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Dagens kvinnor blir allt mindre förlåtande och mer publika med det behandlande de får ta 

emot (Chamberlain, 2016), vilket vi uppmärksammat genom att allt fler influencer publicerar 

den kritik och de trakasserier de får ta emot online. I dagens samhälle har influencer kommit 

att få en allt starkare röst samt större socialt inflytande (Freberg, Graham, McGaughey & 

Freberg, 2011). Det är därför viktigt att analysera vilken kritik och vilka trakasserier kvinnliga 

influencer publicerar samt hur de bemöter den orättvisa behandlingen för att eventuellt få en 

uppfattning om hur influencernas agerande kan påverka till exempel deras följare.   

Studien grundar sig i de feministiska teorierna cyberfeminism samt digital feminism för att ur 

ett feministiskt perspektiv kunna tolka hur kvinnliga influencer använder sig av Instagram för 

att belysa diskrimineringar. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) kommer även att 

tillämpas som teori samt metod för att kritiskt kunna analysera influencernas bemötande. 

De kvinnliga influencernas val att publicera och bemöta den kritik och de trakasserier de får ta 

emot kan tolkas som att de belyser och uppmärksammar olika diskrimineringar. Valet att 

publicera och bemöta kritiken och trakasserierna leder till att de både reproducerar men även 

motarbetar patriarkatet. Den typ av kritik och trakasseri som publiceras är kritik mot agerande 

och värdering, sexuella trakasserier, dömande kritik, kritik mot profession samt trakasseri 

mot utseende. Diskurserna som återspeglas i influencernas bemötande kan tolkas som att de 

dels skyddar sig själva och avsändaren, antar ett mer maskulint beteende samt tar tillvara på 

sin roll som influencer för att belysa en diskriminering för att utbilda sin publik.  
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ABSTRACT 

Author(s): Jonna Andersson and Sara Bonds 

Title and subtitle (English): “People who refuse to give in to hatred are in themselves a 

force that reduces the power of hatred” – A critical discourse analysis of influencers’ 

response to criticism and harassments on Instagram 

Language: Swedish 

Pages: 56 

Today's women are becoming less forgiving and more public with the treatment they receive 

(Chamberlain, 2016), which we have noticed by increasing numbers of influencers publishing 

the criticism and the harassment they receive online. In today's society, influencers have come 

to have an increasingly strong voice and greater social influence (Freberg, Graham, 

McGaughey & Freberg, 2011). It is therefore important to analyse what criticism and 

harassment female influencers publish and how they respond to unfair treatment in order to 

get an understanding of how influencers actions can affect, for example, their followers. 

The study is based on the feminist theories cyberfeminism and digital feminism in order to be 

able to interpret from a feminist perspective how female influencers use Instagram to 

highlight injustice. Multimodal critical discourse analysis (MCDA) will also be applied as a 

theory and method for critically analysing influencers’ respond to criticism and harassment. 

The female influencers’ choice to publish and respond to the criticism and the harassment 

they receive is interpreted as a way in which they illuminate and draw attention to different 

discriminations. The choice of publishing and responding to the criticism and the harassment 

they receive, results in them both reproducing but also counteracting the patriarchy. The type 

of criticism and harassment that is published is criticism of action and valuation, sexual 

harassment, judgmental criticism, criticism of profession and harassment against appearance. 

The discourses that are reflected in the influencers’ respond can be interpreted as both 

protecting themselves and the sender, embracing a more masculine behaviour and taking 

advantage of their role as an influencer to highlight an injustice to educate their audience. 

Keywords: Criticism and harassment online, Feminism, Influencer, Instagram, Multimodal 

critical discourse analysis 
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1. Inledning  

Vem vill utföra ett obetalt arbete dagligen? Det har kvinnor gjort i evigheter. Städa, tvätta, 

laga mat och en mängd hushållssysslor har varit vardag för kvinnor genom historien. 

Kvinnans plats har varit i hemmet medan männen haft som uppgift att arbeta för att tjäna in 

pengar och även haft friheten att ta plats i offentliga sammanhang (Berg, 1996). För 200 år 

sedan började däremot kvinnor ifrågasätta könsojämlikheter i sin vardag. De började antyda 

att deras åsikter var viktiga och krävde att samhället började lyssna på dem. Sen dess har 

kvinnor med hjälp av olika medel såsom kvinnorättsorganisationer och demonstrationer 

försökt uppmärksamma den rådande samhällsstrukturen samt utmana den (Hannam, 2013).  

Under de senaste decennierna har kvinnor fått en allt starkare röst och en bidragande faktor är 

användningen av internet. Kvinnor har med hjälp av hemsidor, bloggar och andra 

internetplattformar kunnat sprida information globalt för att främja kvinnors rättigheter 

(Byerly, 2012; Mølster & Wadbring, 2015). Internet har bidragit med en möjlighet för 

kvinnor där de kan integrera på samma sätt som män. Samma möjlighet har även lett till att 

kvinnor får utstå mer sexism, diskriminering, kritik och trakasserier än män (Meyer & Cukier, 

2006; Sobieraj, 2018; Vochocová, 2018). 

Många kvinnor har berättat att de får utstå trakasserier och diskriminering online, vilket även 

bekräftas av tidigare forskning (Eckert, 2018; Meyer & Cukier, 2006; Sobieraj, 2018; 

Vochocová, 2018). Forskning visar även att kvinnor befinner sig i en mer utsatt situation på 

internet där till exempel en användare med ett kvinnligt användarnamn har 25 gånger större 

risk att utsättas för trakasserier och diskriminering än en användare med ett manligt 

användarnamn (Meyer & Cukier, 2006).  

Under det senaste året har vi upplevt att allt fler kvinnliga influencer väljer att publicera den 

kritik och de trakasserier de får ta emot och samtidigt bemöta den. Detta stämmer överens 

med Chamberlains (2016) förklaring att kvinnor i dag är mindre förlåtande och mer publika 

med det bemötande de får ta emot. Med tanke på den position som förebild och 

opinionsbildare som en influencer har, är det viktigt att analysera vilken typ av trakasseri och 

kritik influencerna väljer att publicera samt hur de bemöter diskrimineringen (framtid.se, 

u.å.).  
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Syftet med den här studien är att skapa en förståelse och eventuellt urskilja mönster i hur de 

kvinnliga influencerna bemöter kritik och trakasserier på den sociala medieplattformen 

Instagram. Syftet är även att undersöka vilka trakasserier influencerna väljer att publicera för 

att förstå vad de anser är viktigt samt undersöka om bemötandet skiljer sig åt beroende på 

vilken trakasseri eller kritik influencern bemöter. 

Studien kommer att ta hjälp av de feministiska teorierna cyberfeminism och digital feminism 

för att förstå hur influencerna använder sig av Instagram som verktyg för att uppmärksamma 

en diskriminering samt hur de bemöter denna. Multimodal kritisk diskursanalys kommer att 

tillämpas både som teori och metod för att kritiskt kunna analysera det empiriska materialet 

som består av text och visuella element. Detta för att kunna urskilja eventuella mönster som 

styrs av normer i deras bemötande. De influencer som kommer att undersökas är Stina 

Wollter, Ida Warg, Helen Torsgården och Linn Ahlborg.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras relevant bakgrundsfakta om feminism, Instagram, trakasserier 

och kritik. 

2.1. Feminism  

Feminismen syftar framför allt till enskilda individer eller en social rörelse som ifrågasatt och 

ifrågasätter könsdiskrimineringar. Enligt Hannam (2013) började kvinnor redan i slutet av 

1700-talet i Nordamerika och Europa uttrycka att deras åsikter var viktiga och krävde att 

samhället började lyssna på dem.  

Feminismens historia består av fyra olika vågor där varje våg representeras av olika 

generationer av feminister och feminism. Den första vågens feminism etablerades i mitten av 

1800-talet och kom att fokusera på införandet av kvinnlig rösträtt. Dessa feminister ville även 

få till en byråkratisk acceptans av skilsmässor samt öka utbudet av sysselsättningar och 

utbildningsmöjligheter för kvinnor. Under den här tiden började kvinnor ta allt mer plats i 

offentliga sammanhang för att sprida sina budskap. Detta var en handling som ansågs både 

radikal och modig vid den här tiden. Kvinnans plats var i hemmet och när hon började 

framträda i offentliga sammanhang ansågs det som någonting omoraliskt. Under den här tiden 

kom även tidningar att bli ett viktigt verktyg i arbetet för kvinnans rättigheter och gav 

feministerna utrymmer för ”att ifrågasätta rådande idéer om vilka sociala roller som lämpade 

sig för kvinnor och förde likasinnade kvinnor i kontakt med varandra” (Hannam, 2013, s. 36). 

Andra vågens feminism kännetecknas för sitt arbete att motverka patriarkatet genom att 

uppmärksamma och utmana den dominerande maktstrukturen styrd av män. Den här tidens 

feminism blev uppmärksammad 1968 när en grupp kvinnor i protest valde att kasta sina 

behåar och gördlar på en Miss-America-tävling som en symbol ”för pressen på kvinnor att 

anpassa sig till orealistiska skönhetsnormer” (Hannam, 2013, s. 93). I Sverige samma år 

bildades Grupp 8, en informell sammanslutning som efter bara några år kom att bli en öppen 

feministisk organisation som arbetade för fri abort, flera daghemsplatser och kortare arbetstid 

(Hannam, 2013). 

Den tredje vågens feminism kännetecknas för att inte bara lägga ett stort fokus på ett jämställt 

samhälle för kvinnor och män, utan även ett jämställt samhälle mellan etnicitet och klass. 

Startskottet för den här vågen kom 1991 när Anita Hill anklagade Clarence Thomas för att ha 

sexuellt trakasserat henne. Thomas, som då var nominerade till den amerikanska Högsta 
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Domstolen, nekade till anklagelsen och kom senare att bli domare medan Hill hånades för sin 

smutskastning (Buchanan, 2018). Sättet som Anita Hill behandlades på fick förmodligen 

aktivisten och feministen Rebecca Walker att publicera en artikel i Ms. Magazine 1992 där 

hon deklarerade ”I am not a postfeminism feminist, I am the Third Wave” (Walker citerad i 

Gillis, Howie & Munford, 2007, s. xxiv). Genom detta uttalande distanserade hon sig dels 

från postfeminismens tankar, men även från den andra vågens feminism och därmed var 

begreppet tredje vågens feminism myntat. 

Den fjärde vågens feminism skiljer sig från den tredje genom att enstaka fall av sexism kan få 

global uppmärksamhet. Sociala medier som Twitter och Facebook har förändrat sättet som 

feminister kan kommunicera med varandra. Protester kan organiseras genom ett par klick och 

möjligheten att skriva på namnlistor online tillåter funktionsnedsatta feminister att delta. Den 

snabba farten som internet erbjudit har även lett till att händelser som gruppvåldtäkten på en 

indisk flicka blev vida känt och ledde till en internationell skandal. Många anser att den fjärde 

vågens feminism startades i samband med the Slut Walk, som genomfördes 2011. I protest 

och som en respons på en polis uttalande om att universitetsstudenter inte borde klä sig som 

horor ifall de ville undvika att bli våldtagna, uppmuntrades en demonstration där tjejer och 

killar klädde sig utmanande. Marschen spred sig internationellt på bara några månader 

(Chamberlain, 2016).  

Utvecklandet av att enstaka händelser kan sätta igång en storm av feminism online visar på 

hur kvinnor blir allt mindre förlåtande och mer publika med det behandlade de får ta emot. 

Till skillnad från tidigare kan kvinnor ta hänsyn till sexismen genom att dokumentera den 

genom fotografier eller skydda sig själva genom att söka stöd hos sina medmänniskor 

(Chamberlain, 2016).  

Trots detta har kvinnors medverkan online lett till att de utsatts för trakasserier och 

misshandel när de protesterar eller motsätter sig patriarkatet. Penny (2013) menar att som 

kvinna uttrycka sin åsikt eller ha en blogg online är som att bära kort kjol på internet. Hon 

menar att det faktum att en tjej eller kvinna uttrycker sig i ett publikt forum indikerar att 

kvinnan ber om hot i form av sexuellt våld och kroppslig skada (Penny, 2013). 

2.2. Influencer 

De senaste åren har termen influencer blivit ett allt mer etablerat ord och anses idag vara ett 

professionellt yrke. Till en början syftade ordet influencer främst till personer som var 
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inspirationskällor för en viss typ av livsstil eller marknadsförare för varor eller tjänster. I dag 

anses influencer vara opinionsbildare där de genom sina bilder, videoklipp, kommentarer och 

inlägg i olika sociala medier påverkar andra människors tankar och agerande (framtid.se, 

u.å.). Detta innebär att en influencer kan ha en stor betydelse i människors liv och kan påverka 

dem i sin vardag, vilket gör att en influencer innehar en stor makt över sin publik (Freberg, 

Graham, McGaughey & Freberg, 2011). 

Den svenska översättningen till influencer är influerare. I den här studien kommer dock 

influencer användas eftersom det är ett mer etablerat begrepp och influerarna refererar till sig 

själva som influencer. 

2.3. Instagram 

Instagram är en social medieplattform där användare kan publicera bilder och korta videos för 

att dela med sig av sin vardag och sina intressen. Plattformen lanserades över hela världen den 

6 oktober 2010 (Chandler & Munday, 2016; Instagram, 2010). Användningen av Instagram 

ökar varje år i antal användare och 2017 var det över 50 procent av svenska befolkningen som 

använde sig av Instagram. Bland ungdomar och unga vuxna i åldern 12 till 25 var det över 80 

procent som använde sig av Instagram (Internetstiftelsen i Sverige, 2017).  

2.3.1. Instagram-händelser 

Instagram lanserade 2016 en ny funktion vid namn Instagram-händelser, även kallad 

Instagram stories. De bilder och videos som publiceras visas upp i ett bildspel som heter Dina 

händelser där de 24 timmar efter publiceringen försvinner (Instagram, 2016). 

2.4. Trakasserier och kritik  

Ordet kritik härstammar från det grekiska ordet kritikos och betyder att döma eller urskilja. 

Kritik betyder att man ogillar någon eller något baserat på ett tidigare fel eller misstag (Bright, 

2015). Denna studie kommer att definiera begreppet kritik som när en person uttrycker sig 

negativt gentemot en annan persons åsikt eller agerande.  

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som har i 

syfte att kränka en persons värdighet. För att det ska klassificeras som trakasseri måste 

uppträdandet beröra någon av diskrimineringsgrunderna såsom etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning. Ett exempel där trakasserier förekommer är när en person 
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uttalar sig kränkande om en annan persons religion eller utseende. Det är inte endast uttalande 

som klassificeras som trakasserier utan det kan även förekomma i bilder såväl som i gester 

(SFS 2008:567).  

Vi kommer i den här studien att använda kritik och trakasserier som ett överordnat 

samlingsbegrepp för sexism, personliga påhopp, hot, diskriminering, trakasserier samt kritik.  
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3. Syfte och Problemformulering 

I det här avsnittet presenteras den empiriska studiens syfte och frågeställning.  

3.1. Problemformulering 

Målet med den här studien är att undersöka vilken typ av kritik och trakasserier de kvinnliga 

influencerna publicerar och hur de bemöter den. I sin roll som förebilder och opinionsbildare 

innehar influencerna en maktposition genom sitt sociala inflytande. Med detta inflytande kan 

de eventuellt påverka människor att både tänka och agera på ett visst sätt.  

3.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att skapa en förståelse för vilken typ av kritik och trakasserier 

som influencerna publicerar. Syftet med studien är även att försöka skapa en förståelse för hur 

influencerna bemöter en könsdiskriminering i form av kritik och trakasserier samt eventuellt 

skapa en uppfattning om det förekommer mönster i det beteende som styrs av normer.  

3.3. Frågeställningar 

• Vilken typ av kritik och trakasserier publicerar de kvinnliga influencerna på sina 

Instagram-händelser?  

• På vilket sätt kan de kvinnliga influencernas bemötande av kritik och trakasserier på 

sina Instagram-händelser tolkas ur ett feministiskt perspektiv?  
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4. Forskningsöversikt 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning kring cyberfeminism, trakasseri online och 

responsen på trakasseri.  

4.1. Cyberfeminism 

Byerly (2012) förklarar att utvecklingen av den digitala kommunikationen och internet har lett 

till att kvinnor funnit ett nytt offentligt område där de kan verka för feminismen. Genom att 

skapa nyhetssidor, bloggar och informativa hemsidor för olika kvinnorättsorganisationer har 

en enorm mängd av information blivit tillgänglig och kunnat spridas globalt (Byerly, 2012; 

Mølster & Wadbring, 2015). Den stora omfattningen av kvinnor som deltar i, kontrollerar och 

drar nytta av den nya, digitala kommunikationen skapar nya koncept och empiriska grunder 

för forskning på den kvinnliga mediepubliken (Byerly, 2012). 

Tsatsou (2012) förklarar att när informations- och kommunikationsteknologin utvecklades 

ansåg många teknikentusiaster att kvinnorörelsen skulle växa sig större och bli starkare. Det 

argumenterades för att kvinnor skulle använda den nya teknologin för att arbeta för den 

feministiska rörelsen genom att kommunicera med andra nätverk, mobilisera åtgärder i 

kristider, delta i politiska debatter samt uppmärksamma nya perspektiv. Trots att de aktiva 

kvinnorna argumenterat för att internet är en jämställd plattform, har de kommit använda den 

nya teknologin för att genomföra djärva, feministiska ändamål där det till exempel funnits och 

finns hemsidor enbart för kvinnor och deras intressen (Sobieraj, 2018; Tsatsou, 2012).  

Sobieraj (2018) förklarar att den idealiska tanken med de offentliga sammanhangen online är 

att de erbjuder verktyg för användarna att etablera olika plattformar där kvinnor och män från 

marginaliserade grupper kan gå med, utforska och dela med sig av sina erfarenheter. Till viss 

del har dessa tankar uppfyllts menar Sobieraj. Det har funnits och finns internetsidor som 

blivit och är värdefulla källor för gemenskap för de som varit utsatta. Internet och tillgången 

till integrerade plattformar och användargenererat innehåll har tillåtit de marginaliserade 

personerna att nå ut till en större publik. Det är till exempel billigare och enklare att starta en 

blogg än att starta en tidning. I takt med att de offentliga plattformarna mognat, har 

ojämlikheter försvagats men även förstärkts. En ojämlikhet som förstärkts är männens 

utbredda motvillighet till att låta kvinnor få vara en del av de publika sammanhangen online 

(Sobieraj, 2018).   
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4.2. Trakasserier online 

Flera studier har undersökt och bekräftar det faktum att kvinnor är mer utsatta för våld online 

och att de får ta emot mer trakasserier än män (Eckert, 2018; Meyer & Cukier, 2006; Sobieraj, 

2018; Vochocová, 2018). I en studie genomförd av Meyer och Cukier (2006) konstaterades 

det att en användare med ett kvinnligt användarnamn hade 25 gånger större risk att utsättas för 

trakasserier i olika chattforum, jämfört med om en person hade ett manligt användarnamn. 

Liknande resultat har Sobieraj (2018) fått från sin undersökning där hon fokuserat på kvinnor 

som deltar i offentliga sammanhang online. Hon menar att det riktas en evig ström av sexism 

mot dessa och att kvinnliga journalister, akademiker, politiker, aktivister och bloggare utsätts 

för trakasserier. Även kvinnor som använder sociala medier, spelar online-spel och deltar i 

digitala gemenskaper får ta emot trakasserier. Vad Sobieraj (2018) kunnat notera är att 

angriparna använder sig av tre, många gånger överlappande, taktiker av trakasserier för att 

begränsa kvinnors påverkan i den digitala offentligheten. Den första taktiken innebär att 

skrämma den utsatta kvinnan. Genom att ta till hot om våld, som dödshot och våldtäkt, 

skrämma med vetskapen om vart kvinnan bor och jobbar samt hot om att skada hennes familj 

hoppas angriparen kunna påverka kvinnan att agera annorlunda. Sobieraj (2018) förklarar 

även att det förekommer doxing, vilket innebär att personlig information om en person 

publicerats utan dennes vetskap. Den andra strategin innebär att få den utsatta kvinnan att 

skämmas genom att publicera information tänkt att förödmjuka såsom nakenbilder, bilder och 

videos som tagits och filmats utan kvinnans vetskap, samt sprida falsk information som slår 

tillbaka mot henne. Den tredje taktiken innebär att misskreditera den utsatta kvinnan. Genom 

att ta till könsbaserade stereotyper antyder angriparen att kvinnan omöjligt kan ha något att 

bidra med till den aktuell diskussionen eller att hon inte är en säker källa. Ofta beskrivs 

kvinnan som oförmögen av en opartisk mening eftersom hon är till exempel en bitch, behöver 

få sig ett ligg eller lider av PMS. Många gånger kan hon inte tas seriöst för att hon har ett 

underliggande motiv (Sobieraj, 2018). 

Sobieraj (2018) förklarar att tidigare forskning visar att kvinnor begränsat sitt beteende som 

en respons till deras tidigare erfarenheter av trakasserier och rädslan för sexuella hot samt 

sexuellt våld. Trots detta finns det kvinnor som fortfarande vågar yttra sig i offentliga 

sammanhang och gör det aktivt. Vochocová (2018) fokuserad bland annat sin studie på vad 

det är som driver kvinnor till att fortsätta delta i politiska diskussioner online trots 

erfarenheten av trakasserier. Enligt Vochocová (2018) deltar många kvinnor på grund av att 
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det anses lämpligt för deras yrke att delta. Andra kvinnor deltog för att de helt enkelt ville 

marknadsföra sig själva och bli identifierade med en viss bild eller ett märke eller för att de 

tycker det är roligt att argumentera i konfliktfyllda interaktioner.   

4.3. Responsen på trakasserier 

Antunovic (2018) förklarar att responsen till trakasserier online har varit motsträvig. På 

samma sätt som sexuella trakasserier på arbetsplatser bemöttes under 1970-talet, bemöts 

trakasserier online i dag inte seriöst. Sobieraj (2018) för ett liknande argument där hon menar 

att identitetsbaserade trakasserier har blivit så vanliga att de normaliseras till att bli 

oundvikliga. Hon menar att det finns en mentalitet att om en kvinna väljer att delta i offentliga 

sammanhang online är trakasserier någonting som fås på köpet.  

Eftersom det sker ett förminskande av trakasserier online, läggs ansvaret på den som utsätts 

för trakasserierna att bemöta angriparna. Förminskandet leder även till att den psykiska och 

emotionella skadan som trakasserierna skapar ignoreras (Antunovic, 2018). Novoselova och 

Jenson (2018) tillägger att sexistiska uttalanden i form av trakasserier kan begränsa kvinnors 

nätverkande som influencer. De menar att det kan skada deras offentliga identiteter och ha en 

negativ inverkan på deras professionella självrepresentation. 

Just Not Sports sociala mediekampanj #MoreThanMean fick ett stort genomslag i USA 2016 

och många fick upp ögonen för de trakasserier som kvinnliga sportjournalister utsatts och 

utsätts för. Vad som också uppmärksammades var att de kvinnliga journalisterna förväntades 

förklara och förtydliga deras reaktioner till angriparna. I ett flertal intervjuer problematiserade 

journalisterna de välkända råden don’t feed the trolls och ignore it, och antydde att responsen 

till trakasserier måste komma genom en institutionell och rättslig förändring (Antunovic, 

2018). Ng (2015) för liknande argument där hon menar att de senaste årens spontana 

feministiska respons till trakasserier och våld online har fått mer uppmärksamhet men 

behöver en mer strukturell ansats för att faktiskt lyckas. Ng (2015) anser att institutioner bör 

och kan se bortom det smala fokus som i dag ligger på det offentliga användandet av sociala 

medier för att adressera problematisk online- och offline-kultur. Ng (2015) föreslår därför en 

slags verktygslåda för sociala medier som är baserad och uppbyggd på och genom 

crowdsourcing. Verktygslådan bör innehålla bekanta taktiker och strategier för att mobilisera 

en grupp eller för att få sin röst hörd och uppmärksammad på till exempel Twitter eller 

Facebook.  
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Som tidigare nämnt finns det flera kvinnor som trots tidigare forskning och erfarenhet av 

trakasserier och våld online väljer att bemöta det de får ta emot. Journalisten och feministen 

Bohlin (2015) menar att det sällan är faran eller hotet i sig som gör att kvinnor vågar fortsätta 

kämpa för sin yttrandefrihet. Hon förklarar att det som är avgörande är hur förbered en person 

är och även vilket stöd personen får av sin omgivning i form av vänner, familj och 

arbetsgivare. Bohlin menar att de människor som ”vägrar ge vika för hatet, är i sig en styrka 

som minskar hatets kraft” (Bohlin, 2015, s. 26). 

I samma studie där Vochocová (2018) undersökte varför kvinnor väljer att fortfarande delta i 

politiska diskussioner online, undersökte hon även hur kvinnorna bemöter kritiken och 

trakasserierna. Hon identifierade fyra strategier som kvinnorna använder för att både skydda 

sig själva men även för att bemöta könsdiskrimineringen. Hon kallar dessa strategier för witty 

divas, nice mothers, tough girl och maskulin identitet. För att skydda sig själva tar kvinnorna 

antingen till strategin witty divas eller nice mothers. Witty divas innebär att kvinnan antar en 

roll som en sofistikerad person. Hon har en genomtänkt, vacker visuell representation genom 

ett väl valt foto av sig själv och det innehåll som hon bidrar med är intressant och intelligent. 

Tanken med den här strategin är att utmana den traditionella stereotypen om att en kvinna 

antingen är vacker eller smart och inte både och. Nice mothers innebär att kvinnan tar tillvara 

på sin position som förälder och dess kvalitéer. Efter att utgett sig för att vara mindre politiskt 

aktiv på nätet än i verkliga livet, lägger kvinnan ut bilder och återger berättelser om sina barn 

för att ge intryck av att hon är en sympatisk mor samtidigt som hon skapar tillfällen för 

tillfällig online-aktivism. De andra två strategierna, tough girl och maskulin identitet, används 

främst vid de tillfällen som de aktiva kvinnorna vill bemöta de könsbaserade trakasserierna. 

Tough girl innebär att kvinnan använder sig av karaktärer som anses maskulina för att göra 

det möjligt för sig själv att tävla i en miljö som domineras av män. Strategin anses nödvändig 

eftersom det underlättar för kvinnan att få sina åsikter uppmärksammade och används även 

för att skydda sig själv emotionellt. Vid användning av den fjärde strategin maskulin identitet 

skapar kvinnan en profil där hon utger sig för att vara man. Skapandet av ett maskulint konto 

gör det möjligt för kvinnan att bli en i gänget bland männen. Det här gör i sin tur att hon 

lättare blir accepterad och därmed kan få sin åsikt uppmärksammad.  
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4.4. Vår forskningslucka  

Tidigare forskning har fokuserat på mängden trakasserier som kvinnor får ta emot online, 

vilken typ av trakasserier det är samt på vilket sätt det påverkar kvinnorna. Resultatet från 

tidigare forskning visar även att trakasserierna har en negativ inverkan på kvinnornas 

professionella yrke (Novoselova & Jenson, 2018). Det kan även antas att påhoppen har en 

negativ inverkan på kvinnornas mentala hälsa (Antunovic, 2018).  

Vad forskningen inte fokuserat på är hur kvinnor bemöter de mottagna trakasserierna och 

kritiken. Vochocovás (2018) studie erbjuder en början till en djupare förståelse genom att 

kategorisera fyra olika typer av strategier som kvinnor tar till för att skydda sig själva men 

även för att få sin åsikt uppmärksammad. Det finns även en avsaknad av kunskap kring vilken 

typ av trakasserier och kritik som kvinnor anser är viktigast att uppmärksamma och bemöta. 

Den här studien kommer därför att bidra med en djupare förståelse för hur kvinnliga 

influencer bemöter kritik och trakasserier online, vilka mönster som eventuellt återspeglar sig 

i bemötandet samt vilken typ av kritik och trakasserier som influencerna belyser.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras de teorier och begrepp som är relevanta för studien. Studien kommer att 

grunda sig i teorier kring feminism, cyberfeminism, digital feminism och multimodal kritisk 

diskursanalys.  

5.1. Feminism  

Feminism som teori har som utgångspunkt att mannen är det överordnade könet i samhället 

medan kvinnan är det underordnade. Detta är en samhällsstruktur som feminismen anser både 

kan och måste ändras. Det centrala inom feminismen är att maktkritiskt analysera och 

ifrågasätta föreställningar om sanning och kunskap för att kunna utmana föreställningar om 

vad som anses vara naturligt (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-a). Patriarkatet 

är något som oftast beskrivs inom feminismen. Det syftar till det sociala system där den 

politiska och ekonomiska makten innehas av män. Detta är en starkt etablerad 

samhällsstruktur som finns både i hushållen och i den offentliga sfären (Hannam, 2013).  

Ännu ett centralt begrepp inom feminism är genus som förklarar de strukturer som 

upprätthåller kategorierna man och kvinna samt analyserar maktrelationerna däremellan. 

Genus förklarar även det socialt och kulturellt konstruerade könet utöver de biologiska 

skillnaderna, alltså vad som anses vara manligt respektive kvinnligt (Nationella sekretariatet 

för genusforskning, u.å.-b). Något som diskuteras inom genus är norm, vilket anses vara ett 

godtagbart beteende inom en social grupp. Ifall en person skulle utmärka sig från en social 

grupp och dess normer kan det uppkomma negativitet, vilket kan leda till diskriminerande 

strukturer (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-c). Denna studie kommer ta hjälp 

av feminism som teori för att studera ifall influencerna upprätthåller samhälleliga strukturer 

för vad som är kvinnligt och manligt eller ifall de motarbetar dem.  

5.1.1. Cyberfeminism 

Cyberfeminism handlar om relationen mellan kön och den digitala kulturen (Daniels, 2009). 

Enligt Ross och Byerly (2004) har internet de senaste åren blivit en viktig plats för kvinnor 

där de kan bidra kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Internet har därför utgjort en ny 

plattform för kvinnor att frodas på där de kan delta i olika diskussioner och interaktioner på 

samma sätt som män (Byerly, 2012; Youngs, 2004).  
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Den centrala rollen inom cyberfeminism är att den utmanar de traditionella normerna som 

råder inom patriarkatet. Teknologi är något som tidigare oftast setts som manligt. Men de 

senaste åren har kvinnor använt internet i allt större utsträckning, vilket resulterat i att internet 

omvandlats till en plattform som används av båda könen. Cyberfeminism försöker förstå på 

vilket sätt kvinnor använder sig av internet som ett verktyg i deras strävan mot ett jämställt 

samhälle (Youngs, 2004). Studien kommer därför dra nytta av den här teorin för att kunna 

förstå hur influencerna använder Instagram som verktyg och dess funktioner för att bemöta en 

diskriminering i form av kritik och trakasserier. 

5.1.2. Digital feminism  

Digital feminism utgår från en teori där internet anses ha två sidor. Den ena sidan anser att 

internet ger kvinnor möjlighet att uttrycka sig fritt online, medan den andra sidan anser att 

samma möjlighet bidrar till att de lättare utsätts för trakasserier online. Precis som i vårt 

samhälle, förekommer det sexism och rasism på internet. Till skillnad från vårt samhälle är 

internet konstruerat på ett sätt så att förövare kan uttrycka sig diskriminerande, hatfullt, 

sexistiskt och rasistiskt utan att straffas (Shaw, 2014). På grund av internets konstruktion tas 

tyvärr inte trakasserierna på internet på allvar, utan ses istället som ett fenomen som 

förekommer (Eckert, 2018; Pew Research Center, 2014; Shaw, 2014). Denna studie kommer 

att ta hjälp av digital feminism som teori för att belysa det hat, diskriminering, sexism och 

rasism som förekommer gentemot kvinnorna på internet. Den här studien kommer dra nytta 

av den här teorin för att förstå vilken kritik och vilka trakasserier som influencerna väljer att 

publicera samt hur de bemöter den.  

5.2. Multimodal kritisk diskursanalys  

Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) är dels en teori men även en metod som har 

utvecklats från kritisk diskursanalys (CDA). I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 

insåg ett antal språkvetare att maktrelationerna inte enbart dolde sig i den skrivna texten utan 

även i visuella element. De ansåg att de visuella elementen innehöll underliggande budskap 

och det blev uppkomsten av MCDA. Fokus inom MCDA ligger därför både på det verbala 

språket och skriven text samt visuella språkliga resurser. Med hjälp av MCDA tar man även 

tillvara på den kontext där texten återfinns i, vilket utgör en viktig faktor vid tolkning av en 

text (Machin & Mayr, 2012).  
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MCDA som teori utgår från att språket är språkligt och socialt konstruerat. Teorin anser att 

språket formas efter och formar det samhälle som det tillhör. Vid en analys med hjälp av 

MCDA avslöjas de ideologier och normer som är dominerande i samhället, vilket i sin tur 

indikerar olika maktförhållanden. Genom att analysera visuella element och språkliga val går 

det att tolka och fastställa olika värderingar som präglar innehållet (Machin & Mayr, 2012).  

Valet av MCDA som teori grundar sig i att studien har som avsikt att skapa en djupare 

förståelse för vilka dominerande ideologier och normer som uttrycks implicit eller explicit i 

influencernas bemötande.  
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6. Metod och material  

I detta kapitel presenteras metoden multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) och hur den 

kommer att tillämpas i studien samt hur det empiriska materialet är inhämtat.   

6.1. Metod 

Vi är främst intresserade av att förstå och undersöka hur de kvinnliga influencerna bemöter 

kritiken och trakasserierna de får ta emot online. För att få den här förståelsen kommer vi att 

använda oss av metoden MCDA som presenteras nedan.  

För att kunna kategorisera de olika typerna av kritik och trakasserier som publiceras kommer 

studien ta hjälp av tidigare forskning och definitionerna av kritik och trakasserier. Som 

tidigare nämnt kommer vi att definiera en kommentar som kritik om avsändaren uttrycker sig 

negativt gentemot influencerns agerande eller åsikt. Vi kommer att definiera en kommentar 

som trakasseri om avsändaren uttrycker sig på ett kränkande och negativt sätt angående 

influencerns utseende, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. 

6.1.1. Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 

Enligt Machin och Mayr (2012) är den multimodala kritiska diskursanalysens (MCDA) syfte 

att avslöja de förgivettagna och underliggande budskapen i olika texter. Likt kritisk 

diskursanalys (CDA), tillåter MCDA oss att avgöra mer precist hur en talare eller författare 

använder språket och grammatiska figurer för att skapa mening eller övertyga människor att 

tänka på ett visst sätt samtidigt som författaren döljer sina egna intentioner (Hansen & 

Machin, 2013). Eftersom vi är intresserade av att skapa en förståelse för hur influencerna 

bemöter diskriminering i form av kritik och trakasserier samt eventuellt undersöka om det 

förekommer mönster i det beteende som styrs av normer, finns det fördelar med att använda 

MCDA som metod. Den stora skillnaden mellan CDA och MCDA är att MCDA även 

fokuserar på visuella tecken som färg, form, placering och kroppsspråk som inte beskrivs i en 

text. Genom att tillämpa MCDA tillåts vi att studera de visuella tecknen som återfinns i 

samband med den skrivna texten för att få fram vad influencern vill uttrycka (Machin & 

Mayr, 2012). Ytterligare en fördel, menar Machin och Mayr (2012), är att vid användning av 

MCDA kan textens innehåll delas upp genom att kategorisera den utifrån de olika språkliga 

resurserna samt de ordval och grammatiska figurer den består av. 
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Machin och Mayr (2012) förklarar att olika lexikala val uttrycker olika diskurser eller olika 

uppsättningar av lexikala fält. De här diskurserna eller fälten visar på olika identiteter, 

värderingar och normer av aktivitet som nödvändigtvis inte behöver vara uppenbara. 

Författarna jämför de lexikala fälten med en karta som med sina symboler indikerar olika 

områden av intresse. På samma sätt som en karta skapas av dess skapare för ett speciellt syfte, 

är de lexikala valen ett val av författaren som styrs av speciella intressen eller sociala syften. 

Studien kommer att ta hjälp av MCDA för att bryta ner influencernas respons på den 

mottagna kritiken och de mottagna trakasserierna. Detta för att försöka förstå på vilket sätt 

influencerna väljer att bemöta den och om bemötande skiljer sig åt beroende på vilken kritik 

eller vilket trakasseri influencerna väljer att publicera. Vid genomförande av undersökningen 

kommer vi att tillämpa ett öppet förhållningssätt till studiens empiriska material. Vi kommer 

med andra ord låta studiens material avgöra svaren på studiens frågeställningar. Anledningen 

till att vi använder den här typen av tillvägagångssätt är för att det tillåter oss att fånga nyanser 

och eventuellt upptäcka nya, oväntade idéer som eventuellt tidigare forskning gått miste om 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wägnerud, 2017). 

6.1.2. Genomförande av analys 

Vid en analys med hjälp av MCDA identifieras och avslöjas författarens kommunikativa val 

genom en noggrann process baserad på de anpassade analysverktygen. I den här studien 

kommer vi att genomföra en lexikal och en ikonografisk analys. Den lexikala analysen 

innebär en undersökning av en författares ordval och vokabulär medan den ikonologiska 

analysen undersöker hur individuella element i bilder betonar och förstärker olika diskurser 

(Machin & Mayr, 2012).  

Under genomförandet av den här analysen kommer vi att använda oss av ett analysschema 

som är baserat på Machin och Mayrs (2012) analyskategorier. Schemat utgår från tio olika 

kategorier som förklaras närmare nedan (se bilaga 1, s. 56).  

Lexikala val innebär val av ord. Machin och Mayr (2012) förklarar att vid en undersökning av 

en texts lexikala val analyseras vilka ord som används. Dessa val kan i sin tur delas upp som 

formella och informella val. Formella lexikala val utgör mer informativa diskurser som 

konnoterar att de återger viktiga fakta. De informella valen konnoterar istället ett språk mer 

anpassat för dess målgrupp och inger en känsla av att författaren befinner sig på samma 

sociala nivå. Exempel på formella lexikala val kan vara ”teori”, ”uppmärksamhet” och ”i 
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många fall”. De inger en tyngd i texten och upplevs som mer informativa. Exempel på mer 

informella lexikala ordval kan vara ”tkr”, ”peppar” eller ”tamejfan”. 

Överlexikalisering innebär att det finns ett överflöd av vissa ord och dess synonymer samt att 

det även finns en överdriven beskrivning. Där överlexikalisering återfinns i en text är samma 

ställe där författaren försöker övertala sin läsare om ett budskap. Ett exempel kan vara en text 

som innehåller både manlig sjuksköterska och kvinnlig läkare. Till att börja med går det att 

ifrågasätta varför författaren valt att inkludera kön i yrkesrollen. I det här fallet indikerar det 

på en avvikelse från rådande sociala normer samtidigt som de blir ledtrådar till rådande 

dominanta ideologier. Med andra ord är den rådande ideologin att sjuksköterskor förväntas 

vara kvinnliga och läkare förväntas vara manliga (Machin & Mayr, 2012). 

Värdeladdade ord är ord eller uttryck som antingen är positivt eller negativt laddade. I dessa 

ord eller uttryck framkommer personens värderingar. Förutom specifika ord och uttryck 

undersöks även värderingar i form av liknelser eller metaforer (Machin & Mayr, 2012). Ett 

exempel kan vara ”hora”, ett negativt laddat ord som innebär en person som tar betalt för sex, 

men har i dagens samhälle kommit att bli ett skällsord.  

Klassificering av sociala aktörer innebär en analys av hur människor presenteras i den 

aktuella texten. Det som undersöks är hur författaren valt att presentera och beskriva 

personerna genom att namnge, kategorisera samt identifiera dem i form av ålder, kön, 

ursprung, klass, ras och religion. Faktorer att undersöka är hur personerna specificeras eller 

generaliseras, om personerna anonymiseras, blir sammanförda till statistik samt om 

författaren talar om personerna som oss, vi eller dem. Vid en visuell klassificering av sociala 

aktörer undersöks till exempel distansen till personen på bilden. Ytterligare en sak som 

undersöks är från vilken vinkel personen eller personerna syns. Syns personen underifrån, 

uppifrån eller från sidan? Ett exempel kan vara att se en person bakifrån, vilket indikerar att 

åskådaren får tillgång till samma världsbild som den aktuella personen på bilden (Machin & 

Mayr, 2012).   

Utelämning innebär en avsaknad av vissa ord och termer som förväntas förekomma i texten. 

Om det finns en avsaknad av till exempel aktiviteter, element eller deltagare i en text går det 

att ifrågasätta varför skaparen av texten valt att inte nämna dessa (Machin & Mayr, 2012). 

Exempel på utelämning kan vara avsaknaden av namn på personer samt att en viktig individ 

kollektiviseras och får tillhör en grupp eller en institution istället för att individualiseras. 
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Strukturella motsättningar innebär motsägande koncept som till exempel ung-gammal, ond-

god och offer-förövare. Oftast används endast ett av orden, vilket medför olikheter i kvaliteter 

gentemot sitt motsatsord som nödvändigtvis inte stavas ut. Det här begreppet kan även föra 

med sig associationer från synonymer av andra, liknande motsättningar. Ofta förekommer de 

strukturella motsättningar vid beskrivningar av olika personer och dessa används då för att 

indikera hur personen bör uppfattas (Machin & Mayr, 2012).  

Attribut innebär att analysera hur olika visuella element kommunicerar normer och 

värderingar samt hur dessa representeras. Exempel på attribut är om det förekommer en 

stationär dator eller en laptop i bilden. En stationär dator kan indikera att personen på bilden 

är bunden till sin plats vid skrivbordet medan en laptop indikerar rörlighet och självständighet 

(Machin & Mayr, 2012).  

Miljö innebär, precis som attribut, att undersöka hur miljön och dess element kommunicerar 

normer och värderingar. Ett exempel är om det förekommer många attribut eller inga alls i 

miljön. Avsaknaden av dessa indikerar en tomhet som kan vara både bra och dålig. Ytterligare 

en faktor att analysera är hur fokus läggs på vissa element i miljön genom att ta hjälp av till 

exempel ljus, färg och placering (Machin & Mayr, 2012).  

Denotation och konnotation är även två verktyg som kommer användas vid analys av 

bildernas visuella tecken. Denotation beskriver vad som syns, medan konnotation beskriver 

vilka idéer och värderingar som kommuniceras genom det som representeras i bilden (Machin 

& Mayr, 2012).   

6.1.3. Urval 

Vid insamlingen av material har vi använt oss av ett strategiskt urval. Valet att använda 

strategiskt urval som urvalsmetod beror på att vi inte är intresserade av att kunna uttala oss 

allmängiltigt om kvinnors bemötande av kritik och trakasserier online. Vi är istället 

intresserade av att skapa en uppfattning och djupare förståelse för hur kvinnliga influencer 

bemöter för att förstå vilket typ av beteende de kan främja i sin roll som förebild och 

opinionsbildare. Den här studien kräver även ett visst material för att kunna genomföras och 

ett strategiskt urval tillåter oss att samla in den typ av material som är relevant (Esaiasson et 

al., 2017).   

Vid det strategiska urvalet har vi samlat in material från kvinnliga influencer som bemöter 

kritik och trakasserier i sina Instagram-händelser. Anledningen till att vi valt att undersöka 
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Instagram-händelser beror på att det är främst där som relevant material för studien 

publiceras. Till att börja med valde vi ut personer som kan klassificeras som influencer 

eftersom de allra främst är kända på grund av att de representerar en viss typ av livsstil i sina 

sociala medier. Vi började sedan samla in material som vi ansåg var relevant och intressant 

för vår studie och som uppfyllde definitionerna av kritik eller trakasserier. 

Efter detta valde vi att fokusera på fyra influencer på grund av att de har ett stort följarantal på 

minst 170 000 följare, varierande ålder och även representerar olika typer av livsstilar. 

Anledning till att vi valde att undersöka hur livsstils-influencer bemöter kritik och trakasseri 

på Instagram beror på att tidigare forskning förbisett den här typen av influencer samt 

fokuserat på de sociala medieplattformarna Facebook och Twitter. 

Både under insamling av material samt vid analysen av det empiriska materialet skedde 

bortfall. För att kunna förstå kontexten samt den kritik eller de trakasserier som influencern 

bemötte, valde vi att endast analysera det material där vi själva kunde se vilken typ av kritik 

eller trakasserier som influencerna fått ta emot. Vi insåg även att valet var viktigt för att kunna 

kategorisera vilken typ av kritik eller trakasseri som influencerna valt att publicera och 

bemöta.  

Det skedde ytterligare bortfall när en del material förekom som exempel för vad som kan 

anses vara negativt med att vara influencer. I det här fallet saknades ett direkt bemötande till 

avsändaren av trakasserierna.  

6.2. Material 

Materialet består av 27 olika Instagram-händelser från fyra olika livsstils-influencer. Dessa 

har antingen analyserats var för sig eller i en serie för att bättre förstå kontexten. De fyra olika 

influencerna är Stina Wollter, Ida Warg, Helen Torsgården samt Linn Ahlborg och de 

presenteras nedan. Alla fyra influencer representerar fyra olika livsstilar och trots att den här 

studien tillämpar ett feministiskt perspektiv, har ingen av de utvalda influencerna sagt att de är 

feminister.  

6.2.1. Stina Wollter 

Stina Wollter är 54 år gammal och arbetar främst som konstnär och illustratör. Hon är även 

föredragshållare, radiopratare, sångerska, textförfattare och aktivist. Wollter blev känd för en 

större publik när hon medverkade i Let’s Dance 2017 och har sedan dess blivit allt mer 
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uppmärksammad för sin aktivism på Instagram. På Instagram finns hon under namnet 

stinawollter där hon delar med sig av sitt arbetsliv som konstnär och artist, men där hon även 

tar upp kampen mot kroppshetsen. Vid den här undersökningens genomförande har Wollter 

omkring 170 000 följare på Instagram (Stina Wollter, u.å.; Wollter, 2018, 9 november).  

6.2.2. Ida Warg 

Ida Warg är 31 år gammal och arbetar som bloggare, youtuber och podcastare där hon främst 

delar med sig av sitt vardagsliv och livsstil kring mode, inredning, träning och mat. Warg har 

drivit sin blogg i åtta år och fått utmärkelserna Årets Hälsoblogg i Blogg Awards och Finest 

Awards 2016. I slutet av juli fick Warg en son och hon har i och med detta fått ta emot kritik 

kring sitt moderskap, även kallat mom shaming. Den senaste tiden har Warg delat med sig av 

sina erfarenheter av mom shaming på både sin blogg och sitt Instagram-konto idawarg. På 

grund av valet att dela med sig har Warg kommit att bli en ledande person inom mom 

shaming. Vid den här undersökningens genomförande har Warg omkring 293 000 följare på 

Instagram (Warg, 2018a, 9 november; Warg, 2018b, 9 november).  

6.2.3. Helen Torsgården 

Helen Torsgården är 30 år gammal och främst känd som youtuber men även aktiv på 

Instagram under namnet helentorsgarden. Helen började sin karriär som make up-artist där 

hon delade med sig av inspirerande sminkningar och skönhetstips. På senare tid har 

Torsgården kommit att bli mer av en livsstils-influencer likt Warg. Likt Warg har även 

Torsgården fått ta emot en del kritik angående sitt moderskap. Vid den här undersökningens 

genomförande har Torsgården omkring 249 000 följare på Instagram (Torsgården, 2013, 14 

oktober; Torsgården, 2018, 9 november). 

6.2.4. Linn Ahlborg 

Linn Ahlborg är 19 år gammal och främst känd som en av Sveriges största youtubers. Hon 

driver även en blogg, har haft modesamarbeten med modeföretaget NA-KD och finns på 

Instagram under användarnamnet linnahlborg. Både i sin blogg och på Instagram delar hon 

med sig av sin livsstil som innefattar vänner, mode och resor men även en mer personlig sida 

där hon ofta säger och står upp för vad hon tycker. Vid den här undersökningens 

genomförande har Ahlborg omkring 574 000 följare på Instagram (Ahlborg, 2018a, 12 

november; Ahlborg, 2018b, 12 november). 
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6.3. Etiskt förhållningssätt  

Vi valde att inte kontakta influencerna varken före eller efter studiens genomförande. De är 

offentliga personer som använder sina Instagram-konton i syfte att representera sig själva för 

att förmedla en viss typ av livsstil. Deras Instagram-konton har en öppen tillgång och vi ansåg 

därför inte att det var relevant att ta kontakt med dem. Ytterligare en anledning till att vi inte 

valde att kontakta dem innan studien var för att inte påverka en eventuell publicering av det 

material som vi ansåg vara lämpligt för den här studien. 

6.4. Metodkritik  

Det har riktats kritik mot MCDA och CDA och den lilla mängd material som ofta analyseras 

anses vara otillräcklig. Därför har vi i denna studie valt att analysera 27 Instagram-händelser, 

vilket gör att vi kan få en större överblick av det problem som vi vill undersöka. Det har även 

riktats kritik mot att materialet oftast är strategiskt utvalt för analysens intresse (Machin & 

Mayr, 2012). Vi är medvetna om att vårt strategiska urval gynnar vår studie, men samtidigt är 

det strategiska urvalet viktigt eftersom studien är beroende av ett visst material för att kunna 

genomföras. Nackdelen med den här typen av urval är att det blir svårt att uttala sig 

allmängiltigt om hur andra influencer bemöter kritik och trakasserier. Samtidigt är vi inte 

intresserade av att dra generella slutsatser, utan vill istället skapa en förståelse för hur 

influencer bemöter kritik och trakasserier online.  

Metodens analys har även kritiserats för att snarare vara en övning i hur material kan tolkas. 

Det anses även svårt att kritiskt analysera den diskurs som man håller med eller identifierar 

sig med. De lexikala valen som undersöks kan te sig naturliga och svåra att uppmärksamma 

(Machin & Mayr, 2012). Det fanns en oro till en början att det skulle bli svårt att hålla sig 

kritiskt till sitt material. Men genom att läsa på om MCDA samt ha ett genomarbetade 

analysschema med väl valda analyskategorier infann sig ett avståndstagande och kritiskt 

tänkande.  

6.5. Metodreflektion  

MCDA som metod för med sig både fördelar och nackdelar (Machin & Mayr, 2012). 

Nackdelen är att vi många gånger under analysens gång dragit slutsatser utifrån tolkningar av 

influencerns val att formulera sig. Om studien även hade involverat intervjuer med de aktuella 

influencerna hade vi fått en bättre förståelse för deras val att uttrycka sig på ett visst sätt i sitt 

bemötande. Det går med andra ord att ifrågasätta studiens tillförlitlighet eftersom slutsatserna 
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är dragna från våra egna tolkningar. Vi vill därmed förtydliga att det resultat som presenteras 

beskriver de kvinnliga influencernas bemötande i de Instagram-händelser som studien 

analyserat.   

Fördelen med MCDA är att den tillåtit oss att analysera text med tillhörande bilder. Den har 

även tillåtit oss att kritiskt analysera influencernas bemötande för att ur ett feministiskt 

perspektiv kunna tolka hur de utmanar normer men även hur de i vissa fall reproducerar dem.  

Studiens empiriska material kunde ha varit mer varierande med influencer från olika etniska 

bakgrunder samt olika yrkesgrupper för att falla mer i linje med tredje och fjärde vågens 

feminism.  

Något som varit svårt under studiens gång har varit insamlandet av material. Vi har begränsats 

av Instagram-händelsernas korta tillgänglighet och kan trots aktivt och dagligt letande gått 

miste om relevant material. Anledningen till att vi valt att samla in material från influencernas 

Instagram-händelser beror på att det är främst där som relevant material för studiens 

undersökning publicerats. Vi har även begränsats av vårt strategiska urval och fått välja 

influencer som publicerat relevant material under studiens tid för insamling. Vi vill därmed 

förtydliga att de slutsatser som dras från den här studien endast gäller för det insamlade 

materialet.  
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7. Analysresultat 

7.1. Vilka trakasserier och vilken kritik publiceras? 

Baserat på tidigare forskning och definitionerna av kritik och trakasserier har vi kunnat 

kategorisera det empiriska materialet i fem olika kategorier. Den kritik och de trakasserier 

som publicerats av samtliga influencer är dömande kritik mot deras personligheter. Ett 

exempel som Warg lyfter fram är en person som kritiserar Warg för att ha köpt en rosa 

klänning till sin son. Ytterligare ett exempel är Wollter där en person anser att hon beter sig 

barnsligt för sin ålder. Inom den här kategorin kan det tolkas som att influencerna får bemöta 

dömande kritik för att de går emot de samhälleliga normerna och strukturerna kring kön. I de 

här fallen går de emot vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Warg väljer till 

exempel att klä sin son i en rosa klänning, vilket anses vara en olämplig klädsel för en kille 

och är därmed inte socialt accepterat. Wollter går emot vad som anses vara kvinnligt när hon 

beter sig på ett barnsligt sätt, något som inte associeras med en kvinna som bör vara mogen 

och sofistikerad (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-b; Nationella sekretariatet 

för genusforskning, u.å.-c).   

Den andra kategorin som publicerats av tre av fyra influencer är kritik mot profession. 

Kritiken anses som kritik på grund av att avsändaren uttrycker ett missnöje mot influencerns 

yrkesroll. Ett exempel är Ahlborg som fått kritik för att hon är för opersonlig på sin Youtube-

kanal och att avsändaren anser att Ahlborg endast publicerar videos som är positiva och glada. 

Ytterligare ett exempel är Torsgården som fått kritik för att hon upplevs som otrevlig när hon 

besvarar sina följares kommentarer på sitt Instagram-konto. Valet att publicera den här typen 

av kritik kan tolkas som att influencerna både motarbetar och reproducerar den normativa 

synen på att kvinnor ska vara trevliga, sociala och tillfredsställa sin omgivning. Influencerna 

har förmodligen fått kritik från första början för att de gått emot den här normen och därmed 

motarbetat den. Däremot, genom att besvara avsändarens kritik och publicera svaret 

reproducerar de normen om att det är viktigt för kvinnor att ha ett ansenligt rykte (Hannam, 

2013; Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-c).  

De resterande kategorierna har publicerats av endast en av influencerna. Dessa är kritik mot 

agerande och värdering, trakasseri mot utseende samt sexuella trakasserier. Kritik som riktas 

mot agerande och värdering har publicerats av Wollter. Kritiken kategoriseras som kritik 

eftersom avsändaren uttrycker ett misstycke mot Wollters värderingar, men den upplevs även 

som sofistikerad. Detta på grund av att avsändaren visar på en förståelse för Wollters 
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värderingar genom att argumentera och resonera kring dessa. Valet att publicera den här typen 

av kritik kan tolkas som att Wollter tar ställning i ett offentligt sammanhang, vilket gör att hon 

indirekt arbetar för feminismen. Det finns en norm om att kvinnor inte hör hemma i offentliga 

sammanhang och inte bör uttrycka sina åsikter, en norm som Wollter motarbetar (Berg, 1996; 

Hannam, 2013).  

Den fjärde kategorin, trakasseri mot utseende, har publicerats av Warg. Kommentarerna anses 

vara trakasserier eftersom de kränker Wargs utseende och även hennes son. Ett exempel är 

”Det ser ut som han är missbildad eller har typ Downs syndrom eller liknande. Ingen bebis är 

ju söt när den precis blivit uttryckt ur en vagina, men tråkigt nog så är inte Elvis en söt bebis”. 

Valet att publicera den här typen trakasserier kan ur ett feministiskt perspektiv tolkas som att 

Warg anser att det är olämpligt att kommentera varandras utseende. En överordnad norm är 

att en kvinna alltid ska ha ett presentabelt och vackert utseende genom att vara sminkad och 

uppklädd. Wargs val att publicera den här typen av trakasserier kan tolkas som att hon arbetar 

för feminismen och tar därmed ställning emot att den här typen av trakasserier inte är 

acceptabel (Hannam, 2013).  

Den sista kategorin är sexuella trakasserier. Den enda influencern som publicerat den här 

typen av trakasserier är Wollter. Trakasserierna består av uppmanande till Wollter att visa sig 

naken, ligga med avsändarna samt bilder på det manliga könsorganet. Ett exempel är när en 

avsändare uttryckt ”Jag vill sex dej”, ett uppträdande som kränker Wollters värdighet. Genom 

att publicera den här typen av trakasserier tolkas det som att Wollter motarbetar patriarkatet 

och visar att det inte är acceptabelt att sexuellt trakassera en kvinna. Hon tar ställning och det 

kan även tolkas som att hon föregår med ett gott exempel för vad feminism innebär genom att 

publicera de här händelserna (Hannam, 2013).  

7.2. Hur bemöter de kritiken? 

7.2.1. En form av distanstagande  

I princip alla analyserade Instagram-händelser förekommer en form av distanstagande som en 

överordnad norm och mönster. De underordnade kategorierna är distanstagande från 

trakasserier och avsändaren, distanstagande från en grupp eller person, ignorerar kritiken 

eller trakasserierna samt en oförståelse för kritiken.  
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7.2.1.1.  Distanstagande från trakasserier och avsändaren 

I de fall det kan tolkas som att influencerna tar ett distanstagande från kritiken eller 

trakasserierna samt avsändaren sker detta främst i form av klassificering av sociala aktörer. 

Ett exempel är det informella lexikala valet ”folk”, vilket kan uppfattas som neutralt. Men, i 

det empiriska materialet förekommer det i kombination med negativt värdeladdade ord samt 

negativa strukturella motsättningar, vilket gör att ordet uppfattas som någonting negativt. Det 

förekommer även utelämning i form av avsändarens identitet och en direkt konfrontation. Ett 

exempel där influencern utelämnar en direkt konfrontation är Ahlborg som besvarar frågan 

”hur slutar man va hockerhoe” med ”Vet ej ❤️”, vilket kan tolkas som ett distanstagande från 

trakasserierna genom att hon inte väljer att besvara frågan (Machin & Mayr, 2012).  

Ett exempel där den här typen av distanstagande förekommer är även i en av Wargs 

Instagram-händelser. En avsändare har kommenterat att hen är missnöjd med hur Wargs son 

ser ut och anser att sonen borde vara mycket sötare eftersom hans föräldrar ser bra ut.  

 

Detta är en kommentar som upprör Warg och genom olika analyskategorier tolkas det som att 

hon tar avstånd från den här typen av trakasserier och avsändaren. Till att börja med 

klassificerar Warg den sociala aktören som ”folk”, vilket som tidigare förklarats uppfattas 

som negativ. Den negativa klassificeringen förstärks av de informella lexikala valen ”fel” och 

”fan” som kan kategoriseras som strukturella motsättningar och värdeladdade ord. Även 
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attributen en arg emoji och textens typsnitt stark mot en svart bakgrund förstärker tolkningen 

av att Warg distanserar sig från trakasserierna och avsändaren (Machin & Mayr, 2012). 

7.2.1.2.  Distanstagande från en grupp eller person 

I majoriteten av Instagram-händelserna kan det tolkas som att influencerna tar ett 

distanstagande från en viss grupp eller person samt dess eller hens värdering, åsikt och 

agerande. I dessa fall förekommer kategorierna klassificering av sociala aktörer, strukturella 

motsättningar samt utelämning. I en Instagram-händelse har Torsgården fått kritik för hur hon 

uppfostrar sitt barn. Hon bemöter kritiken genom att beskriva deras uppfostran på följande 

sätt:  

     Barn lär sig lätt att de får uppmärksamhet av att skrika. Vi väljer att ”ignorera” i 

     många fall. Vi pratar lugnt och sansat med henne när hon skriker. Det lönar sig inte 

     att ”skälla” på sina barn när de är så små. Det funkar bäst för oss!   

Torsgården använder de lexikala valen ”vi” och ”oss” när hon beskriver hur hennes familj 

väljer att uppfostra sina barn. Samtidigt utelämnar hon helt en klassificering av de personer 

som inte uppfostrar sina barn på samma sätt som henne, vilket kan tolkas som ett 

distanstagande från den här gruppen av människor.  

Ett exempel på strukturella motsättningar är en Instagram-händelse där Wollter uttrycker sin 

tacksamhet mot de personer som uppskattar hennes arbete genom att beskriva dem som 

”människor”, vilket tolkas som någonting positivt på grund av att ordet skrivs i samband med 

överlexikalisering och positivt värdeladdade ord. När hon däremot beskriver de personer som 

oroar sig för hennes hälsa klassificerar hon dem som ”folk”. I kontrast till vad Wollter skrev 

tidigare, tolkas det här ordet som negativt och som ett distanstagande från den grupp av 

människor som oroar sig. Tolkningen förstärks genom att ”folk” skrivs i samma mening med 

lexikala val såsom ”rätt stressande” samt ”oroar sig”. 

Oavsett budskapet i sina Instagram-händelser tar influencerna hjälp av attribut för att 

förstärka distanstagandet. Exempel på attribut är att dölja avsändarens identitet samt att med 

hjälp av färg, versaler och GIF:ar förstärka deras budskap för att ta avstånd från en grupps 

eller persons åsikt, agerande eller värdering (Machin & Mayr, 2012).  
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7.2.1.3.  Ignorerar kritiken eller trakasserierna  

I vissa Instagram-händelser kan det tolkas som att vissa influencer väljer att ta avstånd från 

den kritik som de fått ta emot. I de fall där det här distanstagande förekommer finns en 

utelämning av allra främst en konfrontation. Både Warg och Wollter väljer att utelämna en 

konfrontation med avsändaren och riktar sig istället till sina följare.  

I en av sina Instagram-händelser har Wollter fått kritik för att bete sig som ett barn, men 

istället för att bemöta kommentaren väljer hon medvetet att missförstå situationen och ta det 

som en komplimang.  

 

Det är främst den förtydligande texten som förstärker tolkningen av ett distanstagande i det 

här fallet. Texten ”ÄLSKAR ATT ”MISSFÖRSTÅ”” innefattar många analyskategorier som 

indikerar ett distanstagande från kritiken. Till att börja med använder sig Wollter av 

överlexikalisering i form av versaler samt citattecken för att förtydliga att hon tycker det är 

roligt att missförstå. Det värdeladdade ordet ”älskar” blir ytterligare en indikation på att hon 

väljer att missförstå situationen och ta distans från kritiken genom att vända den från negativ 

till positiv. Indikationen förstärks av attribut som den röda bakgrunden samt kram-emojin 

som konnoterar en varm, positiv och uppskattad känsla över situationen (Machin & Mayr, 

2012).  
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7.2.1.4.  En oförståelse för kritiken 

I de flesta av Instagram-händelserna förekommer vad som kan tolkas som en oförståelse för 

den kritik eller de trakasserier som influencerna fått ta emot. Influencerna visar både på en 

oförståelse för avsändarens agerande eller värdering och anser även att kritiken är obefogad.  

I de flesta fall där det förekommer en oförståelse för avsändarens agerande eller värdering har 

influencern gjort ett lexikalt val att skriva ut att hon inte förstår. Vid klassificering av sociala 

aktörer förekommer till exempel ordet ”folk”, vilket tolkas som negativt på grund av att det 

skrivs i samband med värdeladdade ord som till exempel ”fan” och ”hatet”. Detta tolkas som 

ett distanstagande från kritiken, vilket presenterats tidigare i det kapitlet. Det förekommer 

även utelämning av avsändarens identitet, en diskurs som presenteras senare i det här kapitlet. 

Analyskategorierna indikerar inte var för sig en oförståelse för avsändarens tänkande eller 

agerande, utan det är kombinationen av kategorierna som ger en uppfattning om att 

influencern visar på en oförståelse för avsändarens agerande eller värdering (Machin & Mayr, 

2012). 

I kombination med detta finns det analyskategorier vilka indikerar att influencern anser att 

kritiken är obefogad. En av Ahlborgs Instagram-händelser utgör ett exempel där hon har fått 

en fråga från en avsändare som uttrycker sin besvikelse och anser att Ahlborg inte är 

tillräckligt personlig i sina videos som hon publicerar på sin YouTube-kanal. Ahlborg har valt 

att bemöta kritiken på följande sätt: 

     så tråkigt att du upplever mig som opersonlig. jag tkr jag visar er väldigt mycket av 

     mitt liv och väldigt är noga med att låta min personlighet lysa igenom jämt. jag har 

     en teori att jag kan upplevas som opersonlig då jag inte har så nära till känslor. 

     många andra kreatörer går ju till youtube och öppnar upp sig om dom är ledsna 

     över någonting till exempel men när jag är ledsen skulle jag aldrig ta fram en 

     kamera och det är väl bara så jag är. 

En anledning till att bemötandet tolkas som att Ahlborg anser att kritiken är obefogad beror på 

det frekventa lexikala valet ”jag” i texten. Ahlborg lägger ett stort fokus på sig själv genom att 

ett flertal gånger refererar till vad hon tycker och anser. Hon förklarar även sitt agerande 

genom att distansera sig från en annan grupps agerande genom att klassificera den som ”andra 

kreatörer”, vilket är ett lexikalt val och tolkas som en form av distanstagande från en grupp 

människor och därmed förstärker indikationen på att Ahlborg anser att kritiken är obefogad. 
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Tolkningen förstärks ytterligare av Instagram-händelsens attribut och miljö. På bilden syns 

Ahlborg och den är tagen underifrån. Endast en tredjedel av Ahlborgs ansikte syns på bilden 

där det knappt går urskilja att Ahlborg tittar uppåt och bortåt från kameran. Valet att titta bort 

från kameran gör att hon ser uttråkad ut, men det inger även ett ansiktsuttryck som uppfattas 

som att hon inte bryr sig om kritiken. Med andra ord förstärker attributen och miljön 

tolkningen av att Ahlborg anser att kritiken är obefogad (Machin & Mayr, 2012).  

7.2.2. Maskulint beteende 

I flera Instagram-händelser förekommer vad som kan tolkas som ett maskulint beteende som 

ett överordnat mönster. Oftast finns det ett samspel mellan dessa underdiskurser där till 

exempel ironi förekommer som diskurs för att avdramatisera eller förminska avsändaren, 

vilket i sin tur leder till en avdramatisering av händelsen. De underordnade kategorierna är 

ironiserar, provokation och uppror, avdramatisering och förminskning av problemet och 

nedvärderande och misskrediterande av person.  

7.2.2.1.  Ironiserar 

Ironi förekommer i de Instagram-händelser där influencern säger en sak men menar en annan. 

Ironin som är framförd är antingen riktad till avsändaren, händelsen eller ett uttryck som 

presenteras i Instagram-händelsen. Ett exempel är Warg som blivit trakasserade för sitt 

utseende och bemöter trakasseriet med ”Så himla kul när vi peppar varandra här i livet…”.  
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Warg skriver att hon tycker det är roligt när vi peppar varandra, men det underliggande 

budskapet tyder på det motsatta. Analyskategorier som indikerar detta är bland annat det 

lexikala valet ”…” samt attributet en bajs-emoji. De tre punkterna tolkas som en 

eftertänksamhet, att Warg uppmanar sina följare att inte ta hennes kommentar seriöst. Bajs-

emojin indikerar vad Warg egentligen anser om avsändarens kommentar, vilket blir en tydlig 

kontrast mot det som skrivs i Wargs text. I meningen återfinns även överlexikalisering där 

Warg förstärker sitt budskap om att det är roligt när vi uppmuntrar varandra, vilket tolkas som 

att Warg anser att avsändarens kommentar är positiv. Men, i kombination med det lexikala 

valet och attributet tolkas Wargs kommentar som ironisk (Machin & Mayr, 2012).   

7.2.2.2.  Provokation och uppror  

Det finns Instagram-händelser där det uppfattas som att influencerna väljer att iscensätta den 

kritik de fått ta emot. Med andra ord göra uppror mot avsändarens kritik. En av Torsgårdens 

Instagram-händelser utgör ett exempel där hon har fått kritik för att hon inte säger till sin 

dotter när hon skriker. Instagram-händelsens miljö består av ett svar som ligger i förgrunden, 

men i det här fallet är det bildens bakgrund som är viktigast eftersom den består av en bild på 

Torsgårdens dotter som skriker.  

 

Provokation och uppror förekommer enbart i form av attribut och miljö och används för att 

förstärka influencernas budskap. Ett exempel där provokation förekommer i form av attribut 
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är när Wollter fått kritik för att vara barnslig. Wollter väljer att använda sig av attribut som 

färgstarka färger som är målade på ett sätt att de kan tolkas som ett barns målning. Med andra 

ord associeras de här attributen som barnsliga, vilket tolkas som en provokation eftersom 

Wollter har fått kritik för att vara just barnslig. Istället för att rätta sig efter kritiken gör hon 

det motsatta och förstärker intrycket av att hon är barnslig (Machin & Mayr, 2012).  

7.2.2.3.  Avdramatisering och förminskning av problemet 

I vissa Instagram-händelser tolkas som att influencern avdramatiserar och förminskar 

händelsen, problemet eller vad avsändaren uttryckt. Influencern väljer då att avdramatisera 

och förminska situationen genom att misskreditera och förlöjliga. I de här fallen använder de 

sig av ett mer formellt språk vad gäller de lexikala valen för att låta mer förtroendeingivande 

och respektabla. Det kan tolkas som att influencern vill läxa upp avsändarens och rätta till 

hens beteende och tar därmed tillfället i akt för att visa upp ett beteende som de anser inte är 

acceptabelt.  

Ett exempel där det sker en förminskning och förlöjligande av vad avsändaren uttryckt är när 

Wollter fått ta emot kritik för hennes värderingar som kroppsaktivist. Avsändaren anser att 

halvnakna kroppar inte bör florera överallt där de inte borde och Wollter besvarar denna kritik 

med hjälp av ironi.   

Oj. Jobbigt. På sommaren och allt. Och tidningar och filmer? Hur gör du? Gud det 

måste vara supersvårt att slippa ifrån men det är klart att det går om en anstränger sig. 

Jag för min del – som konstnär och människa i ett normstyrt samhälle behöver massor 

av bilder! 😃 

I Wollters bemötande återfinns strukturella motsättningar, värdeladdade ord, 

överlexikalisering samt lexikala val i form av grammatiska figurer såsom korta meningar. De 

strukturella motsättningar är bland annat ”jobbigt” och ”supersvårt” vilket tolkas som att 

Wollter anser att det måste vara svårt att hålla sig ifrån alla halvnakna kroppar. De 

värdeladdade orden som är bland annat ”Gud”, ”måste” och ”anstränga” samt 

överlexikaliseringen i form av frågor förstärker tolkningen av att Wollter anser att det måste 

vara jobbigt att ständigt behöva se halvnakna kroppar. Det som gör att Wollters bemötande 

tolkas som ironisk är den sista meningen ”Jag för min del – som konstnär och människa i ett 

normstyrt samhälle behöver massor av bilder”, vilket utgör en tydlig kontrast mot vad Wollter 

skriver i den första meningen (Machin & Mayr, 2012).  
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7.2.2.4.  Nedvärderande och misskrediterande av person  

Det finns många olika analyskategorier som kan indikera att influencerna väljer att 

nedvärdera och misskreditera en person. Ett exempel när detta förekommer är när Wollter i en 

serie av Instagram-händelser får ta emot kommentarer och trakasserier såsom ”Vill ha dej”, 

”Jag vill sex dej” och ”men jag vill ser lite naken bröst bild” och väljer att gå avsändaren till 

mötes på ett ironiskt sätt. Wollter väljer att publicera den här konversationen i en serie av sex 

Instagram-händelser och i en av händelserna finns texten ”Tänker att han bör ju fatta snart.”, 

vilket förtydligar Wollters bemötande.  

 

Wollter använder som tidigare nämnt ironi för att förlöjliga situationen, en diskurs som 

presenterats tidigare. Men, i det här fallet förlöjligar Wollter även avsändaren genom det 

lexikala valet ”bör ju”, vilket kan tolkas som att Wollter försöker förtydliga att avsändaren 

inte kan läsa av situationen. Genom att publicera konversationen och förtydliga avsändarens 

oförmåga att känna av situationen sätter hon användaren i en utsatt sits där dennes oförmåga 

att förstå blottas. Akten av att sätta avsändaren i en utsatt sits kan tolkas som att Wollter 

nedvärderar och förminskar avsändaren (Machin & Mayr, 2012). 
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7.2.3. Vänder sig till sina följare 

I ett flertal Instagram-händelser vänder sig influencerna till sina följare för att antingen 

uppmana dem att följa dem och ta efter deras agerande eller för att söka stöd och bekräftelse. 

De underordnade kategorierna är söker stöd och bekräftelse och vi är alla jämlika. 

7.2.3.1.  Söker stöd och bekräftelse 

I några av de undersökta Instagram-händelserna kan det tolkas som att influencerna vänder sig 

till sina följare för att söka stöd eller bekräftelse. Warg uttrycker sig i en av sina Instagram-

händelser ”Vad fan är det för fel på folk?” där det lexikala valet att ställa en retorisk fråga 

främst konnoterar ett sökande efter stöd eller bekräftelse hos sina följare. Konnotationen 

förstärks ytterligare på grund av det värdeladdade ordet ”fan” som tolkas som en oförståelse 

från Wargs håll och genom att publicera det här trakasseriet kan det tolkas som att hon hoppas 

få svar eller stöd hos sina följare (Machin & Mayr, 2012).  

Torsgården använder sig av ett liknande val när hon bemöter en avsändare som kritiserat 

henne för att vara otrevlig i sitt bemötande i kommentarsfält. Likt Warg, använder sig 

Torsgården av lexikala val men i det här fallet mer informella som ”Tycker ni?”, ”en otrevlig 

person” och ”100 smilys”, val som tolkas som en osäkerhet från Torsgårdens sida.  
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I hennes bemötande finns det även ett stort fokus, en överlexikalisering, på Torsgården själv 

och att vara otrevlig, vilket indikerar att Torsgården försöker övertala sina följare att hon inte 

är otrevlig. Det finns även en form av överlexikalisering i användandet av attributen smileys i 

bilden. Längst ner i bilden finns sex olika smileys placerade på rad, vilka kan tolkas som att 

de används för att förtydliga att Torsgården är en trevlig person. Tolkningen förstärks 

ytterligare på grund av valet att klassificera sina följare där hon väljer att tilltala dem som 

”ni”, vilket är ett uppskattat och respektfullt tilltal. Hon väljer även att ta avstånd från en viss 

persons agerande genom att benämna hen som ”någon”, vilket konnoterar ett avståndstagande 

från den här typen av person. Avståndstagandet och osäkerheten förstärks även av ytterligare 

attribut och händelsens miljö. Händelsens främsta attribut består av en ja-eller-nej-fråga där 

Torsgården uppmuntrar sina följare att svara ärligt på ifall de anser att hon är otrevlig. I 

händelsens miljö må Torsgårdens bemötande av kritiken ligga i fokus i förgrunden, men i 

bakgrunden syns en bild på Helen där hon med huvudet på sned, ler och tittar in i kameran. 

Bilden tolkas som positiv och det är svårt att förstå att Torsgården kan anses vara otrevlig 

(Machin & Mayr, 2012). 

7.2.3.2.  Vi är alla jämlika 

I många fall vänder sig influencerna till sina följare och inger en känsla av att de är på samma 

nivå, att de är en i gänget. Det kan vara av olika anledningar där Torsgårdens val att vända sig 

till sina följare för stöd och bekräftelse är en. I några av Instagram-händelserna tolkas det som 

att influencerna vänder sig till sina följare för att uppmana dem att ta efter dem genom att 

föregå med gott exempel. Ett exempel är en av Wollters Instagram-händelser där hon valt att 

publicera en skärmbild från en privat chattkonversation. Wollter har fått en bild på en mans 

reproduktionsorgan som hon valt att bemöta på följande sätt ”Du utsätter mig för sexuellt 

trakasseri. Jag har inte bett om din penis i mitt DM. Detta är ett brott enligt svensk lag och jag 

kommer att anmäla dej.”. Det är främst de informella lexikala valen i form av ”du” och ”dej” 

som kan tolkas som att Wollter vänder sig till avsändaren. Vad som däremot kan indikera att 

Wollter vänder sig till sina följare och uppmanar dem att ta efter hennes beteende och 

agerande är det faktiska valet att publicerat skärmbilden som en Instagram-händelse (Machin 

& Mayr, 2012). 
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7.2.4. Intar ett underläge 

I ett par av Instagram-händelserna kan det tolkas som att några av influencerna väljer att inta 

ett underläge. Detta kan tolkas som att de söker ett starkare stöd från sina följare och för att nå 

ut bättre och påverka fler personer med sitt budskap. Ett exempel är Warg där hon publicerat 

en kommentar från sin blogg där hon fått ta emot kritik och trakasseri för att hon trycker sina 

åsikter i ansiktet på folk efter att köpt en rosa klänning till sin son.  

 

Istället för att bemöta kommentaren direkt har Warg valt att utelämna konfrontationen och 

istället publicera en skärmbild av kommentaren i sin Instagram-händelse. Hon har även lagt 

till följande kommentar ”Och hatet fortsätter… Förstår fortfarande inte hur en färg och ett 

klädesplagg kan reta folk så mycket?”. Warg använder sig av det lexikala valet en retorisk 

fråga, vilket tolkas som en slags osäkerhet där hon söker stöd hos sina följare. Hon uttrycker 

även en oförståelse för människors agerande och anser att kritiken är obefogad genom den 

retoriska frågan samt klassificeringen ”folk”. Vad som tolkas som att Warg intar ett underläge 

beror på det värdeladdade ordet ”hat”, vilket upplevs något överdrivet i kontext till den kritik 

hon fått ta emot. Tolkningen förstärks ytterligare av det faktum att Warg utelämnat en direkt 

konfrontation och istället valt att publicera bilden och vända sig till sina följare (Machin & 

Mayr, 2012).  
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Ytterligare ett exempel är en av Wollters Instagram-händelser där en av hennes följare 

uttryckt en oro för Wollters hälsa och där avsändaren uppmanar Wollter att ta det lugnt. Som 

det tidigare presenterats tolkas det som att Wollter visar en oförståelse för den här typen av 

kommentarer och från de som oroar sig genom strukturella motsättningar och klassificering 

av sociala aktörer. Vad som indikerar att Wollter infinner sig i ett underläge är ”rätt 

stressande” samt att det finns en överlexikalisering av att hon är en aktiv kvinna och det finns 

många personer som vill ha hennes tid. Wollter förtydligar ytterligare att hennes liv är 

stressande genom att överlexikalisera orden ”och vila” genom att skriva dem med versaler. 

Överlexikaliseringen tolkas som en slags orkeslöshet hos Wollter och det uppfattas som att 

trots att hon anser att hon alltid försöker göra sitt bästa så tycks det aldrig vara tillräckligt 

(Machin & Mayr, 2012).  

7.2.5.  Ett tuffare bemötande 

I ett flertal Instagram-händelser kan det tolkas som att influencern sätter sig i en maktposition 

för att kunna tillrättavisa ett agerande eller en kommentar. Det förekommer även Instagram-

händelser där det kan tolkas som att influencern tar tillvara på sin maktposition som 

Instagram-användare för att utforma bilden och dess text till att främja hennes budskap. I 

vissa fall visar även influencern på vad som kan tolkas som en tuffare attityd genom att 

utforma bemötande till att efterlikna den kritik eller det trakasseriet hon fått ta emot. De 

underordnade kategorierna är intar och tar tillvara på en maktposition samt besvarar kritiken 

och trakasserierna på samma sätt 

7.2.5.1.  Intar och tar tillvara på en maktposition 

I vissa Instagram-händelser använder sig influencerna av lexikala val som kan indikera att 

influencern anser att avsändaren av kritiken eller trakasserierna har gjort fel. I de här fallen 

tolkas det som att influencern intar en maktposition på grund av lexikala val men även 

överlexikalisering, strukturella motsättningar och visuella element såsom attribut och miljö.  

Det förekommer olika typer av maktpositioner och ett exempel är när influencern inte tillåter 

åskådaren av Instagram-händelsen att skapa sin egen uppfattning av situationen. Ett exempel 

när detta förekommer är en av Wargs Instagram-händelser där hon har fått en kommentar 

angående sin sons utseende.  
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Wargs kommentar placeras längst upp i miljön, vilket gör att den läses först. Kommentaren 

blir även iögonfallande på grund av dess attribut, vilka består av en vit text mot en svart 

bakgrund samt dess typsnitt som benämns stark. På grund av kommentarens placering tillåter 

Warg inte följaren skapa sin egen uppfattning av situationen. Tolkningen förstärks av 

kommentarens värdeladdade ord och överlexikalisering som kan uppfattas som en handling 

där Warg försöker övertyga sina följare att tänka och tycka på ett visst sätt. På sätt och viss 

sätter hon sig därmed i en maktposition och tar tillvara på Instagram-händelsen olika attribut 

för att förstärka sitt budskap. Med andra ord tar hon tillvara på sin roll som Instagram-

användare där hon kan utforma sin Instagram-händelse till att passa det budskap hon vill 

förmedla och främja (Machin & Mayr, 2012).  

Det förekommer även en annan typ maktposition som kan tolkas som att influencerna 

tillrättavisar avsändaren av kritiken eller trakasserierna. I dessa fall tar influencern till 

formella lexikala val där en av Ahlborgs Instagram-händelser utgör ett exempel.  
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Ahlborg har fått kritik för att vara för opersonlig på sin YouTube-kanal och hennes 

bemötande består av formella lexikala val såsom ”teori”, ”upplever” och ”andra kreatörer”. 

Dessa ord konnoterar mer faktabaserade och respektabla ord, vilket uppfattas som ett sätt av 

Ahlborg att ta till ett mer vuxet språk för att tillrättavisa avsändaren. Med andra ord sätter hon 

sig själv i en maktposition genom de formella orden. Den här indikationen förstärks av 

Instagram-händelsens miljö (Machin & Mayr, 2012). Förutom avsändarens kritik och 

Ahlborgs bemötande, består Instagram-händelsen av en bild på Ahlborg där hon syns henne 

underifrån. Detta perspektiv kallas grodperspektivet och konnoterar makt genom att 

åskådaren på grund av bildens perspektiv ser upp till personen 

7.2.5.2.  Besvarar kritiken och trakasserierna på samma sätt 

Det finns tillfällen när influencerna väljer att formulera sitt bemötande på ett liknande sätt 

som den kritik eller trakasserier de fått ta emot. Wollter har i en av sina Instagram-händelser 

fått ta emot ett sexuellt trakasseri i form av ”show boobs”. Wollter väljer att bemöta 

trakasserierna med ”show brains”.  
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Det är främst utformningen av Wollters bemötande, att det liknar avsändarens trakasseri med 

samma informella lexikala val, som skapar en tolkning av att Wollter ger tillbaka med samma 

mynt. Tolkningen förstärks av ett attribut där Wollter valt att täcka över avsändarens identitet 

på ett slarvigt sätt och det går fortfarande att se hälften av avsändarens profilbild. Med andra 

ord har Wollter satt avsändaren i en sits som kan leda till en utsatt situation, likt den Wollter 

själv har blivit utsatt för (Machin & Mayr, 2012). 

7.2.6. Dölja identitet 

I de flesta Instagram-händelserna har influencerna valt att dölja och därmed utelämna 

avsändarens identitet med hjälp av olika attribut. Attributen består av överstrykningar i olika 

färger som i alla fall åtminstone täcker avsändarens namn och i vissa fall täcks även avsändarens 

profilbild.  
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I de fall som influencerna väljer att dölja avsändarens identitet är influencerna olika noga med 

att dölja den. Warg är till exempel alltid noga med att dölja avsändarens identitet medan 

Wollter många gånger täcker avsändarens identitet slarvigt och i vissa fall inte göra det alls, 

trots att hon täckt avsändarens identitet tidigare. I de Instagram-händelser som det 

förekommer att Wollter inte alltid döljer avsändarens identitet ordentligt har hon blivit utsatt 

för sexuella trakasserier. Som tidigare nämnt kan det tolkas som ett sätt för Wollter att ge 

tillbaka med samma mynt, att sätta avsändaren i en utsatt situation liknande den Wollter blivit 

satt i. Det kan även bero på att sexuella trakasserier berör Wollter som aktivist och att 

slarvigheten kan tyda på en angelägenhet att publicera trakasserierna så fort som möjligt för 

att belysa en könsdiskriminering (Machin & Mayr, 2012).  

I de fall där avsändarens identitet döljs och utelämnas kan det tolkas som ett distanstagande 

från influencern, vilket kan uppfattas som att hon inte vill associeras med avsändaren. 

Utelämningen kan även tolkas som att den användas som ett attribut för att förstärka 

influencerns budskap, att med andra ord lägga fokus på den kritik och de trakasserier hon fått 

ta emot och hennes bemötande. Valet att dölja avsändarens identitet kan även tolkas som ett 

sätt att skydda avsändaren. Förutom att utelämna avsändarens identitet, utelämnas i vissa fall 

även känsligt material i form av det manliga reproduktionsorganet (Machin & Mayr, 2012). 

Sedan den 1 januari 2018 är det straffbart att sprida bilder eller andra uppgifter om en persons 

privatliv om intentionen är att skada den utsatta personen (SFS 1962:700). Detta skulle kunna 
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vara en anledning till att influencerna väljer att dölja känsligt material såsom avsändarens 

identitet. Genom att publicera kritiken och trakasserierna utan att dölja avsändarens identitet 

kan denne hamna i en utsatt situation. Med andra ord finns det en risk för att influencern blir 

straffad, vilket kan slå tillbaka mot influencern och vad som kan tolkas som en intention att 

uppmärksamma det trakasseriet som hon fått ta emot.  
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8. Diskussion  

De publicerade Instagram-händelserna uppmärksammar och bemöter dömande kritik, kritik 

mot profession, kritik mot agerande och värdering, trakasseri mot utseende samt sexuella 

trakasserier. De två första kategorierna har publicerats av merparten av influencerna, medan 

de resterande publicerats av endast en influencer. Det att svårt att säga varför visa kategorier 

endast publicerats av en influencer. Det kan vara en slump eller det faktum att influencerna 

representerar fyra olika livsstilar med olika typer av prioriteringar. Vad som är viktigt att 

publicera och framhäva för den ena, kan vara oviktigt och irrelevant för den andra. Wollter 

väljer till exempel att publicera kritik mot agerande och värdering samt sexuella trakasserier, 

något som vi tror berör Wollter som aktivist och att det därmed ligger i hennes intresse att 

belysa orättvisor. Anledningen till att Warg valt att publicera kritik mot utseende är svårt att 

förstå, men sett ur ett feministiskt perspektiv kan det tolkas som ett försök från hennes sida att 

uppmana människor att sluta kommentera hennes och varandras utseende (Eckert, 2018; Pew 

Research Center, 2014; Shaw, 2014).  

Anledningen till att influencerna har fått kritik och får ta emot trakasserier från första början 

beror förmodligen på att de utmärkt sig från de sociala normerna (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, u.å.-c). Oavsett kritik motarbetar influencerna den normativa synen på att en 

kvinna inte ska uttala sig i offentliga sammanhang. Genom att publicera Instagram-händelser 

som innehåller trakasserier och kritik kan det tolkas som att influencerna tar ställning mot 

normen om att det är acceptabelt att döma och kritisera andra (Hannam, 2013; Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.-a). Valet att publicera kritiken och trakasserierna faller 

väl i linje med Chamberlains (2016) argument för att kvinnor blir allt mindre förlåtande och 

mer publika med hur de blir behandlade. Hon menar att kvinnor som publicerar den kritik och 

de trakasserier som de fått ta emot söker stöd hos sina medmänniskor samtidigt som de 

skyddar sig själva. Samma tolkning och slutsats går att dra från de undersökta influencernas 

val att publicera den mottagna kritiken och trakasserierna samt deras bemötande.  

Trots att influencerna motarbetar patriarkatet genom att publicera och bemöta kritiken och 

trakasserierna finns det fall där de reproducerar de samhälleliga normerna. Ett exempel är de 

fall när Torsgården och Ahlborg väljer att bemöta kritik som är riktad mot deras yrkesroll. 

Genom att publicera kritiken tolkas det ur ett feministiskt perspektiv som att de försöker 

övertyga sina följare om att de är måna om sitt rykte och vill uppfattas som trevliga och 
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inställsamma, en norm om hur en kvinna bör bete sig (Berg, 1996; Nationella sekretariatet för 

genusforskning, u.å.-c).  

Vi hade till en början en tes att oberoende influencer skulle bemötandet av en viss kritik eller 

trakasseri vara densamma. Med andra ord att influencerna tar till samma taktik och diskurser 

vid bemötande av till exempel sexuella trakasserier. Analysresultatet visar dock det motsatta 

där bemötandet skiljer sig åt från influencer till influencer även om det är samma typ av kritik 

eller trakasseri som de bemöter. I vissa fall bemöter även samma influencer en viss typ av 

kritik eller trakasseri på olika sätt. Detta kan bero på vad som tidigare diskuterats, att 

influencerna representerar fyra olika typer av livsstilar och därmed har olika prioriteringar. De 

befinner sig förmodligen även på olika nivåer av feminism, vilket därmed gör det svårt att 

konstatera att valet att publicera olika typer av kritik eller trakasseri är ett sätt för influencern 

att uppmärksamma en diskriminering. Detta kan även påverka på vilket sätt influencerna 

väljer att bemöta kritiken och trakasserierna. Det återfinns mönster i de bemötande som 

undersökts, men det är svårt att dra generella slutsatser. Anledningen till detta kan som sagt 

vara influencernas olika nivåer av feminism och att vissa av dem därmed inte har de 

feministiska tankesättet i åtanke när de formar sina Instagram-händelser.  

I vad som kan tolkas som en strävan att belysa en diskriminering med hjälp av sina Instagram-

händelser, använder sig influencerna av diskurser som ur ett feministiskt perspektiv både 

främjar feminismen men även motarbetar den. Till att börja med väljer influencerna att anta 

ett distanstagande från trakasserierna och avsändaren samt ett distanstagande från en grupp 

eller person och dess åsikt, värdering och agerande. Ur ett feministiskt perspektiv kan detta 

tolkas som ett sätt att skydda sig själv från liknande kritik eller trakasserier, men det kan även 

tolkas som ett sätt att skydda sig själv från att inte bli associerad med en viss åsikt eller grupp. 

Den här typen av distanstagande kan med andra ord tolkas som ett agerande från influencern 

där hon visar sin ståndpunkt i frågan och att hon i många fall inte håller med om en viss åsikt 

eller värdering. Distanstagandet kan även tolkas som en akt där influencern tar ställning mot 

vad hon anser är ett felaktigt och icke jämställt beteende (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, u.å.-a). Genom att göra detta arbetar hon emot den norm att kvinnor inte ska 

uttrycka sig i offentliga sammanhang och genom att bemöta kritiken eller trakasserierna med 

ett distanstagande tar hon ett starkare grepp om sin åsikt i publika sammanhang (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.-c).   
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Att skydda sig själv blir även tydligt vid de tillfällen när diskurser som ignorerar kritik eller 

trakasserier, intar ett underläge, dölja identitet samt söka stöd och bekräftelse hos sin följare 

representeras. Precis som vid distanstagande återfinns dessa diskurser vid tillfällen när det 

tolkas som att influencern vill skydda sig själv på olika sätt, antingen mot liknande kritik, 

trakasserier eller för att inte associeras med en viss åsikt eller värdering. Ignorera kritik eller 

trakasserier kan även tolkas som att influencern inte kommer acceptera den här typen av 

beteende, att den med andra ord inte är värd varken hennes tid eller energi. Som tidigare 

nämnt får kvinnor ta emot en större och mer omfattande mängd av kritik och trakasserier 

online (Eckert, 2018; Meyer & Cukier, 2006; Sobieraj, 2018; Vochocová, 2018). Den stora 

mängden kritik och trakasserier som influencern får ta emot blir förmodligen för mycket för 

henne och istället för att bemöta den väljer hon att ignorera den. Men, genom att ignorera 

kritiken eller trakasserierna väljer influencern att inte uppmärksamma och tillrättavisa ett 

problem. Valet att publicera kritiken eller trakasserierna tolkas som att det berör influencern, 

men genom att utelämna ett bemötande och en konfrontation reproducerar de den 

patriarkatiska strukturen och normen att det är okej att kritisera och trakassera kvinnor online 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-c).  

Liknande mönster där en diskurs både arbetar för men även emot feminismen är när det 

upplevs som att influencern intar ett underläge. Ännu en gång tolkas den här diskursen som 

ett val från influencern att försöka skydda sig själv från liknande kritik eller trakasserier. Att 

publicera kritik och trakasserier där influencern intar ett underläge i sitt bemötande kan i det 

här fallet tolkas ur ett feministiskt perspektiv som ett sätt att hämta drivkraft och energi från 

sina följare och medmänniskor. Samtidigt kan den här typen av underläge tolkas som en norm 

om att en kvinna inte klarar sig själv utan måste ta hjälp av andra (Berg, 1996; Nationella 

sekretariatet för genusforskning, u.å.-c). Den här normen kan dock ifrågasättas, eftersom det 

oftast krävs en stor grupp av människor för att åstadkomma en förändring. Influencern tar i 

det här fallet hjälp av sin Instagram och sitt kontaktnät i vad som tolkas som ett sätt att belysa 

en diskriminering och eventuellt mobilisera en åtgärd (Sobieraj, 2018; Tsatsou, 2012). 

En annan diskurs där feminismen både främjas men även motarbetas är vid en oförståelse för 

kritiken. Genom att antyda vad som kan tolkas som en oförståelse indikerar influencern 

samtidigt en oförståelse för att personer är olika, att vi alla tänker och agerar på olika sätt. 

Detta går emot de feministiska tankarna som anser att alla är lika jämställda och lika mycket 

värda oberoende sina förutsättningar (Hannam, 2013). Samtidigt utgör den tolkade 

oförståelsen ett verktyg där diskrimineringen uppmärksammas (Shaw, 2014). Influencern har 
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i samtliga fall där den här diskursen presenterats fått kritik eller blivit trakasserade på grund 

av att hon gått emot en rådande norm i samhället. Warg har till exempel fått kritik för att hon 

klätt sin son i en rosa klänning medan Torsgården fått kritik för att vara otrevlig i sitt 

bemötande i sina kommentarer på sociala medier. Med andra kan det tolkas som att de väljer 

att belysa en rådande norm och ifrågasätta den genom sin oförståelse, en handling som faller 

inom ramen för att arbeta för feminism (Hannam, 2013).    

I vad som tolkas som en strävan att motverka diskrimineringar tar många influencer till vad vi 

tolkar som ett maskulint och mer tuffare beteende för att få sin åsikt eller sitt budskap mer 

uppmärksammat. Diskurserna ironisera¸ avdramatisering och förminskning av problemet, 

nedvärderande och misskrediterande av person, intar och tar tillvara på en maktposition 

samt besvarar kritiken och trakasserierna på samma sätt tolkas som ett maskulint beteende 

och mer tuffare beteende (Vochocová, 2018). Vid de tillfällen som de här diskurserna 

förekommer tolkas det som att influencerna använder sig av ett bemötande där de väljer att 

behandla andra som de själva har blivit behandlade. Det tar till exempel till ironi för att 

avdramatisera en händelse eller nedvärdera en person och gör på så viss att problemet inte 

uppmärksammas eller att de behandlar en person på ett icke feministiskt sätt. Det uppfattas 

som att de med andra ord intar en maktposition där det kan argumenteras för att de utnyttjar 

sin position på ett felaktigt sätt och arbetar därmed emot feminismen. Anledningen till att de 

här diskurserna återfinns i Instagram-händelserna kan bero på det språksystem de använder. 

Enligt Machin och Mayr (2012) både återspeglar och reproducerar språket de samhälle vi 

lever i. Den fjärde vågens feminism kan ses som en indikation på att vi fortfarande lever i ett 

patriarkatiskt samhälle och att språket därmed påverkas av den patriarkala strukturen 

(Chamberlain, 2016).  

Provokation och uppror, dölja identitet samt vi är alla jämlika tolkas i det här fallet var rent 

feministiska diskurser som främjar feminismen. Provokation och uppror kan tolkas som ett 

maskulint beteende som influencern tar efter (Vochocová, 2018). I de här fallen uppfattas 

provokation och uppror som ett sätt för influencern att uppmärksamma sin åsikt eller sitt 

budskap utan att skada en annan person. Även vi är alla jämlika upplevs som en feministisk 

diskurs där den utgår från de feministiska tankarna att vi alla är jämlika oavsett åsikt, 

värdering eller tidigare agerande (Nationella sekretariatet för genusforskning, u.å.-a). Istället 

för att utnyttja sin position med ett övertag som influencer, väljer de istället att föregå med 

gott exempel i stil med kan jag, kan även du. Även valet att dölja identitet tolkas som ett sätt 

där influencern utbildar sina följare och medmänniskor i vad hon kan anse vara ett acceptabelt 
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eller icke acceptabelt beteende. Som tidigare nämnt kan valet att dölja en persons identitet 

tolkas som ett sätt för influencern att skydda sig själv från att associeras med en viss person 

eller åsikt, men det kan även tolkas som ett sätt att skydda avsändaren från att eventuellt 

hamna i samma utsatta situation som influencern. Detta kan tolkas som en förståelse och 

medmänsklighet från influencerns sida, att vi alla är olika och många gånger gör fel, men för 

det bör en person inte hängas ut. Just valet att inte hänga ut en person gör även att fokus 

hamnar på det som anses vara viktigt i den här frågan, vilket är influencerns budskap.  
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9. Slutsats 

De publicerade händelserna bemöter dömande kritik, kritik mot profession, kritik mot 

agerande och värdering, trakasseri mot utseende samt sexuella trakasserier. De två första 

kategorierna publiceras av merparten av influencerna medan de resterande tre endast 

publicerats av en av influencerna. Anledningen till detta kan bero på en slump, men det kan 

även bero på att influencerna representerar fyra olika typer av livsstilar med olika 

prioriteringar samt att de befinner sig på olika nivåer av feminism. På grund av detta 

prioriterar de förmodligen olika ämnen före andra.  

Oavsett influencernas olika nivåer av feminism, går det att dra paralleller mellan deras 

användning av Instagram och gårdagens feministers användning av tidningar (Hannam, 

2013). Samtliga medium används som ett verktyg av influencerna och feministerna i sin 

strävan mot ett jämlikare samhälle. Likt gårdagens tidningar, kan Instagram användas för att 

sprida information och belysa olika problem och diskrimineringar. I vad som kan tolkas som 

en strävan att belysa och bemöta den kritik och de trakasserier som influencerna får ta emot 

online både motarbetar och främjar de feminismen.  

Samma slutsats som vi kan dra av den här studien, drog Radway i sin undersökning av en 

grupp kvinnor som läste romantiska noveller. Radway konstaterade att akten att läsa 

romantiska noveller förstärkte den redan existerande patriarkatet. Men, akten i sig visade även 

på ett motstånd genom att kvinnorna spenderade tid på sig själva, vilket Radway ansåg var en 

akt av självständighet och självsökt nöje (Byerly, 2012). De undersökta influencerna söker 

förmodligen inte efter ett självsökt nöje, men valet att publicera ett bemötande av kritik och 

trakasseri kan tolkas som en självständighet. Trots att det endast kan tolkas som att 

influencerna både främjar och motarbetar feminismen i sin publicering av Instagram-

händelser och i sitt bemötande, är det viktiga att de faktiskt belyser en diskriminering. Som 

Bohlin (2015) uttrycker sig, människor som ”vägrar ge vika för hatet, är i sig en styrka som 

minskar hatets kraft” (s.26). 

9.1. Förslag på vidare forskning  

Den här studien har skapat en djupare förståelse kring hur influencer bemöter kritik och 

trakasserier online. Däremot, för att få en fullständig förståelse för influencerns val att dels 

publicera olika typer av kritik och trakasserier samt valet av bemötandet uppmuntrar vi till 

intervjuer med influencerna. För att vara mer trogen den feministiska rörelsen och dess tankar 
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finns även ett förslag att bredda det empiriska materialet och dess undersökningspersoner 

baserat på etniska bakgrund, yrkesroller och olika sorters aktivism. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att studera vilka skillnader återfinns mellan kvinnliga och manliga influencer vid 

bemötande av trakasseri och kritik på sociala medier.  
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