kvinnor på ett stereotypiskt sätt. På bloggarna tilläts kommentarer och 

diskussioner som bland annat berörde de politiska aspekterna av problemet. Bloggarna 

skapade också ett forum på nätet där tonåringarna kunde diskutera frågor tillsammans. Genom 

intervjuer med fyra av dessa tonåriga bloggare, samt med en kritisk diskursanalys, framkom 

det att diskussionerna på forumet hade stor bredd, men även att personer som deltog kom från 

olika bakgrund. Bloggarna var också medvetna om att de levde i västvärlden och hade vissa 

privilegier, exempelvis både materiella resurser och tidsresurser, som gjorde att de kunde 

engagera sig i den här typen av frågor (Keller, 2012).    

 

I en annan västerländsk studie framkom det genom en etnografisk metod kombinerat med 

observation och intervjuer med kvinnor att de ofta engagerade sig online när det kom till tre 

olika typer av trakasserier: trakasserier på gatan av främlingar, trakasserier genom obscena 

gester som blottning samt glåpord och trakasserier mot kvinnor som gjort motstånd mot 

männens beteende (Keller, Mendes & Ringrose). De sociala medierna som feministerna 

använde sig av skapade också en känsla av samhörighet och solidaritet inom den feministiska 

gruppen. Det gjorde att flera kände sig trygga med att dela med sig av sina upplevelser. 

Gemenskapen öppnade också upp för fler att våga kalla sig feminister och bidrog till att skapa 

en mer feministisk medvetenhet. Av personerna som deltog på sociala medier var majoriteten 

unga kvinnor som använde medierna för att skapa kontakt med andra och dokumentera 

vardagsproblem och vardagssexism. Det upplevdes som enklare att delta i aktivism på digitala 

plattformar än traditionell aktivism, exempelvis som gatuprotester (Keller, Mendes & 

Ringrose, 2016).   

 

Ett annat exempel på hur feminister har engagerat sig är den digitala kampanjen “Bye Felipe” 

som bestod av en Instagram- och Facebooksida. Kampanjen gick ut på att kvinnor skickade in 

skärmdumpningar på de hot och trakasserier som de upplevt av män på dejtingappar. En 

australiensisk studie gjord på observationer och innehållsanalys från två av kampanjens trådar 

visade att inläggen tydde på att det saknades tillräckligt med trygghet för kvinnor. Det 
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förekom flertalet hot och trakasserier bland skärmdumpningarna och flera kommentarer 

uttryckte också chock gentemot männens beteende. I trådarna delade också andra kvinnor 

med sig av liknande erfarenheter som skärmdumpningarna visade. Det fördes också debatter i 

trådarna kring om problematiken grundade sig i samhällsstrukturen eller om det var problem 

som riktade sig mot individuella, men också kring hur kvinnorna borde ha betett sig (Shaw, 

2016).  

 

Feminister som engagerar sig online tenderar att utmana rådande diskurser för att på så vis 

skapa nya, vilket syntes tydligt i den digitala kampanjen “Bye Felipe” där rådande 

uppfattningar om trakasserier kring kön utmanades i hopp om att uppnå förändring. När det 

kommer till den här formen av aktivism är det också vanligt att feminister använder en 

skamfylld retorik för att nå önskat resultat, men i kampanjen “Bye Felipe” användes också 

humor för att skapa ett bättre samtalsklimat (Shaw, 2016). Att arbeta och synliggöra hot och 

trakasserier på nätet kopplade till det kvinnliga könet är något som används inom den digitala 

feminismen (Sadowski, 2016).  

 

4.2.1. Hashtaggfeminism 

En form av den feministiska digitala aktivismen är när feminister använder sig av en hashtagg 

för att på så vis kunna sprida sitt budskap. De studier som har gjorts kring fenomenet har visat 

på att hashtaggen har en diskursiv makt i att kunna påverka rådande diskurser inom media, 

när det kommer till bland annat våld mot kvinnor (Clark, 2016). Feministiska kampanjer, som 

exempelvis hashtaggarna “Aufschrei”1 och “YesAllWomen” visar hur feminismen kan lyfta 

fram både individuella berättelser och ett kollektivt tänkande i den digitala kontexten (Baer, 

2016). Den här formen av digital aktivism har också gett möjligheten för mindre grupperingar 

inom feminismen, exempelvis feminister utanför organisationer, att också synas och höras 

(Clark, 2016).  

 

Den tyska kampanjen “Aufschrei” fick stor genomslagskraft både online, offline och i tryckta 

medier (Sadowski, 2016). Tyska feminister skapade bland annat onlineforum i sin kritik mot 

hur medierna beskrev samhällsutvecklingen som ett problem för att kvinnor prioriterade 

karriär före familjeliv. Genom att engagera sig online och göra ämnen mer lättillgängliga 

                                                 
1 Svensk översättning: rop  



13 

 

attraherade de också en yngre målgrupp som deltog mer. Eftersom det sker en tydlig 

digitalisering där sociala medier och mobila enheter spelar en stor roll blev det enklare för 

personer att engagera sig i de feministiska forumen i det dagliga livet. En annan viktig del av 

digitaliseringen är också att det blev enklare att mobilisera större fysiska aktioner med hjälp 

av de digitala plattformarna som kommunikationsforum (Sadowski, 2016).  

 

I en fallstudie om den feministiska hashtaggen “WhyIStayed” på Twitter undersöktes inlägg 

från september 2014. Hashtaggen syftade till att uppmärksamma våld inom hemmet mot 

kvinnor. Genom en analys av diskurser och kontext, samt en induktiv kodning, framkom det 

att inläggen på Twitter tenderade att innehålla något av följande sju teman: personliga 

berättelser, relationen mellan det individuella och systemets ojämlikhet, uppmärksamhet till 

hashtaggen, direkta svar till utsatta personer, etiken kring hashtaggen, hur sociala medier är en 

feministisk plattform samt nyhetsrapporteringar kopplat till fallet. Bland de personer som 

använde hashtaggen var de flesta individer utan någon koppling till organisationer, vilket 

möjliggjorde en stor variation och bredd på inläggen. Hashtaggen i sin tur fick också stor 

uppmärksamhet i medierna och studien visade på att den här formen av aktivism har 

förmågan att lyfta händelser ur ett socialt perspektiv och verka för en förändring i samhället. 

Trots digitala klyftor har de sociala medierna blivit ett politiskt verktyg för förändring, vilket 

syns genom att kampanjer på sociala medier har fått större genomslagskraft än exempelvis 

demonstrationer i USA (Clark, 2016).  

 

4.2.2. Feminism, kroppen och digitala medier 

För feminister har den kvinnliga kroppen varit en central del av aktivismen, exempelvis när 

det har handlat om sex, funktionsnedsättning och skönhetsoperationer. I den samhällskontext 

vi i dag befinner oss i västvärlden definierar Baer (2016) kroppspolitik som att den sociala 

statusen är sammanlänkad med den fysiska kroppen och att den är baserad på personligt 

ansvar och individuella val. De digitala medierna har också påverkat kroppens betydelse när 

det kommer till självrepresentation och kontroll, speciellt när det handlar om könsnormer och 

könsidentiteter. Dagens samhällskontext har också inneburit att västvärldens feminism till viss 

del ibland ses som något överflödigt och att personliga problem kan lösas via individuella 

framgångar snarare än att lösa de strukturella ojämlikheterna (Baer, 2016).  
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I Tyskland har feminismen inspirerats av internationella idéer från FEMEN, SlutWalk och 

Pussy Riot. Den gemensamma nämnaren för dessa feministiska grupper är den kvinnliga 

kroppen, som både kan visas upp och maskeras. Kroppen används som ett redskap för att 

fånga uppmärksamhet, på grund av att den symboliserar kön, sexualitet och kulturella normer. 

Protesterna arbetar därför i kontexten att förändra objektifieringen av den kvinnliga kroppen 

(Baer, 2016).  

 

Genom att analysera tre fallstudier, SlutWalks kampanj, en video från Free Pussy Riot samt 

Twitterkampanjerna “Aufschrei” och “YesAllWomen” undersöktes hur feminismen i dag 

verkar där de digitala plattformarna har möjliggjort nya sätt för feministerna att arbeta. 

Gemensamt för samtliga undersökningsobjekt var att de gjorde det politiska personligt genom 

att synliggöra de personliga erfarenheterna kring de strukturella ojämlikheterna. Samtliga 

lyfte också frågan kring otryggheten kring den kvinnliga kroppen i offentliga sammanhang 

(Baer, 2016).  

 

4.3. Selfien som feministisk handling  

I dag är selfien, med hjälp av alla sociala medier, ett starkt uttryck för användaren i sitt eget 

självförverkligande och identitetsbyggande. Det vanligaste antagandet om selfien är dock att 

den ses som ett dysfunktionellt sätt att representera sig själv som ett sexuellt objekt för att 

uppnå bekräftelse och njutning. Den ses också ofta som ett tecken på narcissism enligt 

freudiansk mening där selfien blir en pervers handling där individen behandlar sin kropp på 

ett sådant sätt som ett sexuellt objekt skulle behandlas. Andra menar att det är ett sätt att 

omfamna sin femininitet och sexualitet, men också ett sätt att med hjälp av sin kropp göra 

motstånd mot ohälsosamma skönhetsideal. Många unga kvinnor på sociala medier anser sig 

vara ”radikala” feminister samtidigt som de poserar i allt från påklädd till naken eller i 

sexuella eller pornografiska situationer. Meningarna är skilda kring om dessa tjejer och unga 

kvinnor är engagerade i den feministiska aktivismen eller om de endast underlåter sig de 

patriarkala stereotyperna. Det råder också en kritik mot fenomenet selfie som påstår att 

mångfald inte inkluderas, utan att fenomenet främst används av vit medelklass (Murray, 

2015).   

 

Hur kvinnor framställs rent bildligt har en historisk betydelse då kvinnan och framför allt 

hennes kropp från antiken och många århundraden framåt sågs som en icke fullbordad manlig 
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kropp. Det som ansågs nedvärderande rent kroppsligt var saker kopplat till femininitet, som 

barnafödande och menstruation (Hirdman, 2015). Bilder på just mensblod har använts mycket 

av feminister då det kulturellt fortfarande finns ett avståndstagande mot menstruation. Också 

bilder på kvinnlig kroppsbehåring används för att poängtera det historiska patriarkala förtryck 

och kontroll över den kvinnliga kroppen (Murray, 2015). 

 

I en studie undersöktes selfien ur ett feministiskt perspektiv med syfte att utreda om selfien är 

ett narcissistiskt agerande eller ett politiskt ställningstagande. Flera kvinnliga fotografer 

intervjuades om deras selfier och där ett av studieobjekten förklarade att ett av hennes 

fotografier föreställande henne själv representerade självmedvetenhet. Hennes bild satte upp 

ett scenario där hon kan bli önskvärd av andra männsikor, men främst sätter hon upp ett 

scenario där hon kan börja bli önskvärd av sig själv. Kvinnorna i studien påpekade att selfien 

är ett sätt att definiera sig själv, att göra sig själv hörd i ett kulturklimat som fortsätter att 

förneka, löjliggöra, baktala och sexualisera dem (Murray, 2015). 

 

4.4. Forskningslucka 

Den forskning som har presenterats har främst fokuserat på hur feministiska aktivister använt 

sociala medier för olika typer av aktioner, där Twitter är det sociala medium som omnämns 

mest. Forskningen har också fokuserat på hur nya grupper inom feminismen fått möjlighet att 

synas och höras i och med digitaliseringen. Däremot återfinns en forskningslucka hur enskilda 

feminister har använt sig av sociala medier för sin egna aktivism och självrepresentation. Den 

här studien syftar till att fylla denna forskningslucka och förklara hur feministiska aktivister 

använder sig av ett socialt medium. Eftersom forskningen har fokuserat till stor del på hur 

Twitter används kommer den digitala plattformen Instagram att studeras istället.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Här kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Först beskrivs den tredje vågen och 

därefter beskrivs den multimodala kritiska diskursanalysen som teori. Avslutningsvis förs en 

reflektion över de valda teorierna. 

 

5.1. Tredje vågen feminism 

I tredje vågen återfinns en ny generation av feminister som till skillnad från tidigare kvinnor 

har en annan självbild och mer stöd kring feministiska tankar av människor i sin närhet och 

som inte är avskärmade från andra kvinnor. Förändringar i politik och lagar har skapat en ny 

kulturell kontext där kvinnor är mer skyddade och därmed ändras också de feministiska 

tankesätten och aktivismen. Att skapa förståelse för vad feminism innebar var en strategi som 

andra vågens feminism använde sig av. Genom att skapa små samtalsgrupper med kvinnor där 

de kunde dela med sig av sina erfarenheter av diskriminering blev de deltagande kvinnorna 

medvetna om att de inte var ensamma om sin situation. Tredje vågens feminister använder sig 

också av denna strategi men på ett bredare plan för att kunna adressera en större publik om 

den kultur som finns i ett samhälle som fortfarande sätter hinder för kvinnor. Den största 

utmaningen för tredje vågen är därmed att bevisa att världen fortfarande inte är jämställd och 

att skapa en större förståelse och identifikation bland dem som kallar sig feminister. Tredje 

vågen vill också motbevisa feministiska stereotyper som bland annat är antagandet att alla 

feminister är håriga, manshatande, lesbiska, fula och radikala. En annan utmaning för tredje 

vågens feminister är att bli av med den vita medelklasstämpeln, då det anses att den andra 

vågen misslyckades med att inkludera färgade kvinnor, arbetarklassen och andra 

marginaliserade grupper. Ökningen av män som engagerar sig i feminism är något som tredje 

vågen uppmuntrar och jobbar med (Sowards & Renegar, 2004). 

 

På många sätt är de olika vågornas problem lika, men i takt med att samhället förändras så 

måste feministers tillvägagångssätt också förändras. Till skillnad från de tidigare vågorna är 

feminismen mer inkorporerad i västerländska skolor på ett eller annat sätt, samt tillkomsten av 

utbildningar som ger information om feministiska teorier, idéer och aktivism har ökat. 

Populärkulturen och massmedia har sedan de andra vågornas tid förändrats rent praktiskt men 

också jämställdshetsmässigt. Kvinnor syns mer och mer i teve, film, musik etc. och därmed 

skapas fler kvinnliga förebilder (Sowards & Renegar, 2004). 
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Det finns en kritiserad egofunktionell sida inom tredje vågen som förklaras som att protester 

och handlingar som görs av en person handlar om att bekräfta ens ego och självmedvetenhet. 

Egofunktionen skapar ett självförtroende och söker efter att lokalisera en social ställning och 

status. Denna egofunktion anses vara typisk för tredje vågen då feminister i dag bejakar sina 

egna åsikter inom feminismen och vilket feministiskt budskap de vill förmedla (Lotz, 2007). 

Till skillnad mot de tidigare vågorna söker inte dagens feminister till att generera social 

aktivism, protester, systerskap, konfrontation eller rörelser i samma utsträckning som förr. 

Effekten av tredje vågen kan leda till social aktivism, protester, systerskap, konfrontation eller 

rörelser, men det är inte ett primärt mål. Feminister i dag använder sig mer av en slags 

“inbjudande” retorik där de presenterar sina historier eller idéer och ger publiken valet att 

göra vad de vill med informationen. Till skillnad mot tidigare saknas det en gemensam 

feministisk agenda, mål och definierade syften och resultat förväntas inte nås med hjälp av en 

feministisk samhällsrörelse (Sowards & Renegar, 2004).  

 

5.2. Multimodal kritisk diskursanalys 

Som teori syftar den multimodala kritiska diskursanalysen till att undersöka diskurser, makt 

och ideologi inom kommunikation genom att analysera både text och det visuella (Hansen, 

2013). Att teorin är kritisk syftar till att den vill undersöka vilka idéer och förgivettagna 

åsikter som finns i texten och genom att undersöka dessa avslöja var makten ligger. Den 

multimodala kritiska diskursanalysen kom att utvecklas i slutet på 1980- och 1990-talet då 

forskare kom fram till att det inte endast är texten utan också det visuella som signalerar 

betydelse och meningsskapande till en person, med andra ord bidrog det visuella också till att 

skapa mening och betydelse i kommunikationen (Machin & Mayer, 2012).  

 

Centrala begrepp inom den multimodala kritiska diskursanalysen är diskurs, makt och 

ideologi. Med diskurs menas att genom vissa val skapas en form av ram, ett sätt att se världen 

på (Hansen & Machin, 2013). En diskurs är därför hur språket används, exempelvis genom 

ord och grammatik och i en viss kontext, men också hur deltagande sker, vilket beteende som 

uppvisas, vad för mål och värderingar som finns representerade. Genom att undersöka 

diskurserna ges kunskap om de maktrelationer som finns i samhället då makt både skapas och 

utövas inom diskurserna (Machin & Mayer, 2012).  
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Makt i ett samhälle kommer från privilegierade individer som har status och auktoritet 

alternativt att vissa personer genom samhällsstrukturer fått legitima skäl till att dominera över 

andra personer. De privilegierade individerna kan påverka mindre privilegierade individer 

genom exempelvis kontroll. I det här sammanhanget används språket som ett verktyg för 

maktmedel genom dess sociala konstruktion. I västvärlden är det också tydligt att makten 

måste vara legitim för att den ska vara socialt accepterad (Machin & Mayer, 2012).   

 

Det tredje centrala begreppet, ideologi, är närbesläktat med maktbegreppet inom den 

multimodala kritiska diskursanalysen. Ideologi används för att rama in idéer om hur världen 

fungerar och baseras på vad individer med makt anser är rätt värderingar, med andra ord 

handlar ideologi om att se vilka grupper som utövar makt mot underliggande grupper. 

Ideologi kan också peka på hur diskurser accepteras, eller inte accepteras, men de visar också 

ojämlikheterna som finns i vårt samhälle. Individer har svårt att visualisera sig eller se andra 

alternativ utanför det som anses vara rätt inom ideologin (Machin & Mayer, 2012).  

 

Diskurs, makt och ideologi samverkar med varandra och i vår dagliga interaktion 

kommuniceras diskurser genom flera olika kanaler. Diskurserna i sin tur influeras och formas 

av de maktrelationer och ideologier som finns i vårt samhälle. Det är inte endast texten och 

språket som påverkar oss och skapar mening, utan också de bilder, färger och objekt som 

används i kommunikationen (Machin, 2013). Den visuella kommunikationen kan påverka 

diskurser och hjälpa till att förstärka existerande ideologier, men även legitimera sociala 

beteenden (Machin & Mayer, 2012).  

 

Teorin anser att det är genom språket som de sociala relationerna, strukturer och processer i 

samhället reproduceras. Språket är därför aldrig neutralt (Hansen & Machin, 2013). Eftersom 

språket är det medium vi använder för att uttrycka oss om vad vi ser, känner och upplever, 

men också vårt samhälle och omvärld, hjälper språket oss att skapa vår uppfattning om 

världen. Det har därför en stor betydelse för oss människor och ger oss en viktig resurs i att 

interagera med varandra (Machin & Mayer, 2012).  

 

5.3. Teoretisk reflektion 

I jämförelse med den mer etablerade generalla feministiska teorin speglar tredje vågen mer 

den rådande samhällskontexten som finns i dag, i och med digitaliseringen (Sowards & 
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Renegar, 2004). Däremot är det också viktigt att poängtera att det finns de som anser att tredje 

vågen är passerad och ersatt med en fjärde feministisk våg (Munro, 2013), vilket innebär att 

teorin skulle kunna anses vara förlegad och inte spegla den rådande samhällskontexten. Ett 

annat exempel på hur den tredje vågen som teori kan bli problematiskt är att den inte tar 

hänsyn på samma vis som den generella feministiska teorin kring ett större 

samhällsperspektiv. Samtidigt syftar denna studie till att undersöka hur enskilda feministiska 

aktivister använder sig av sociala medier, det vill säga att studien har ett individ och digitalt 

fokus vilket begrepp som är centrala för tredje vågen.  

 

Den multimodala kritiska diskursanalysen kan anses vara problematisk då det är en tolkande 

teori och begreppen som teorin baseras på kan vara svåra att åtskilja. Då en studie använder 

sig av denna teori kan materialet tolkas subjektivt utifrån vad analytikern anser sig se i 

materialet. Begreppen är därmed svåra att tolka på ett systematiskt och objektivt sätt. 

Samtidigt är teorin medveten om att språket aldrig är neutralt, då det är genom språket som 

sociala relationer, strukturer och processer i samhället reproduceras (Hansen & Machin, 

2013). Eftersom teorin har som syfte att undersöka var makten i samhället finns genom text 

och bild är den relevant att använda i studiens analys, på grund av att feministisk aktivism 

handlar om att utmana, ta och förändra makten i ett samhälle (Liinason & Cuesta, 2016). 

 

Sammanfattningsvis används båda teorierna då de kompletterar varandra och möjliggör en 

tolkning av de feministiska aktivisternas budskap som de förmedlar på Instagram. 

  



20 

 

6. Metod och material 

Här kommer först studiens metod, multimodal kritisk diskursanalys, att presenteras och vilka 

analysverktyg som har använts för att analysera materialet både textuellt och visuellt. Därefter 

presenteras studiens urval, vilket material som studien utgått ifrån, tillvägagångssättet för 

analysen samt en reflektion kring detta. Sedan presenteras en etisk reflektion och 

avslutningsvis presenteras metodkritik.  

 

6.1. Multimodal kritisk diskursanalys 

Den multimodala kritiska diskursanalysen bygger på den kritiska diskursanalysen. Den 

kritiska diskursanalysen syftar till att undersöka hur text skapar mening genom att analysera 

de val som bygger texten. Metoden är kritisk och har en underliggande tro att genom att 

avslöja vad som egentligen menas kan förändring uppnås (Hansen & Machin, 2013). Genom 

att analysera text och bild med hjälp av analysverktyg syftar metoden till att avslöja vad 

sändaren vill förmedla, men inte hur mottagaren kommer att ta emot och tolka texten (Machin 

& Mayer, 2012).  

 

Ett steg i tolkningen av analysens material är att få fram ett semantiskt nätverk. I ett sådant 

nätverk kan man finna gemensamma teman mellan texterna (Wodak & Krzyzanowski, 2008). 

Teman används för att se vilka ämnen eller problem som tas upp i en text. Tillsammans 

skapar de olika temana diskursiva länkar mellan varandra som sedan bildar en helhet som kan 

säga något om den diskurs vi befinner oss i (Hansen & Machin, 2013). 

 

I undersökningen kommer följande analysredskap att användas: ikonografi, iscensättning, 

distans, vinkel, lexikalisering, överlexikalisering och specificering och generalisering. Först 

redovisas de analysredskap som är kopplat till det visuella, sedan redovisas analysredskap 

kopplat till text. 

 

6.1.1. Analysredskap för det visuella 

Ikonografi förklaras enklast genom Roland Barthes semiotiska teori om konnotation och 

denotation. Denotation förklarar vad eller vem som skildras på bilden, genom att förklara det 

framkommer också eventuella associationer och idéer. Konnotation förklarar vad för idéer 
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och värderingar som bilden kommunicerar men även det som bilden representerar (Machin & 

Mayer, 2012).  

 

Iscensättning handlar om att titta på hur en bild är iscensatt och vad iscensättningen betyder. 

Genom att studera detta kan en bild kommunicera olika diskurser idéer och deras värderingar 

(Machin & Mayer, 2012). Till exempel kan en bild på en strand med parasoller, plastspadar, 

hinkar och sandslott ge oss tankar om semester och att just detta är ett resmål anpassat för 

barnfamiljer. Ett sätt att beskriva den svenska familjesemestern.  

 

Distans signalerar i bild, precis som i verkligheten, sociala relationer. Vi vill vara nära dem vi 

tycker om och ta avstånd från dem vi inte vill ha kontakt med. Personer i bilden positioneras i 

relation med åskådaren på antingen nära, mellan eller långt avstånd. Var i bilden en person 

positioneras skapar olika betydelser och meningar för åskådaren, en närbild av ett ansikte kan 

till exempel ge åskådaren en känsla av att komma närmare personens inre och känslor 

(Hansen & Mayer, 2012).  

 

Vinkel är i vilken position åskådaren ser en person i till exempel en bild. Till skillnad från 

distans är vinklarna sådana som grodperspektiv, rakt framifrån eller sidoperspektiv. Om en 

bild är tagen till exempel bakifrån en person kan det ge åskådaren en känsla av att få ta del av 

världen från den porträtterades perspektiv (Hansen & Mayer, 2012). 

 

6.1.2. Analysredskap för text 

Lexikalisering syftar till att undersöka vilka ord som används och hur orden används, samt 

ordets betydelse och vad för konnotation ordet får. De olika lexikala valen skapar ett ramverk 

för hur texten kommer att uppfattas, exempelvis vilka värderingar, grupperingar eller idéer 

som kommer att associeras. Genom att titta på val av ord kan det ge en indikation på hur 

diskursen är uppbyggd. Till exempel använder sig ofta kosmetikaföretag av vetenskapliga ord 

och termer för att konnotera att deras produkter är baserade på vetenskap och 

specialistkunnande (Machin & Mayer, 2012).  

 

Överlexikalisering är när ett visst ord överbetonas och förtydligas på ett markant sätt, men kan 

även handla om att det finns ett överflöd av vissa synonymer eller ord. Det tyder på att det 

finns en viss önskan om att övertyga mottagaren eller att det som beskrivs är omstritt. 



22 

 

Överlexikalisering anses spegla en problematik eller en ideologi (Hansen & Machin, 2013). 

Om en person till exempel väljer att skriva manlig sjuksköterska speglar ordvalet att det är 

ovanligt med män som är sjuksköterskor. Ett exempel på överanvändning av synonymer kan 

vara om ord som förändring, nytt, nytänkande eller omvandling används ger det texten ett 

syfte som pekar mot att något måste förändras och för tillfället inte är bra eller inte fungerar 

(Machin & Mayer, 2012). 

 

Strukturella motsättningar innefattar ord som är varandras motsättning som glad - ledsen, 

svag - stark eller god - ond. I text är det vanligast att endast ett av orden förekommer och då 

används ordet för att påpeka det motsatta (Machin & Mayer, 2012). Till exempel kan en 

mördare beskrivas som ond, då antyde ordet ond att resten av ett samhälle är gott. Ett annat 

exempel är om en handbollstränare uttrycker att laget måste bli mer defensiva i sitt spel, 

menar det på att laget för tillfället är offensiva, motsatsen till defensiva. 

 

När det kommer till specificering och generalisering handlar det om hur individer i texten 

beskrivs. Antingen beskrivs de som specifika individer eller genom en generisk typ. Genom 

att beskriva individen som en generisk typ placeras den individen in i en gruppering (Hansen 

& Machin, 2013). Till exempel var det vanligt i Storbritannien att ordet muslimer ofta 

förekom tillsammans med en bild på kvinnor i burka. Därmed sker en generalisering och 

gruppering som pekar på att alla kvinnliga muslimer bär burka (Machin & Mayer, 2012).  

 

6.1.3. Test av analysverktyg 

Inför undersökningen genomfördes en testanalys med hjälp av analyschemat (se Bilaga 1) på 

ett inlägg från vardera av de valda Instagramkontona. Detta gjordes för att undersöka om 

analysverktygen var tillräckligt specificerade och om något analysverktyg behövde 

kompletteras eller tas bort. Bland annat specificerades i vilken ordning inläggen skulle 

analyseras, till exempel att det visuella skulle analyseras före det textuella. Det lades också till 

en analys kring den generella uppfattning av de olika områdena. Vissa analysverktyg, till 

exempel vinkeln, specificerades mer. Där valdes istället att utgå från hur personen i bilden 

gestaltades snarare än var kameran hade varit placerad.  
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6.2. Urval för metod  

För att för att få fram relevanta analysobjekt kring hur feministiska aktivister använder sig av 

Instagram användes ett målinriktat urval. Den här sortens urval syftar till att välja ut 

analysenheter som baseras på frågeställningarna i en undersökning. Analysenheterna väljs ut 

strategiskt för att de kan påvisa en social företeelse och för att de anses vara bäst lämpade för 

att svara på undersökningens forskningsfrågor. Eftersom det målinriktade urvalet sker 

strategiskt och inte baseras på ett sannolikhetsurval går det inte att generalisera resultatet till 

en population (Bryman, 2011).  

 

De feministiska konton som valdes ut var ladydahmers (Natashja Blomberg), 

notondietanymore (Anna) och sarahdelshad (Sarah Delshad). Dessa valdes ut på grund av att 

de alla benämner sig som feminister och publicerar inlägg med ett feministiskt innehåll. Alla 

tre har också olika fokusområden inom feminismen, ladydahmers fokuserar på normbrytande 

feminism och får stor medial uppmärksamhet, notondietanymore fokuserar på 

kroppspositivism och sarahdelshad publicerar inlägg kring information om sin egen aktivism i 

mer traditionell media. 

 

Eftersom den stora feministiska kampanjen “metoo” var pågående på sociala medier under 

tiden undersökningen genomfördes valdes inlägg från Instagramkontona som publicerats 

innan kampanjens start. Detta för att undersöka hur aktivisterna använde sig av Instagram i en 

mer vardaglig kontext där ingen större feministisk aktionen pågick i samhället samtidigt. 

Kampanjen startade den 5 oktober 2017 och därför valdes inlägg för studien som publicerats 

innan detta datum. Utgångspunkten i valet av inlägg har varit att välja det första inlägget 

innan 5 oktober, därefter har var tredje inlägg som publicerats innan dess valts ut. Var tredje 

inlägg ansågs vara en bra intervall för att få fram olika typer av inlägg av aktivisterna. 

Sammanlagt analyserades fyra inlägg från vardera Instagramkonto. Inläggen återfinns som 

Bilaga 2 till och med Bilaga 4.   

 

6.2.1. Bortfall av material 

I studien förekom två inlägg som efter analysen inte ansågs ha tillräcklig koppling till den 

feministiska aktivismen. Därför ingår inte dessa inlägg i studiens resultat. Det var ett inlägg 

från notondietanymor, från den 2 oktober 2017, och ett inlägg från ladydahmers den 3 oktober 
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2017. Inlägget från notondietanymore visade en kvinna poserandes med inklippta bilder och 

text. Inläggets text beskrev hennes sjukskrivning. Budskapet ansågs främst vara kopplat till 

sjukdom och hälsa snarare än feminism. Inlägget från ladydahmers visade en skriven text som 

var en berättelse om fåglar. Inläggets text hade endast koppling till historien och dess 

författare och inget feministiskt budskap förmedlades. På grund av avskaknaden av 

feministiska budskap i inläggen har de valts bort och kommer inte finnas representerade i 

studien. Sammanlagt presenteras därför endast tio inlägg från aktivisternas Instagramkonton. 

Dessa tio inlägg utgör också studien.  

 

6.3. Material 

Här kommer de tre Instagramkonton som analysen grundar sig på att presenteras. De kommer 

att presenteras i följande ordning: sarahdelshad, notondietanymore och ladydahmers.  

 

6.3.1 sarahdelshad (Sarah Delshad) 

Sarah Delshad är 27 år och uppvuxen i Gävle med kurdiskt påbrå. Hon bor numera i 

Stockholm och har studerat på Poppius journalistskola. Delshad var år 2015 nominerad till 

Raoul Wallenbergpriset, ett pris som går till en person som likt Wallenberg arbetar genom 

kunskapshöjande insatser om främlingsfientlighet och alla människors lika värde (Delshad, 

u.å). 

 

Delshad är grundare för organisationen “Muslimska feminister”. Den startade som en grupp 

på Facebook år 2012 som en motreaktion över den ton i samhället som anspelade på att den 

muslimska kvinnan inte har något eget självstyre. Hon håller ofta föreläsningar kring 

feminism, muslimsk identitet, mångfald samt vikten av representation på företag, skolor, 

organisationer etc. Hon anlitas också ofta som skribent, talare, intervjuare och debattör och 

har synts i bland annat SVT:s Aktuellt och i Gomorron Sverige (Muslimska Feminister, u.å).  

 

För tillfället har Delshad cirka 10 800 följare och lägger upp inlägg ungefär en gång i 

månaden (Instagram, u.å-c). 



25 

 

6.3.2. notondietanymore (Anna) 

I en intervju beskriver sig Anna som en feministisk kroppsaktivist. Anna är en 55-årig kvinna, 

lärare och bosatt i Malmö. Hon började använda sig av Instagram för sin aktivism genom ett 

tips från sin dotter. Syftet med hennes konto var att visa upp kroppen och skapa en acceptans 

kring hur en kvinna kan se ut. Feminismen beskriver Anna alltid har funnits där, men att 

kroppsaktivismen har gjort henne mer medveten om det och fått henne att våga stå för sina 

åsikter (Wallén-Widung, 2017). Anna har inte gått ut med sitt efternamn och benämns i 

intervjuer med endast hennes förnamn. 

 

För närvarande har hennes konto omkring 8500 följare och inlägg publiceras dagligen 

(Instagram, u.å.-b). 

 

6.3.3. ladydahmers (Natashja Blomberg) 

Natashja Blomberg är en 40-årig bloggare och skribent som bor med sina tre barn och man i 

Nynäshamn. Hon är mer känd under sitt alias  ”Lady Dahmer” och driver sin feministiska och 

genustänkande blogg och Instagram under det namnet. Hon har skrivit krönikor och ledare för 

olika tidningar och är nära vän med Cissi Wallin, en annan välkänd feminist, och tillsammans 

har de podcasten ”Penntricket” (nyheter24, u.å.). 

 

Instagramkontot har för tillfället cirka 55 600 följare och varje dag publiceras cirka två inlägg 

(Instagram, u.å.-a).  

 

6.4. Tillvägagångssätt för analys 

Efter valet av vilka aktivisters Instagramkonton som skulle ingå i studien och efter valet av 

inlägg (se kapitel 6.2.), påbörjades analysen enligt analysschemat (se Bilaga 1). Analysen av 

inläggen har fokuserat på bilden, till vänster, och på texten, till höger, båda publicerat av 

aktivisten själv. I den här studien har inte kommentarerna till inlägget analyserats och inte 

heller antal gillningar som inlägget har genererat.  

 

Samtliga inlägg analyserades på samma vis. Först analyserades det visuella i inlägget, därefter 

texten och avslutningsvis gjordes en bedömning av samspelet mellan det visuella och texten i 

inlägget. Som hjälp till detta användes analysschema och definitioner av analysverktygen. 
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Därefter jämfördes de olika inläggen med varandra där flera tydliga teman framkom. Dessa 

teman var: stereotyper, informativt, personligt, egofunktionellt och normbrytande. Studiens 

resultat kommer att presenteras inom de olika temana.  

 

6.4.1. Reflektion över tillvägagångsätt 

Metoden och teorin fungerade väl tillsammans genom hela analysarbetet. Efter testningen av 

analysverktygen och utvecklingen av analysschemt fanns det en bättre grund för att minimera 

risken för alltför subjektiva tolkningar. De två teorierna som använts i studien hjälpte också 

till att begränsa den subjektiva tolkningen. Viktigt att betona är att kvalitativa studier grundar 

sig i tolkning av ett viss material och därmed kommer alltid personliga erfarenheter att 

påverka tolkningen.  

 

6.5. Etisk reflektion 

Även om det är viktigt att forskning bedrivs för att kunna möta både individers och samhällets 

utveckling är det också viktigt att skydda individer mot att forskningen gör alltför stort intrång 

och insyn i deras privatliv. I studier är det därför viktigt att ta hänsyn både till forskning, men 

också till skyddandet av individer. Inför varje vetenskaplig studie bör därför eventuella 

negativa konsekvenser bedömas och ställas i relation till den kunskap som studien kommer att 

innebära (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Materialet i studien är hämtat från tre Instagramkonton där vardera kontoinnehavare själva har 

valt att ha öppna konton, vilket gör att vem som helst har möjlighet att ta del av de 

publicerade inläggen. Information och bakgrund om de tre kontoinnehavarna är av relevans 

för att få förståelse om varför de har valts att ha med i studien. All den information och 

bakgrund som används är tillgänglig att hämta online. Studien har inte som syfte att 

undersöka dessa personers privatliv, utan endast bedöma inläggens karaktär när det kommer 

till text och bild. Syftet med studien är att undersöka hur olika feministiska aktivister 

använder sig av det sociala mediet Instagram snarare än att undersöka och framhäva 

personerna bakom Instagramkontonas privatliv. Därför har bedömningen gjorts att 

undersökningen inte kommer att påverka kontoinnehavarna i den negativa grad att ett 

godkännande från dem krävts. Bedömningen är också att det finns inga oetiska skäl för att 

avstå från genomförandet av studien.  
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6.6. Metodkritik  

En stor del av kritiken mot den multimodala kritiska diskursanalysen handlar om att inte finns 

en gemensam version av metoden som alltid används. Det som ses som gemensamt är endast 

metodens och teorins syn på språk och hur språket formar samhället. Eftersom det inte finns 

en gemensam version av metoden finns det flera närliggande kritiska ansatser som också kan 

benämnas som kritisk diskursanalys (Machin & Mayer, 2012). Detta innebär att om någon 

annan skulle genomföra studien med samma metod och analysredskap är det inte säkert att 

resultatet skulle bli detsamma, precis som en annan studie med liknande metod och 

analysredskap skulle kunna få ett liknande resultat. På grund av detta går det inte att 

säkerställa att det resultat som framkommer är den absoluta sanningen. Metoden i sig innebär 

att personen som använder sig av den i en studie kan anpassa analysverktygen med större 

precision efter specifika ändamål, vilket i sin tur ger möjligheten till en djupare tolkning av 

materialet.  

 

En annan del av kritiken mot den kritiska diskursanalysen är att det ofta dras stora slutsatser 

gällande ideologi baserat på ett ensidigt studieobjekt. Flertalet gånger går det att ge 

förklaringar genom att studera organisationsprocesser, kostnader och värderingar inom 

institutioner. Därför bör alltid en kontext presenteras som studieobjektet befinner sig i och i 

vilket sammanhang studieobjektet är producerat (Hansen & Machin, 2013).  

 

Metoden fokuserar också på vad det är sändaren förmedlar, men inte på hur mottagaren 

uppfattar budskapet. Vilket är en annan del av kritiken mot den kritiska diskursanalysen, att 

metoden inte syftar till att följa upp och se om mottagaren upplever det som metoden menar 

förmedlas genom texten (Hansen & Machin, 2013). Därför går det inte att se om det som 

resultatet av analysen visar på är vad mottagaren upplever och därmed går det inte att 

undersöka om sändarens intentioner faktiskt uppnås. För att få en helhetsupplevelse av 

mottagarens respons till inlägget hade en kompletterande metod behövts. Det är dock utanför 

den här studiens syfte. 
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7. Analys 

Nedanför presenteras resultatet av analysen. Först kommer en kort beskrivning av de inlägg 

som analyserats. Efter det presenteras analysresultat utifrån följande teman: stereotyper, 

informativt, personligt, egofunktionell och normbrytande. 

 

7.1. Beskrivning av inläggen 

Här beskrivs kortfattat alla inlägg som ingått i studien. Inläggen är uppdelade i Bilaga 2, 3 och 

4 beroende på vilket Instagramkonto de tillhör. Bilaga 2 innehåller inlägg från sarahdelshad, 

Bilaga 3 innehåller inlägg från notondietanymore och Bilaga 4 innehåller inlägg från 

ladydahmers. Först beskrivs inläggets bild, sedan text och om det finns ett samspel mellan 

bild och text. Avslutningsvis beskrivs också i vilka teman inlägget kommer att redovisas.  

 

7.1.1. Bilaga 2 - sarahdelshad  

Nedan ges en kort översikt över samtliga inlägg från sarahdelshad med bild och text som 

återfinns i sin helhet i Bilaga 2.  

 

Inlägg 1 är från Delshads konto och bilden föreställer ett magasinomslag på en ung kvinna. 

Hon har ljusa kläder, en sjal som täcker huvudet och på bilden återfinns text som är placerad 

runt omkring henne. Texten till inlägget beskriver vem kvinnan på omslaget är och ger 
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känslan att det här är något positivt. Magasinet omnämns också som ett av Norges största. 

Bild och text samspelar. Inlägg 1 kommer att beröras i följande teman: stereotyp (bild), 

informativt (bild) och normbrytande (bild). 

 

 

Inlägg 2 är från Delshads konto och bilden föreställer en ung kvinna med mörka drag och 

kläder. Bilden är beskuren till en tredjedel av ytan och under bilden återfinns en textmassa 

som liknar en artikel. Bakgrunden är också ljus och bilden är överexponerad. Texten i 

inlägget är en länk till en hemsida. Bild och text samspelar. Inlägg 2 kommer att beröras i 

följande teman: informativt (bild, text), egofunktionellt (bild, text) och normbrytande (bild). 
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Inlägg 3 är från Delshads konto och bilden föreställer en kvinna i en studiomiljö. Kvinnan har 

på sig mörka kläder och tittar bort från kameran. Bilden är oskarp, förutom vid titelremsan där 

den istället är skarp. Texten beskriver en ovilja till tidiga morgnar och taggar 

nyhetsprogrammet “Gomorron Sverige”. Bild och text samspelar. Inlägg 3 kommer att 

beröras i följande teman: informativt (bild), egofunktionellt (bild) och normbrytande (bild). 

 

 

Inlägg 4 är från Delshads konto och bilden föreställer en mönstrad ram med vit kvadrat där ett 

citat framkommer. Texten till inlägget hänvisar mottagaren till en annan webbsida där mer 

information finns. Bild och text samspelar. Inlägg 4 kommer att beröras i följande teman: 

stereotyp (bild) och informativt (bild, samspel).   

 

7.1.2. Bilaga 3 - notondietanymore 

Nedan ges en kort översikt över samtliga inlägg från notondietanymore med bild och text som 

återfinns i sin helhet i Bilaga 3.  
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Inlägg 5 är från Annas konto och bilden föreställer två selfier bredvid varandra. Det är en 

äldre kvinna som förekommer på båda bilderna och bilderna är tagna i badrumsmiljö. På 

bilden till vänster är hon osminkad och ser trött ut, på bilden till höger är hon sminkad, har 

glasögon och ser glad ut. Texten till inlägget reflekterar över feminism och smink samt Annas 

egna roll som feminist. Bild och text samspelar inte då deras syfte och gestaltning motsäger 

varandra. Inlägg 5 kommer att beröras i följande teman: stereotyp (bild, text) och 

egofunktionellt (bild). 

 

 

Inlägg 6 är från Annas konto och bilden föreställer en äldre kvinna som sitter naken på en 

säng. Bilden är svartvit. Texten beskriver att en person duger precis som den är. Flertalet 
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hashtaggar återfinns. Bild och text samspelar. Inlägg 6 kommer att beröras i följande teman: 

stereotyp (bild), personligt (bild), egofunktionellt (bild, text) och normbrytande (samspel). 

 

 

Inlägg 7 är från Annas konto och bilden föreställer en äldre kvinna i en kontorsmiljö där barn 

finns i närheten. Större delen av bilden upptas av henne, hon ler, har glasögon och runt halsen 

hänger ett färgglatt nyckelband. Texten beskriver att en ny telefon har använts och att rynkor 

är något som är vackert. Bild och text samspelar. Inlägg 7 kommer att beröras i följande 

teman: stereotyp (bild), personligt (samspel), egofunktionellt (bild, text) och normbrytande 

(text). 

 

7.1.3. Bilaga 4 - ladydahmers 

Nedan ges en kort översikt över samtliga inlägg från ladydahmers med bild och text som 

återfinns i sin helhet i Bilaga 4.  
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Inlägg 8 är från Blombergs konto och bilden föreställer en medelålders kvinna som sträcker 

upp armarna och visar håriga armhålor. Hon befinner sig i en lantlig köksmiljö, bär svarta 

kläder och har tatueringar samt en piercing. Texten beskriver hur kvinnan är en provokatör 

och ett samhälle som anser att kroppshår är äckligt. Texten refererar också till kvinnans 

dotter. Bild och text samspelar. Inlägg 8 kommer att beröras i följande teman: stereotyp (bild, 

samspel), informativt (text), personligt (text), egofunktionellt (bild) och normbrytande (bild).  
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Inlägg 9 är från Blombergs konto och bilden föreställer en medelålderskvinna med långt 

mörkt hår och mörkt målade läppar. Hon befinner sig i en vardagsrumsmiljö precis vid ett 

fönster. Texten beskriver fenomenet som kallas “manliga blicken” och argumenterar kring hur 

fenomenet påverkar samhället. Bild och text samspelar. Inlägg 9 kommer att beröras i 

följande teman: stereotyp (bild) och egofunktionellt (bild). 

 

 

Inlägg 10 är från  Blombergs konto och bilden föreställer en medelålderskvinna med mörkt 

långt hår som biter i en ölkorv. Kvinnan bär mörka kläder, har tatueringar och en piercing. 

Texten beskriver kvinnans roll som feminist och antyder att hon har varit frånvarande på det 

sociala mediet. Text och bild samspelar inte då budskapet inte framkommer enhetligt. Inlägg 

10 återfinns i följande teman: stereotyp (bild) och egofunktionellt (bild, samspel).  

 

7.2. Stereotyper  

Stereotyper återfinns i inläggen på olika vis. Gemensamt för de inlägg som innefattas av temat 

stereotyper är att inläggen i den här kontexten återkopplar till sådant som traditionellt sett 

anses vara kvinnligt. Utöver det finns också stereotypen av en feminist representerat inom 

temat. 
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7.2.1. Bild 

Det stereotypiska i inläggens bilder är ofta kopplat till kvinnlighet, antingen genom posering 

klädval eller miljö. ladydahmers och notondietanymore använder sig frekvent av selfier som 

bild i inläggen, vilket syns i inlägg 5-10, (se Bilaga 3 och Bilaga 4). I dessa bilder poserar de 

på ett stereotypiskt kvinnligt sätt, vilket exempelvis ses tydligt i inlägg 8. Genom 

analysverktyget ikonografi denoterar bilden en medelålders kvinna som har böjda armar och 

händerna bakom huvudet och bär en svart tubtopp som är något nerdragen. Bilden konnoterar 

därmed en väldigt kvinnlig pose som framhäver kvinnans byst som kommer närmare kameran 

och ser större ut. Ett annat exempel på det stereotypiska kvinnliga är i inlägg 4. Genom 

analysverktyget vinkeln har bilden tagits ur ett fågelperspektiv. Den kameravinkeln gör att 

bysten också framhävs mer på personen som tar bilden, men även att personen ser smalare ut.  

 

Genom dessa poseringar underlåter sig kvinnorna på bilderna till dem som har makt eftersom 

de anspelar på sexuella attribut. De som har makt är det andra könet, mannen, och poserna 

bidrar till att acceptera den diskurs som finns och definieras av vad som anses vara vackert på 

en kvinna. Ett annat exempel på hur det stereotypiska kvinnliga framkommer är inlägg 1. Till 

skillnad från föregående exempel är inte detta en selfie utan en modebild. Även om det inte är 

samma typ av bild befäster inlägg 1 också diskursen genom kvinnligt poserande och kläder. 

Ikonografiskt är bilderna ljusa, blommiga och rosa, vilket är färger och mönster som 

konnoteras som kvinnligt.  

 

Analysverktyget iscensättningen syftar till att undersöka i vilken kontext personerna i bilderna 

befinner sig i. Genom att studera iscensättningen av en bild kan diskurser, idéer och 

värderingar kommuniceras (Machin & Mayer, 2012). I inlägg 8, samt inlägg 9, visar 

iscensättningen en kvinna som är hemma mitt på dagen. I inlägg 8 befinner sig även kvinnan i 

ett kök, ett hemarbete som historiskt ofta har tillskrivits kvinnan. Att porträttera kvinnorna i 

en hemmamiljö sätter kvinnan i den privata sfär som hon ofta försätts i (Rönnblom, 2002). Att 

bilderna dessutom tagits när kvinnan har varit hemma mitt på dagen kommunicerar de gamla 

värderingarna kring att kvinnan ska vara hemma och ta hand om hemma och inte befinna sig i 

arbetslivet. 
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7.2.2. Text 

Analysverktyget lexikaliseringar kan påvisa konnotationer, värderingar, grupperingar eller 

idéer som finns i samhället (Hansen & Machin, 2013). I inlägg 5 återfinns det lexikaliseringar 

som: “strukturer”, “patriarkatet”, “riktiga kvinnor, “utseende” och “rätt sorts kvinna”. Dessa 

ord speglar den makt patriarkatet har i samhället mot en underliggande grupp. Makt enligt den 

multimodala kritiska diskursanalysen är bland annat när vissa grupper genom 

samhällsstrukturen ges möjlighet att påverka och kontrollera mindre privilegierade grupper 

(Machin & Mayer, 2012). Med andra ord gestaltas vilken makt patriarkatet, männen, har 

gentemot den mindre privilegierade gruppen, kvinnor. Och i den här texten gäller det 

patriarkatets makt över kvinnors utseende.  

 

För att undersöka en rådande ideologi eller se vad som anses vara en viss problematik 

används analysverktyget överlexikaliseringar (Hansen & Machin, 2013). Åter i inlägg 5 

befästs en problematik kring kvinnors utseenden och den stereotypa bilden av en feminist som 

inte sminkar sig och bryr sig om sitt utseende, den bild av feminister som tredje vågen 

försöker bli av med (Sowards & Renegar, 2004). Denna problematik kommuniceras genom 

överlexikaliseringar som: “dålig feminist”, “rätt sorts kvinna” och “feminist” som 

förekommer flertalet gånger. 

 

De stereotypiska texterna berör med andra ord det som anses vara stereotypiskt feministiskt. 

Texterna lyfter det som traditionellt alltid har diskuterats inom feminismen och som ständigt 

är aktuellt, patriarkatets makt och dess påverkan gentemot kvinnor.  

 

7.2.3. Samspel bild och text 

Samspelet mellan text och bild i inlägg 8 bekräftar den stereotypiska bilden av en feminist. 

Genom texten för aktivisten ett resonemang kring den diskurs i ideologin kring kvinnors 

kroppar som följt med ända från antiken. Hur det som anses nedvärderande, rent kroppsligt, är 

kopplat till den kvinnliga kroppen (Hirdman, 2015). Eftersom textens budskap är starkt 

sammankopplat med områden som brukar debatteras inom feminismen anses texten vara 

stereotypiskt feministiskt. 

 

Bilden i inlägg 8 visar en osminkad kvinna som håller upp armarna för att visa sin 

kroppsbehåring i armhålorna. Att visa upp sin kroppsbehåring på bild har den senare tiden 
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blivit ett vanligt sätt för feminister att påvisa det förtryck och kontroll patriarkatet haft över 

kvinnokroppen (Murray, 2015). Makten över kvinnokroppen präglas fortfarande av 

patriarkatet och vad män anser vara vackert. Ikonografin i bilden denoterar en lite större 

kvinna som är osminkad, har dubbelhaka och hår under armarna, drag som enligt diskursen 

kring kvinnors utseende inte är önskvärt och kan anses som fult. 

 

Inläggets budskap är feministiskt präglat genom både text och bild och de förstärker varandra 

genom sin samexistens. Kvinnan på bilden befäster snarare än motverkar bilden av en 

stereotypisk feminist som hårig, manshatande och ful (Sowards & Renegar, 2004). Genom att 

befästa denna stereotypiska bild kan icke feminister och män avskräckas från budskapet, då 

samspelet kan göra att budskapet anses vara radikalt. 

 

7.3. Informativt 

Gemensamt för det informativa temat är att det återfinns ett formellt budskap som inte 

anspelar på aktivistens privatliv. Eftersom tredje vågen syftar till att synliggöra och göra sig 

av med normen av vad som är traditionellt betraktats som feministiskt (Sowards & Renegar, 

2004), går det att se det informativa temat som ett försök att bredda synen på vad feminism är 

och därmed nå ut till en större mängd människor.   

 

7.3.1. Bild 

Analysverktyget distans fokuserar på vilket avstånd som återfinns mellan personerna i bilden 

och mottagaren. En lång distans skapar en känsla av avståndstagande och att mottagaren inte 

känner personen ifråga (Hansen & Mayer, 2012). Desto större distans, desto mer uppfattas 

bilden som informativ och formell. Tydliga exempel på bilder i analysen som innehåller en 

lång distans är inlägg 1-4 som återfinns i Bilaga 2. Samtliga av dessa bilder har en lång 

distans där mottagaren inte har möjlighet att exempelvis se aktivistens ansiktsuttryck på ett 

tydligt sätt eller ta del av aktivistens känslor. Eftersom distansen är lång skapas istället en 

känsla av att det som förmedlas har ett informativt syfte, där mottagaren ska ta del av 

information snarare än att bygga upp en nära relation med aktivisten. 

 

Ett annat exempel på vad som gör en bild informativ är inlägg 2 och inlägg 3 som genom 

analysverktyget ikonografi konnoterar en karriärskvinna. Den konnotationen innebär också att 
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aktivisten ses genom en yrkesroll, snarare än genom en privatroll. I inlägg 3 sker denna 

konnotationen bland annat genom att bilden är oskarp, förutom vid textrutan som förklarar 

vem personen i tv-studion är och vad för yrke personen har. Den textrutan är istället skarp 

vilket förmedlar att yrkesrollen framhävs och betonas, vilket är viktigt i sammanhanget. 

Kvinnan i bilden är också uppklädd och poserar på ett sätt som konnoterar stolthet, 

bakgrunden visar också på att kvinnan befinner sig i en tv-studio, vilket är ett medialt 

framträdande. Inlägg 2 visar också ett medialt framträdande genom att bildens upplägg 

konnoterar en artikel, likaså gör inlägg 1 som konnoterar ett modemagasin.  

 

Genom att visa sina mediala framträdande och använda dem för att förmedla ett feministiskt 

budskap kan de informativa bilderna ses som en del av tredje vågens feminism. Feminister 

inom den tredje vågen har en annan relation till massmedia än de tidigare vågorna och 

kvinnor tar mer plats inom dessa plattform än tidigare (Sowards & Renegar, 2004). Däremot 

är det inte endast det mediala framträdandet som är i fokus i inläggen, utan också yrkesrollen 

när framträdandet sker, vilket går att tolka som ett sätt att legitimera budskapet. Yrkesrollens 

position behövs för att budskapet ska höras och lyssnas på.  

 

Det informativa temat har en stark anknytning till yrkesrollen snarare än aktivistens privata 

roll, vilket i sin tur tyder på att yrkesrollen har en högre status, mer makt och återfinns högre 

upp i hierarkin. Makt inom en diskurs innebär att individer som är mer privilegierade har 

lättare att påverka andra individer (Machin & Mayer, 2012). Yrkesrollens betydelse i bilderna 

kan därför tyda på att den rådande diskursen förminskar kvinnor och deras mediala utrymme 

om inte en stark yrkesanknytning finns. I sin tur innebär detta att privatliv och känslomässiga 

aspekter inte är önskvärda inom diskursen. Det här syns också tydligt genom att bilder inom 

det informativa temat har en lång distans där det blir svårt att utläsa aktivistens känslor genom 

ansiktsuttryck.  

 

7.3.2. Text 

Genom att använda analysverktyget lexikaliseringar går det att analysera hur en text kommer 

att uppfattas och få en föraning om hur diskursen är uppbyggd (Machin & Mayer, 2012). 

Bland de informativa texterna återfinns inlägg 2 och inlägg 8. I inlägg 2 återfinns endast en 

lexikalisering, en länk till ett annat medium, vilket anses vara informativt då inga personliga 

åsikter framkommer genom länken. Budskapets åsikt förmedlas därmed genom en 
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andrahandskälla där personen som vill ta del av aktivistens åsikter måste klicka sig vidare. I 

inlägg 8 däremot återfinns bland annat följande lexikaliseringar: “manliga blicken”, 

“utgångspunkt”, “sexualitet”, “samhället”, “världen” och “manifesterar”. Alla lexikaliseringar 

tyder på formella ord som vanligtvis inte används frekvent i ett vardagsspråk. Därmed visar 

lexikaliseringarna på en argumentationsteknik som syftar till att övertyga på ett konkret sätt 

med säkra antaganden. Diskursen bör därmed syfta till att värdera faktabaserade och konkreta 

argument, vilket betyder att känslomässiga argument inte ges lika stor betydelse.  

 

Analysverktyget överlexikaliseringar syftar till att ge en inblick i vilken rådande ideologi som 

finns i ett samhälle (Hansen & Machin, 2013). Vilket visar på en förståelse för de rådande 

normerna i samhället och vilka individer som har maktpositioner och hur makten utövas inom 

diskursen (Machin & Mayer, 2012). Inlägg 9 innehåller bland annat överlexikaliseringen 

“manliga blicken”. Överlexikaliseringen anses syfta till den rådande ideologin i dagens 

samhälle där mannen är norm och därmed ligger makten hos mannen. Den som besitter 

makten bestämmer över vilka normer och diskurser i samhället som anses vara korrekta och 

önskvärda. Det här innebär också att det kvinnliga perspektivet inte har samma makt inom 

ideologin, vilket också syns tydligt i inlägg 8 genom att kvinnor särskiljs från den rådande 

ideologin genom att beskrivas som “oss kvinnor” utanför ordet “människor”.  

 

Generellt speglar inte inlägg 2 eller inlägg 8 någon form av personliga åsikter eller tankar, de 

snarare informerar mottagaren om samhället, vilket gör texterna informativa. En anledning till 

att använda sig av den här formen av tema kan vara att skapa ett neutralt feministiskt budskap 

som därmed når en bredare massa. Därmed går det att anta att aktivisten syftar till att 

informera om den rådande ideologin i samhället för den mindre privilegierade gruppen, 

kvinnor. 

 

7.3.3. Samspel bild och text 

Hur text och bild samspelar inom det informativa temat syns tydligt i inlägg 4. Här återfinns 

inga personliga åsikter, utan istället finns fakta representerat som en önskan om vad inlägget 

ska bidra med. Bilden i inlägget visar genom analysverktyget ikonografi en grafiskt skapad 

bild som är blåmönstrad och ramar in genom en vit kant där det finns ett citat. I citatet 

återfinns lexikaliseringar som exempelvis: “utgångspunkten”, “jämställdshetsarbetet”, “kön”, 

“alla” och hashtaggen “nailalönen”. Dessa lexikaliseringar tyder på att det är någon form av 
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kampanj som syftar till att bidra till ett mer jämlikt samhälle. Samma analysverktyg visar att i 

inlägg 4:s text återfinns lexikaliseringarna “läste” och “krönika”. Här bör “läste” ses som en 

rekommendation till mottagaren att den bör ta del av mer information av kampanjen, det vill 

säga att mer information återfinns i andrahandskällan. Genom “krönika” antyds också att den 

här informationen kommer att innehålla mer åsikter om ett aktuellt ämne.  

 

Sammantaget skapas en samstämmighet mellan bild och text, som inom temat, ger en 

tydlighet i vad för budskap och syfte inlägget har. Inlägg 4 blir därmed ett tydligt budskap där 

ingen osäkerhet om vad inlägget handlar om återfinns. En anledning till att det informativa 

temat används kan vara att den tredje vågen inom feminismen vill inkludera exempelvis fler 

samhällsklasser, etniciteter och marginaliserade grupper (Sowards & Renegar, 2004). Genom 

att aktivisten har en längre distans i både bild och text i sitt budskap, alternativt någon av 

dessa, möjliggör det att budskapet kan nå flera olika grupper. I sin tur skulle det också 

innebära att flera olika grupper också tolkar materialet och ges större tolkningsutrymme från 

ett mer faktabaserat inlägg, snarare än om det skulle vara personligt och starkt åsiktsfärgat.   

 

7.4. Personligt  

Till skillnad från de informativa inläggens faktabaserade innehåll speglar de personliga 

inläggen ofta de känslomässiga aspekterna och ger en inblick i aktivisternas privatliv. De är 

starkt färgade av aktivisternas egna personliga åsikter, tyckande och tänkanden. 

Argumentationen i dessa inlägg är också uppbyggd utifrån ett personligt förhållningssätt.  

 

7.4.1. Bild 

Inläggens bilder inom det personliga temat visar ofta genom analysverktyget distans att 

personen på bilderna har en nära/kort distans till mottagaren. Mottagaren kommer därmed 

närmare aktivisten och kan genom att se ett tydligt kroppsspråk och ansiktsmimik uppfatta 

känslor. Ett exempel på detta är inlägg 6 där notondietanymore poserar i sitt sovrum, nära 

kameran och naken. Genom att bryta ner bilden med hjälp av analysverktyget ikonografi 

denoterar bilden en äldre, vit och osminkad kvinna som har rynkor och är naken. Hon sitter i 

skräddarställning och hennes knän täcker hennes bröstvårtor. I bakgrunden återfinns kuddar, 

täcke och madrass, men även tavelliknande föremål och höga vita skåp med silvriga handtag. 

Tillsammans konnoterar allt ett sovrum där notondietanymore poserar i en ungdomlig 
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kroppsställning som kräver rörlighet, men också täcker intima kroppsdelar.  

 

Analysverktyget iscensättningen kan beskriva värderingar och idéer inom diskursen (Machin 

& Mayer, 2012). Genom att titta på iscensättningen där kvinnan har positionerat sig naken i 

ett sovrum, framkommer det att sovrum är en naturlig och acceptabelt ställe att vara naken på. 

Förutom sovrummet antas det att badrummet i ett hem också anses vara ett acceptabelt ställe 

att vara naken. Skillnaden mellan dessa rum är dock att personer utan nära relation till husets 

ägare sällan bjuds in till sovrummet. För att skapa någon form av distans har benen placerats 

närmast kameran och inte huvudet. Den distansen signalerar att öppenheten inom diskursen 

har en gräns och att för mycket privatliv i offentligheten inte är accepterat.  

 

Att notondietanymore som en äldre kvinna väljer att visa upp en sådan intimitet för 

mottagaren, att hon poserar naken och i sitt sovrum, kan tyda på att hon följer den utveckling 

som sker inom feminismen. Tredje vågens feminister behöver vara flexibla för 

samhällsutveckling och därför kan tillvägagångssätten för att sprida det feministiska 

budskapet förändras i takt med utvecklingen som sker (Sowards & Renegar, 2004). Instagram 

som medium ger människor möjlighet att dela med sig av sitt privatliv, vilket många också 

väljer att göra. notondietanymores bild kan därför ses som ett steg i den utveckling som hon 

anser att samhället tar, ett där privatlivet blir mer offentligt. 

 

7.4.2. Text 

Ett tydligt exempel på hur det personliga temat kommer till uttryck i text är i inlägg 8. I den 

texten har aktivisten beskrivit hur hennes nioåriga dotter kommer att växa upp i ett samhälle 

där normen är att kvinnor inte ska ha kroppshår. Texten innefattar kritik mot hur den 

nuvarande normen får tjejer att i tidig ålder kritisera sin kropp och följa det som samhället 

anser vara vackert. Genom analysverktyget lexikaliseringar framkommer följande ord: 

“provocerar”, “flashar”, “shack”, “gömma”, “facket”, “äcklas”, “kroppshår”, “granskande”, 

“tyckande”, “åsikter”, “självbild”, “mående”, “aldrig”, “negativa”, “utsätts”, “kritiskt”, 

“äckel”, “förändra”, “duga” och “sorgligt”. Dessa lexikaliseringar tyder på en diskurs där 

kroppshår ses som något onaturligt och som inte är önskvärt. Lexikaliseringar som 

”provocerar” och ”flashar” tyder också på att aktivisten är medveten om att det hon gör 

provocerar.  
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Genom att aktivisten utgår från sin egna dotter i sin argumentation kring kroppshår skapas en 

tydlig personlig anknytning till aktivisten själv. Genom att använda analysverktyget 

överlexikaliseringar återfinns bland annat följande ord: “usch och fy”, “nioåriga dotter”, 

“kvinnokroppen”, “aldrig negativa tankar” och “fruktansvärt sorgligt”. Återigen betonas 

tydligt den negativa inställningen inom samhällets ideologi till kroppshår. Genom 

överlexikaliseringarna “kvinnokroppen” och “nioåriga dotter” antyder aktivisten också att den 

här ideologin drabbar främst kvinnor och därmed att det är mannen som har maktpositionen 

inom ideologin. Genom att betona dotterns exakta ålder poängteras också hur långt ner i 

åldrarna mäns makt inom det här området når. Därmed betonas också hur djupt ideologin 

sträcker sig och hur unga individer socialiseras in i ett beteende för att accepteras av den 

rådande samhällsstrukturen.  

 

Inom en ideologi kan också en diskurs antingen accepteras eller inte. Individer inom en 

ideologi kan också ha svårt att finna sig i och visualisera andra alternativ förutom det som 

anses vara acceptabelt (Machin & Mayer, 2012). Motståndet som beskrivs mot kvinnligt 

kroppshår är beskrivet på ett markant sätt som tyder på att den diskursen inte accepteras inom 

den rådande ideologin. Genom att använda dottern och göra kampen personlig går det att anta 

att aktivisten genom känslomässiga argument försöker att provocera fram en förändring inom 

diskursen, vilket också är i enlighet med tredje vågens individbaserade feministiska rörelse 

(Sowards & Renegar, 2004).  

 

7.4.3. Samspel mellan bild och text 

Inom det personliga temat återfinns ofta en nära distans i inläggens bilder och mottagaren får 

då lättare att tyda personens ansiktsmimik. Texterna inom dessa inlägg referar också till 

personliga saker för aktivisterna. Ett exempel på inlägg där både bild och text är personligt är 

inlägg 7. Genom att använda analysverktyget ikonografi konnoterar bilden en kvinna på sin 

arbetsplats. Analysverktyget distans visar på en nära distans där mottagaren kan se aktivistens 

rynkor och analysverktyget vinkeln visar att aktivisten är på samma nivå som mottagaren. 

Sammantaget skapar bilden en uppfattning om en sympatisk person som mottagaren kan 

känna en relation till.  

 

Inlägg 7:s text innehåller följande lexikaliseringar: “första”, “nya”, “mobilen”, “vackra”, 

“rynkor”, “ni vet”, “lever” och hashtaggen “iphone8plus” samt “agepositive”. 
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Analysverktyget visar på att aktivisten lyfter fram sitt åldrande och gör ett försök till att lyfta 

fram rynkor som något positivt. Genom att personligt också berätta om den nya tekniken och 

att hon införskaffat den för att kunna ta fler personliga bilder kommer vi också närmare 

aktivisten. Samtidigt är det här ett tecken på att hon följer med i teknikens utveckling.  

 

Analysverktyget överlexikalisering tyder på att “vackra rynkor” är något som inte anses vara 

positivt i den rådande ideologin i samhället. Att åldras inom ideologin ses därför som något 

negativt.  

 

Generellt upplevs både bild och text som personligt i inlägg 7 då båda syftar till att lyfta fram 

aktivisten själv, hennes vardag och avneutralisera att det skulle vara dåligt att åldras. Genom 

distansen och närheten i bilden lyfts hennes rynkor och ansiktsdrag fram och skapar en nära 

kontakt med mottagaren. Texten förstärker också det feministiska budskapet kring att åldras 

och tillsammans bidrar både bild och text till att framhäva det personliga.  

 

7.5. Egofunktionell  

Egofunktionen inom tredje vågen har kritiserats och kritikerna menar att feministisk aktivism 

i dag handlar om att få bekräfta sig själv, få stärkt självförtroende samt att lokalisera en 

sociala status. Utöver detta ses egofunktionen som en förklaring till att den feministiska 

aktivismen i dag är i mer individbaserad (Sowards & Renegar, 2004). I inläggen syns detta 

tema genom att aktivistens verkar för egen räkning med egna individbaserade budskap. 

 

7.5.1 Bild 

Inlägg 2 och 3 är centrerade kring sarahdelshads mediala utrymme. Genom bildernas struktur 

visas hennes deltagande i olika medier. Analysverktyget distans visar att mellan sarahdelshad 

och åskådaren finns ett mellan eller långt avstånd i bilderna. Som åskådare kommer vi inte 

nära inpå personen i bilden och det bli svårare att känna en personlig kontakt och ta del av 

personens känslor (Hansen & Mayer, 2012).  

 

I inlägg 2 visas genom analysverktyget iscensättningen en kvinna som befinner sig på ett 

kontor eller arbetsplats. Det sker genom denotationen på den kala bakgrunden, de kalla 

färgerna, takfönsterna, bjälkarna och avsaknaden av objekt i bilden. Detta konnoterar därmed 
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inte ett hem utan en arbetsplats. Den mörkblå färgen på tröjan, med hög V-ringningen som 

kvinnan i bilden bär tyder inte på en arbetare på golvet i en industri eller liknande. Klädseln 

för istället tankarna till en kontorsarbetare som enligt ideologinen bär ha en högre status. 

Enligt den multimodala kritiska diskursanalysen kan objekt och färger i bilder användas som 

kommunikation av en diskurs (Machin & Mayer, 2012). Den diskurs som visas genom 

sarahdelshads professionella bilder är vem det är som får synas och höras i ett samhälle. 

sarahdelshad som är en ung prisad journalist och grundare för en organisation blir därmed en 

typisk person som ges utrymme och får uttrycka sig. På så sätt bekräftas diskursen, men den 

utmanas också då personen som får medialt utrymme är kvinna och muslim. Genom att 

sarahdelshad inte bär slöja trots sin muslimska tro kan detta visa på en ytterligare anledning 

till accepterandet av hennes deltagande i offentligheten. Inlägg 2 och 3 används enligt tredje 

vågens egofunktion då bilderna på sarahdelshad i mediala sammanhang antas användas som 

ett sätt för att lokalisera och behålla en social ställning och status (Sowards & Renegar, 2004). 

 

Inlägg 5-10 är som tidigare nämnt selfier. Selfien anses vara ett uttryck för användarens 

självförverkligande och identitetsbyggande (Murray, 2015). Selfiernas anseende går att 

koppla till tredje vågens kritiserade egofunktion, som handlar om att bekräfta ens ego, 

självmedvetande och status (Sowards & Renegar, 2004).  

 

I inlägg 8, 9 och 10 ser vi att ladydahmers selfier inte är präglade av kvinnliga attribut, och 

finns kvinnliga attribut sätts de i en annan kontext. Till exempel är ladydahmers svartklädd på 

bilderna, mörkhårig, hennes tatueringar syns tydligt och i näsan har hon en piercing. 

Tatueringarna föreställer två stora mörka identiska ormar på bröstet och en mörk fågel på 

höger underarm. Genom att använda dessa mörka attribut blir konnotation att kvinnan på 

bilden är en ”tuff” kvinna. Trots att hon använder sig av läppstift, har sitt långa hår nedsläppt 

och poserar kvinnligt och att iscensättningen är i hemmet, hjälper hennes “tuffa” attribut till 

att selfierna inte blir stereotypiskt kvinnliga enligt den rådande diskursen kring vad som anses 

vara kvinnligt. ladydahmers använder sina selfier som ett sätt att befästa sin roll som feminist 

och i inlägg 8 blir det extra tydligt genom att hon visar upp sitt kroppshår. Uppvisande av 

kroppshår har blivit en vanlig feministisk handling som många använder sig av (Murray, 

2015).  
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7.5.2 Text 

Den egofunktionella sidan av tredje vågen förklarar också den mer individuella delen av 

dagens feminism, där feminismen inte söker sig till att generera en social aktivism eller 

feministiska rörelser. Den retorik som används inom tredje vågen är mer inbjudande, där 

feministen presenterar sitt budskap och publiken får själva välja att göra vad de vill med 

budskapet (Sowards & Renegar, 2004). Denna form av retorik återfinns i till exempel inlägg 2 

där textfunktionen endast presenterar en lexikalisering via en länk som leder vidare till ett 

annat medium. Därmed ges mottagaren själv valet att klicka sig vidare för att tillskansa sig 

mer information. 

 

I inlägg 6 och 7, som är från notondietanymore, återfinns det egofunktionella i texten där hon 

peppar sig själv. I inlägg 6 används lexikaliseringar som “‘godmorgonhärsitterjagochduger’-

bild” och “duger”. Genom hastaggar sker överlexikaliseringar där ord som 

“kroppsacceptans”, “kroppsaktivist”, “kroppspositivism”, “jagduger”, “agepo”, “agepositive”, 

“krossakroppshatet”, stopbodyshaming”, “bodyacceptance” och “bodypositive” förekommer. 

Genom överanvändning av vissa ord vill avsändaren övertyga mottagaren om att det som 

skrivs är omstritt och pekar på en problematik eller ideologi (Hansen & Machin, 2013). Dessa 

lexikaliseringar och överlexikaliseringer visar på problematiken kring det historiska 

patriarkala förtryck och kontroll av den kvinnliga kroppen som än i dag färgar ideologier 

(Murray, 2015).  

  

7.5.3 Samspel bild och text 

Selfierna i sig kan vara ett sätt för aktivisten att hjälpa till med sitt identitetsbyggandet 

(Murray, 2015). Inlägg 10 är en selfie där aktivisten biter i en ölkorv. Genom analysverktyget 

ikonografi konnoterar ölkorven en mans kön, vilket kan symbolisera patriarkatet i helhet. 

Analysverktyget vinkeln tyder också på att bilden är tagen ur ett grodperspektiv, vilket ger 

aktivisten mer makt eftersom mottagaren då tittar upp på henne. Sammantaget visar bilden en 

aktivist i en maktposition som attackerar patriarkatet.  

 

I inlägg 10:s text beskriver aktivisten sig själv genom att skriva: “Jag är det bästa som hänt 

feminismen sen suffragetterna [...]” (se Bilaga 4). I enlighet med analysverktyget 

lexikaliseringar betonas därmed “största”, “hänt” och “suffragetterna”. Att aktivisten jämför 

sig med suffragetterna, en omtalad grupp feminister som stred för sina rättigheter i England, 
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gör uttalandet provokativt. Genom citatet förminskar hon de som kämpat för feminismen och 

jämställdhet efter suffragetterna och genom lexikaliseringen “NÄ BA SKOJA” försöker 

aktivisten släta över jämförelsen med suffragetterna. Hon förstår därmed hur provokativ 

jämförelsen är, framför allt för andra aktivister eftersom hon förminskar deras engagemang 

och kamp.  

 

Inlägg 10:s bild och text samspelar på det viset att det tydligt visar på den egofunktion som 

återfinns inom tredje vågen. Det feministiska budskapet används för att stärka feministen själv 

och hennes status (Sowards & Renegar, 2004). Aktivisten gör detta tydligt genom jämförelsen 

av sig själv och suffragetterna, samt genom att gestalta sig själv i maktposition och 

attackerande mot patriarkatet. Därmed bekräftar aktivisten sig själv som ledande feminist och 

provokatör.  

 

7.6. Normbrytande 

Det normbrytande temat fokuserar på hur aktivisterna själva aktivt bryter mot de normer som 

reproduceras och återfinns i samhället. Detta görs på olika sätt, exempelvis genom vilka som 

får vara delaktiga i bilderna och hur personerna konstrueras i bilderna samt vad som visas 

eller hur saker beskrivs och framhävs.  

 

7.6.1. Bild 

Normbrytande bilder återfinns i nästan alla inlägg, då det sker i de inlägg som har en bild med 

en person i. I inlägg 1, 2 och 3 ser vi genom analysverktyget iscensättning hur muslimska 

kvinnor syns i mediala sammanhang. Att de får synas i offentligheten trots sin tro och etnicitet 

beror nog snarare på den status de har i samhället. I den ideologi som råder ligger makten hos 

priviligerade människor (Machin & Mayer, 2012). sarahdelshad som syns i inlägg 2 och 3 är 

en prisad journalist och grundare för en organisation och kvinnan i inlägg 1 är en norsk 

skådespelare, som genom ikonografin ger konnotationen att kvinnan är muslim, då hon täcker 

sitt huvud och hår med en sjal. Inläggen hjälper också till att bryta den rådande diskursen och 

bilden av hur en muslimsk kvinna ser ut. Inlägg 1 visar en kvinnligt och modernt klädd kvinna 

och i inlägg 2 och 3 ser vi en muslimsk kvinna utan något på huvudet som ska täcka hennes 

hår.  
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En annan faktor som är normbrytande återfinns i inlägg 2 och 3, där en kvinna får synas och 

yttra sig i mediala sammanhang som tidigare dominerats av män. Inläggen bekräftar ett av 

tredje vågens primära mål, att inkludera fler minoritetsgrupper och etniciteter, och det 

möjliggörs genom att de kan agera förebilder då fler kvinnor syns i mediala sammanhang och 

populärkultur (Sowards & Renegar, 2004). 

 

Genom analysverktyget ikonografi ser vi i inlägg 8 en kvinna som håller upp sina armar och 

hennes hår i armhålorna syns. Konnotationen blir att kvinnan på bilden medvetet visar upp sin 

kroppsbehåring, då hon kanske hade valt en annan pose om där inte fanns något hår att visa 

upp. Enligt den multimodala kritiska diskursanalysen fungerar den rådande diskursen i en 

ideologi som ett ramverk för vad som är accepterat och vad som inte är det. De som 

bestämmer vad som accepteras i diskursen bestäms av de med makt (Machin & Mayer, 2012). 

Genom att kvinnan på bilden gjort ett medvetet val att visa upp sin kroppsbehåring tyder detta 

på att det är mindre vanligt bland kvinnor att behålla sitt hår under armarna, vilket tyder på att 

hon bryter mot en norm. Varför det är mindre vanligt med kroppsbehåring hos kvinnor beror 

på den diskurs som finns i samhället. 

 

7.6.2. Text 

I inlägg 7 bryter aktivisten normer via vissa lexikaliseringer som “iphone8plus”, “mobilen”, 

“skärpa” och “rynkor”. Genom att i texten beskriva att hon har en ny mobiltelefon, som hon 

benämner med dess märke och egenskap skapas uppfattningen att aktivisten vill framhäva 

tekniken och egenskaperna kopplat till det specifika märket. Intresse för teknik kan också 

anses vara ett typiskt manligt drag, i och med det bryter aktivisten en norm eftersom hon är 

kvinna. Hon tillhör också en generation som inte vuxit upp med teknik och därmed faller det 

sig kanske inte naturligt att ha kunskap kring den tekniska utvecklingen, något som hon i 

texten motbevisar. Med andra ord skapar aktivistens ålder och viljan att betona märket på 

tekniken en normbrytning.  

 

Genom analysverktyget lexikaliseringar framkommer orden “skärpa” och “rynkor”, vilket 

aktivisten använder för att poängtera att den nya mobilens kamera, med bra skärpa. kommer i 

framtida bilder framhäva hennes rynkor ytterligare. Aktivisten följer och accepterar därmed 

inte diskursen kring att åldrande inte är önskvärt och rynkor bör döljas. Vilket i sin tur innebär 



48 

 

att hon gör ett ställningstagande och väljer att lyfta fram åldrandet som något positivt, något 

som inom diskursen blir normbrytande.  

 

7.6.3. Samspel text och bild 

Genom analysverktyget iscensättning kan diskurser idéer och värderingar visas (Machin & 

Mayer, 2012). Bilden till inlägg 6 visar en äldre kvinna som sitter naken på en säng och 

genom sättet kvinnan sitter på döljs hennes mest intima kroppsdelar. Det är inte accepterat att 

visa upp sig helt naken i det samhälle vi lever i. Distansen i bilden är på ett avstånd där det 

kan vara svårt att ta del av de känslor kvinnan på bilden har, men det är ändå så pass nära att 

det går att antyda ett leende på kvinnans läppar. Det kan antas att kvinnan är bekväm där hon 

sitter och har inga problem att visa upp sin nakna kropp. 

 

Analysverktyget lexikalisering innebär att via vissa ordval kan en diskurs påvisas och 

analysverktyget överlexikalisering handlar om att en text kan spegla en problematik eller 

ideologi genom att samma ord förekommer ofta och/eller med olika synonymer (Machin & 

Mayer, 2012). Genom lexikaliseringar och överlexikaliseringar som “agepo”, “agepositive” 

och  “jagduger” uttrycker aktivisten i inlägg 6 en uppmuntran kring åldrande. Att aktivisten 

uttryckligen måste skriva att det är positivt att åldras och att hon duger visar på att det finns en 

diskurs där åldrande inte är önskvärt. Via analysverktyget specificering och generalisering 

visar också valet av meningen: “Och glöm inte att DU DUGER du med.” på en generalisering 

där aktivisten gör ett antagande, att de som kommer ta del av inlägget måste bli påminda om 

att de duger. Genom generaliseringen visas en generisk typ som placeras i en grupp (Hansen 

& Machin, 2013). Den grupp som aktivisten placerar sina följare i, som också utgör den 

största gruppen som tar del av inlägget, är den grupp där den generiska kvinnan inte tycker att 

hon duger, vilket i sin tur också visar på en ideologi där kvinnor alltid kan förbättras. 

 

Inlägg 6:s bild och text samspelar och är normbrytande då det är en äldre kvinna som har lagt 

upp en bild på sig själv där hon är naken. Aktivisten använder Instagram på ett sätt som kan 

antas vara vanligare bland en yngre generation. Kroppen har länge varit ett redskap för den 

feministiska aktivismen (Baer, 2016), och tredje vågen jobbar för att inkluder fler grupper 

inom feminismen (Sowards & Renegar, 2004). Det feministiska budskapet i inlägget är tydligt 

och genom att bryta normen kring vad som är acceptabelt av en äldre kvinna bryts rådande 

normer. 
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7.7. Sammanfattning 

Resultatet av studien visar att aktivisterna använder Instagram på olika sätt för att nå ut med 

deras feministiska budskap. Inläggen kan också vara utformade på olika sätt och det är inte 

alltid heller som bild och text i inlägget samspelar. Ett inlägg kan innehålla flera olika teman, 

men det kan också representera ett enhetligt tema. I studien förekom följande teman: 

stereotyper, informativt, personligt, egofunktionellt och normbrytande. Dessa olika teman 

gestaltas och används på olika sätt och det har också reflekterats över vad för syfte de olika 

temana har.  

 

Det stereotypiska temat visar på att det förekommer stereotypiska föreställningar i 

aktivisternas inlägg trots att de kämpar för att motverka dessa. Det är framför allt det 

stereotypiska kvinnliga i inläggens bilder som är tydligt, men även att föreställningen av den 

stereotypiska feministen reproduceras.  

 

Det informativa temat visar på att det feministiska budskapet inte innehåller några direkta 

känsloyttringar utan innehållet beskrivs snarare på ett konkret och formellt vis. Temat antas 

användas för att skapa en mer neutral ton och framförhållning, vilket är motsatsen till det 

personliga temat. I det personliga temat framställs istället det feministiska budskapet med 

känsloyttringar och aktivisten bjuder in mottagaren till sitt privatliv. 

 

Det egofunktionella temat visar på hur aktivisterna bekräftar sig själva och hur de befäster sin 

egna status som feminister. Inläggens bilder är ofta selfier och inläggens text fokuserar på att 

lyfta upp och peppa den egna personen.  

 

Avslutningsvis visar det normbrytande temat hur Instagram används som plattform för att 

skapa normbrytande budskap. Det normbrytande budskapet har ofta fokus på vilka och vad i 

samhället som får synas och att lyfta fram det som inte är önskvärt för betraktaren.  
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8. Slutdiskussion 

Diskussionen kommer att utgå från studiens tre frågeställningar gällande hur de feministiska 

aktivisterna använder bild, text och samspel i sina inlägg. Först kommer studiens resultat att 

sättas i relation till tidigare forskning gällande det visuella, sedan texten och avslutningsvis 

kommer samspelet i inläggen att diskuteras.  

 

8.1. Visuellt 

Hur feministerna använder sig av bildfunktionen på Instagram för att få fram sitt feministiska 

budskap skiljer sig i viss mån. När det kommer till användandet av kroppen i visuella 

sammanhang har tidigare forskning visat att kroppen historiskt sett alltid varit en del av den 

feministiska aktivismen. Statusen i dagens samhälle bygger också på hur den fysiska kroppen 

framställs (Baer, 2016). De feministiska grupperna FEMEN, SlutWalk och Pussy Riot har alla 

använt kvinnokroppen som ett redskap för att fånga uppmärksamhet, kroppen kan då både 

maskeras eller visas upp (Baer, 2016). Att dagens feminister, som använder sig av sociala 

medier med bildfunktioner, använder sin kropp för att förmedla ett budskap är något som syns 

i studien. På sociala medier visas oftast kroppar upp via selfier och meningarna kring om 

selfien är en narcissistisk eller politisk handling är skilda (Murray, 2015), men den ena måste 

väl inte nödvändigtvis utesluta den andra? Skulle selfien ses från det egofunktionella temat 

skulle den hjälpa till att bekräfta aktivistens ego och kanske ses som ett dysfunktionellt och ett 

sexuellt objektifierande sätt att representera sig på (Sowards & Renegar, 2004; Murray, 2015). 

I och med att kvinnokroppen alltid har varit en del av den feministiska aktivismen ses 

förmodligen inte selfien som en narcissistisk handling av feminister. Som en studie visat i 

tidigare forskning såg kvinnliga fotografer sina självporträtt som en handling där de kan sätta 

upp ett scenario där de kan bli önskvärd av andra, men framförallt önskvärd av sig själva 

(Murray, 2015). Genom användningen av selfier kan det både hjälpa en kvinna att stärka sitt 

självförtroende och känna sig mer önskvärd på samma gång som den kan förmedla ett 

feministiskt budskap. 

  

Selfien kan också kopplas till det personliga temat, sett från den feministiska aktivismens 

utgångspunkter som kommer från upplevelser och erfarenheter som sker i vardagen och 

känslor och uttryck för orättvisor (Liinason & Cuesta, 2016). Selfien kan ses som en personlig 

bild då de ofta är tagna i en persons vardag och kan visa känslor genom personens 
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ansiktsuttryck. Det är också en typ av bild som är vanlig på Instagram, selfien kan därmed 

också ses som ett sätt för feminismen att hänga med i samhällets utveckling genom att 

använda den här nya typ av bild som selfien är (Sowards & Renegar, 2004).  

  

Det finns vissa normer och stereotypiska tankar kring feminister, till exempel att de skulle 

vara manshatande, lesbiska, håriga, radikala och fula. Denna stereotypiska bild av feminister 

vill tredje vågen gärna bli av med (Sowards & Renegar, 2004). De bilder som de feministiska 

aktivisterna i den här studien har lagt ut motstrider till större delen den stereotypiska bilden av 

en feminist. De främst motstridiga bilderna är av en informativ karaktär, där feministen 

gestaltas i formella mediala sammanhang och ser genom gestaltningen av bilden framgångsrik 

ut. Genom informativa bilder förmedlas mindre känsla och uttryck från feministen, alltså 

används inte de klassiska verktygen som är utgångspunkter för feministisk aktivism (Liinason 

& Cuesta, 2016). Däremot strider de mot den stereotypiska bilden av en feminist och kan 

verka för att en ny mer positiv bild av feminister ska växa fram. Informativa bilder kan också 

vara ett nytt sätt att nå ut med ett feministiskt budskap då de kanske tilltalar en bredare publik 

då den stereotypiska negativa bilden inte är representerad. Tidigare forskning visar på att 

kvinnor agerar politiskt i mer informella sammanhang och har i och med sin roll bakom 

mannen placerats utanför offentligheten. Hennes möjlighet att konkurrera med män om 

inflytelserika roller i samhället minskar när hon placeras i den privata sfären (Rönnblom, 

2002). Att dela med sig av bilder på Instagram där kvinnor syns i mediala formella 

sammanhang bidrar till att visa att det som kvinna går att konkurrera med män om 

inflytelserika roller och ta sig ut ur den privata sfären. 

  

8.2. Textuellt  

Studien visade att användandet av Instagrams textfunktionen skedde på olika sätt. Bland annat 

skrevs det om personliga erfarenheter och tankar kring problematik i samhället. Från 

avsändaren finns det en önskan om att genom sociala medier ge sitt budskap uppmärksamhet 

(Svensson, 2014). Detta sker ännu en gång genom att använda sig av den feministiska 

aktivismens utgångspunkter som är upplevelser och erfarenheter som sker i vardagen och 

känslor och uttryck för orättvisor (Liinason & Cuesta, 2016). Det verkar som att det 

personliga greppet för att kommunicera ett budskap är ett sätt för feminister som fortfarande 

används och fungerar, och som passar Instagram som medium. Tidigare forskning beskriver 

hur sociala medier och digitala forum har skapat en plats där feminister kan lyfta frågor kring 
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sexism och kön på ett nytt sätt (Baer, 2016). Det traditionella sättet, att genom personliga 

berättelser föra sitt budskap vidare, används fortfarande, men vad digitaliseringen bidrar med 

är de nätverk som skapas och vilka som nu kan nås av budskapet. 

  

När det informativa används som ett redskap ges besökare möjligheten att ta sig vidare och 

tillskansa sig information via ett annat medium. Det feministiska budskapet ges i de fallen inte 

av aktivisten själv. Denna retorik blir allt vanligare inom den tredje vågen och är mer 

inbjudande då mottagaren inte tvingas ta del av budskapet utan ges möjlighet att själv välja 

om den vill ta del av budskapet eller inte (Sowards & Renegar, 2004). Denna inbjudande 

retorik kan, liksom de informativa bilderna, vara ett nytt sätt att nå ut till en ny grupp av 

människor. 

  

Tidigare forskning kring hashtaggar och feminism har bland annat varit kopplat till större 

kampanjer som i vissa fall fått en internationell spridning, till exempel ”Bye Felipe” (Shaw, 

2016). Tredje vågen definieras av en mer individuell aktivism där det primära målet inte 

ligger i att skapa en enad feministisk rörelse eller en social aktivism. Det ska dock inte 

uteslutas att hashtaggar och spridning av ett feministiskt budskap kan ena feminister och 

skapa en feministisk rörelse (Sowards & Renegar, 2004), vilket inte minst den rådande metoo-

kampanjen är ett bevis på. Genom de inlägg som analyserats i denna studie används snarare 

mer etablerade hashtaggar som inte riktar sig mot en större kampanj utan snarare verkar i en 

egofunktionell mening. Användningen av etablerade eller vanligt förekommande hashtaggar 

är ett sätt att förenkla för andra feminister eller kvinnokämpar att hitta till det önskade kontot 

och på så sätt kanske generera fler gillningar eller följare. Dock kan de etablerade 

hashtaggarna genom en kort text eller bara ett ord informera kring en samhällsproblematik 

som finns i samhället. 

  

8.3. Samspel 

För studien i denna uppsats valdes tre feminister som skiljde sig från varandra. Studien visade 

att något som var gemensamt för dem var att de alla var normbrytande, men på olika sätt. När 

feminister engagerar sig på digitala plattformar tenderar de att utmana rådande diskurser för 

att på så sätt kunna skapa nya (Shaw, 2016). Dagens feminister som tillhör den tredje vågen 

agerar mer individuellt (Sowards & Renegar, 2004), vilket också kan innebära att feministen 

väljer att utöva sin feminism inom de frågor som rör den problematik som är viktig för henne. 
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Detta kan vara till fördel då personer som kanske inte ser sig själva som feminister kan börja 

agera feministiskt och föra vidare ett specifikt feministiskt budskap som personen blivit 

berörd av. 

  

Genom analysen av inläggen visade det sig att en viktig komponent var samspelet mellan text 

och bild. När texten och bilden inte samspelade med varandra kunde budskapet bli otydligt 

eller gå förlorat helt. Förflyttningen av politiskt deltagande till digitala plattformar ger bland 

annat nya strategier för kommunikation (Dahlgren, 2014), där Instagram ger användarna 

möjlighet att använda både text och bild för att föra fram ett budskap. Genom denna möjlighet 

kan budskapet bli extra slagkraftigt om en samhällsproblematik beskrivs i texten och 

bildfunktionen används med en passande bild som kan lyfta texten. En personlig bild med en 

personlig text kan göra att budskapet berör läsare, medan en informativ bild och text kan ge 

budskapet en viss seriositet. När sociala medier används för politisk kommunikation vill 

avsändaren att budskapet ges uppmärksamhet (Svensson, 2014), om budskapet då blir otydligt 

eller inte förstås förminskas nog möjligheterna för att budskapet uppmärksammas. 

Produceringen av inlägg används också ofta för att bibehålla sin politiska identitet (Svensson, 

2014). Till exempel var selfierna i studien präglade av typiskt kvinnliga poser och attribut, 

samtidigt som textfunktionen användes till att föra fram ett feministiskt budskap kring bland 

annat den stereotypiska bilden av en kvinna. Bilden motsäger då det som texten vill 

kommunicera, om bilden inte används som ett sätt att visa hur en stereotypisk kvinna kan se 

ut. I detta exempel kan den politiska identiteten ifrågasättas då bild och text är motsägande. 

  

I en tidigare studie visades det att unga kvinnor upplevde det som enklare att delta i aktivism 

på digitala plattformar än offline (Keller, Mendes & Ringrose, 2016). En av anledningarna till 

detta kan vara de nätverk som kan bildas med hjälp av sociala medier, där feminister kan 

stötta varandra och föra diskussioner kring feminism (Keller, 2012). De digitala plattformarna 

är ett stort hjälpmedel för feminister att nå ut med sitt budskap till fler människor, men risken 

är att de endast når ut till likasinnade när det skapas feministiska nätverk. Budskapet måste 

föras vidare utanför dessa nätverk då de som inte finns med i nätverken högst troligt är de som 

ännu inte nåtts av feminismens kärnbudskap, att samhället inte är jämställt. 
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9. Vidare forskning 

Den tidigare forskningen kring feministisk aktivism och digitala plattformar har visat på att 

det här området är relativt nytt och outforskat. Det har beskrivits hur digitaliseringen har 

inneburit en förändring som påverkat feminismen i en så pass stor grad att det till och med 

talats om ett nytt paradigm (Baer, 2016). Även om den här studien har syftat till att fylla en 

forskningslucka kring enskilda feministers användande av sociala medier som redskap för 

självrepresentation och enskild aktivism, skulle fortfarande flertalet studier behöva 

genomföras för att få en bättre överblick över området. Dels hade fler studier kring enskilda 

feministers tankar om sin egna användning av digitala plattformar varit intressanta att ta del 

av, samt hur nätverk där likasinnande personer deltar kan skapa en ekokamare. Vidare studier 

hade också kunnat undersöka hur aktivismen och kampanjerna faktiskt påverkar den 

samhälleliga debatten. Ytterligare ett exempel på vidare studier, som är mer kopplat till tredje 

vågen och digitaliseringen, är att undersöka internationella feministiska kampanjer ur ett 

globalt, kollektivt och individuellt perspektiv. Sammanfattningsvis är feminismens utveckling 

ur ett samhällsperspektiv intressant att studera eftersom den är en ständigt pågående kamp för 

att uppnå en jämställdhet mellan människor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Analysschema 

Bilaga över analysschemat som användes i studien.  
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Bilaga 2 - sarahdelshad 

Inlägg från Delshads Instagramkonto sarahdelshad. 

 

 

Inlägg 1, publicerat 14 augusti 2017. 
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Inlägg 2, publicerat 29 juni 2017. 
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Inlägg 4, publicerat 13 mars 2017. 

  



62 

 

Bilaga 3 - notondietanymore 

Inlägg från Annas Instagramkonto notondietanymore. 

 

Inlägg 5, publicerat 4 oktober 2017. 
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Inlägg 6, publicerat 1 oktober 2017. 

 

Inlägg 7, publicerat 29 september 2017. 
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Bilaga 4 - ladydahmers  

Inlägg från Natashja Blombergs Instagramkonto ladydahmers. 

 

Inlägg 8, publicerat 4 oktober 2017. 
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Inlägg 9, publicerat 2 oktober 2017. 
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