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Denna studie undersöker hur sexuellt utnyttjade kvinnor representeras på sociala medier. 

Specifikt studeras publikens kommentarer under det live-sända vittnesmålet av Dr. Christine 

Blasey Ford mot den nominerade domarkandidaten för högsta domstolen i USA, Brett 

Kavanaugh, den 27 september 2018. Syftet med studien är att bidra till teoretiseringen av 

representation av kvinnor på sociala medier, samt att öka förståelsen för hur kvinnor som 

blivit utsatta för sexuellt utnyttjande framställs. För att uppnå syftet används kritisk 

diskursanalys (CDA) som både teori och metod. Det teoretiska ramverket utgår även från 

teorier om genus, representation, stereotyper och könsstereotyper samt feministisk teori. 

Tillvägagångsättet av studien grundar sig i begrepp från CDA och van Leeuwens taxonomi 

för representationen av sociala aktörer. Tillsammans möjliggör detta för en kvalitativ kritisk 

studie av publikens språkanvändning under vittnesmålet.  

Resultatet visar att publikens reaktioner på Fords vittnesmål kan delas in i fyra diskursiva 

teman. Första temat är att Ford representeras utifrån sin politiska ståndpunkt som demokrat. 

Fortsättningsvis är två teman att hon representeras som ett offer samt som en förövare. Sista 

temat är hur Ford representeras utifrån sitt kön som kvinna. Dessa teman visar hur Ford 

representeras av online-publiken i kommentarsfältet. Representationen av Ford är grundat på 

stereotyper, hon generaliseras och representationen baseras inte på den enskilda individ hon 

är.  
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ABSTRACT 
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Title and subtitle: ”She isn’t emotional enough” – A critical discourse analysis of the online 

audiences’ reactions during the Christine Blasey Ford testimony against Brett Kavanaugh 

Language: Swedish 

Pages: 47 

 
This study examines how women as victims of sexual assault are presented in social media. 

Specifically the study analyzes the comments made by the online audience during the 

testimony against US Supreme Court nominee Brett Kavanaugh held by Dr. Christine Blasey 

Ford the 27 of September 2018. The aim of the study is to contribute to the theorization of the 

representation of women in social media, but also to increase understanding of how women as 

sexual victims are depicted. To achieve the purpose of this study critical discourse analysis is 

applied as both a theory and a method. The theoretical framework also consists of theories 

about gender studies, representation, stereotypes and feminist theories. The analysis is based 

on concepts from CDA and van Leeuwen’s taxonomy for representation of social actors. 

Together, this enables a qualitiative critical study of the online audience and its language use 

during the testimony.  

The result shows that the reaction of the online audience can be divided in four separate 

discoursive themes. The first theme shows how Ford is portrayed based on her political 

standing as a democrat. Secondly, two themes expose how she is portrayed as a victim and a 

perpetrator. The last and fourth theme shows how Ford is portayed based on her gender. 

These themes expose how the online audience portrays Ford based on gender stereotypes in 

the comment section. She is generalized and is not portrayed as an individual.  

  

Keywords: Critical discourse analysis, representation, stereotypes, comment section, social 
media, sexual victims, gender studies  
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1. Inledning 

Kvinnors rättigheter stärktes i USA under 1970-talet, vilket innebar ett ökat medieinnehåll av 

lyckliga och självständiga kvinnor som inte längre var beroende av sina män. I takt med den 

samhällsutveckling som skedde, skapades en motreaktion. Under början av 1980-talet började 

män att känna sig kränkta av att kvinnor tagit mer plats vilket resulterade i att kvinnorörelsen i 

USA fick en stark motreaktion och detta tog sig uttryck i medier (Faludi, 1992). Det skapades 

ett “Skylla på offret” tänk som präglade representationen av kvinnor i medier när det sexuella 

våldet mot kvinnor beskrevs. Medier framställde kvinnor som opålitliga och promiskuösa 

varelser som kom med falska anklagelser mot män när de berättade om hur de blivit utsatta 

för sexuellt våld. De kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld fick skylla sig själva och 

istället för att ses som offer, sågs kvinnorna som förövare och som själva grunden till att 

sexuella övergrepp överhuvudtaget hände (Faludi, 1992). 

 

Under hösten 2017 skedde en liknanade utveckling när hashtagen #MeToo började att spridas 

på sociala medier där syftet var att uppmärksamma sexuella trakasserier gentemot kvinnor. 

Trots att syftet med #MeToo var att uppmärksamma den omfattande mängd sexuella 

övergrepp som sker runtom i världen har hashtagen fått förödande konsekvenser. En generell 

misstro för kvinnor som vittnar om hur de blivit utsatta för sexuella övergrepp har skapats 

som sedan uttrycks på sociala medier. Detta kan delvis bero på maktstrukturer i samhället, 

mer specificerat könsmaktsordningen (Wikén, 2017). 

 

Den 27 september 2018 vittnade psykologiprofessorn Christine Blasey Ford mot domaren 

Brett Kavanaugh för att ha sexuellt förgripit sig på henne. Fallet blev en global nyhet eftersom 

att republikanen Brett Kavanaugh just blivit nominerad av USA:s president Donald Trump till 

att bli domare i USA:s högsta domstol.  

 

Ford är en registrerad demokrat i USA och har vid flera tillfällen donerat pengar till det 

demokratiska partiet för politiska ändamål. Fords vittnesmål inför senatorkommitén gentemot 

Kavanaugh live-sändes av USA:s största nyhetsbolag samt streamades på det sociala mediet 

Youtube. Fords vittnesmål fick stort medieutrymme och skapade debatt och provokation 
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världen över (CBS, 2018). Fords vittnesmål kan jämföras med andra kvinnor som berättat om 

hur de blivit sexuellt utnyttjade via hashtagen #MeToo. Den här studien fokuserar på hur Ford 

representeras i Youtubes kommentarsfält - som kvinna, som framgångsrik, som politiskt aktiv 

och som offer för sexuellt övergrepp. Ford har efter sitt vittnesmål mot domarkandidaten Brett 

Kavanaugh blivit globalt känd i medier. Fallet har väckt mycket känslor, provokation och fått 

stort utrymme i medier världen över. Både Fords och Kavanaughs vittnande live-sändes av de 

största nyhetsbolagen i USA, där inräknat ABC News, Fox News, CNN samt CBS och 

genererade uppmärksamhet och stort engagemang (Schallhorn, 2018). 

 

Tidigare studier visar att kvinnors representation i sociala medier är problematiskt. Dessa 

representationer bygger ofta på normativa könsroller, stereotyper samt objektifiering av 

kvinnor. Den här studien ämnar till att undersöka representation av Ford specifikt, då fallet 

fått stort medieutrymme blir det intressant samt att fallet är aktuellt. Studiens material bygger 

på kommentarer från nyhetsbolagets CBS live-stream på Youtube. För att analysera 

kommentarerna bygger denna studiens teori och metod på kritisk diskursanalys (CDA). CDA 

är relevant för studien för att kritiskt granska kommentarerna och se på vilka sätt Ford 

representeras. Kommentarerna kommer dessutom undersökas för att se vilka diskurser som 

förekommer och därefter kategorisera dem i diskursiva teman. 
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2. Bakgrund 

2.1. Fords vittnesmål mot Kavanaugh 27 september 2018 

Den 9 juli 2018 nominerade presidenten Donald Trump domaren Brett Kavanaugh för att 

efterträda domaren Anthony Kennedy i högsta domstolen i USA. Efter presidenten valt ut en 

kandidat som anses lämplig för rollen, måste personen genomgå en nomineringsprocess. 

Därefter överväger senatkommitén den nominerade och påbörjar en process av 

efterforksningar kring personen samt hålls flertal förhör med den nominerade. Vittnen, 

senatkommitén, personer som stödjer kandidaten, samt personer som inte stödjer kandidaten 

får presentera sina åsikter och därefter tillsammans diskutera kandidatens lämplighet. 

Nomineringsprocessen avslutas med att hela senaten röstar för eller emot kandidaten 

(Georgetown University Law Library, 2018).  

 

Domaren i den högsta domstolen besitter en högt uppsatt roll inom det amerikanska 

rättsväsendet, personen har mycket makt och inflytande och uppdraget gäller livet ut, såvida 

inte personen avsäger sin post. När professorn Christine Blasey Ford fick höra om 

nomineringen kände hon en allmän skyldighet att meddela någon från senaten angående 

Kavanaughs påstådda övergrepp. Ford valde därför att skicka ett brev till den demokratiska 

senatorn Dianne Feinstein. Som två demokratiska kvinnor emellan kände Ford en viss tillit till 

senatorn. I brevet beskrev Ford i detalj om hur Brett Kavanaugh sexuellt förgripit sig på 

henne under en fest i high school på 80-talet. Ford skriver att hon minns hur Kavanaugh 

knuffat in henne i ett sovrum och på en säng, försökt att ta av henne kläderna och täckt över 

hennes mun (CBS, 2018). 

 

Brevet offentliggjordes av senatorn Charles Grassley trots att Ford önskat att brevet skulle 

hållas konfidentiellt tills att hon fått tala vidare med senatorn Feinstein (UsaToday, 2018). När 

dessa anklagelser offentliggjorts trädde ytterligare en kvinna fram, Deborah Ramirez, som 

studerat tillsammans med Kavanaugh på Yale University (Time, 2018). Ramirez hävdar att 

Kavanaugh exponerade sig framför henne på en collegefest. Ramirez blev inte kallad till 

senaten för att vittna, men dessa anklagelser skapade stora osäkerheter kring nomineringen 

och Kavanaughs trovärdighet. Ford skickar senare in ännu ett brev till senatorn Feinstein där 

hon ber om att bli behandlad med vänlighet och värdighet under processen (UsaToday, 2018). 



6 
 

Därefter blir hon kallad till senaten för att vittna. Den 27 september 2018 ägde vittnesmålen 

av Blasey Ford och Kavanaugh rum i Washington, D.C. Många stora nyhetskanaler sände 

vittnesmålet live på både TV och Youtube och många människor, både de för och emot 

Kavanaughs bekräftelse, tittade och följde vittnesmålen. Den 6 oktober 2018 godkändes 

Kavanaugh som ny domare i högsta domstolen efter att den republikan-kontrollerade senaten 

röstade och resultatet blev 50–48 till hans fördel (Aftonbladet, 2018).  

 

2.2. CBS Corporation 

CBS Corporation (Columbia Broadcasting System) är ett tv- och radiobolag från New York, 

USA. CBS är en av de fyra största och rikstäckande nyhetsbolagen i USA, de övriga är ABC, 

Fox och NBC in. CBS sänder både traditionella nyheter men också samhällsdebatter och 

andra program med fokus på samhälleliga problem. CBS har över 400 stycken TV-stationer 

utspridda över landet (Nationalencyklopedin, CBS Corporation, 2018). CBS använder 

Youtube som en kanal för att sprida både traditionella nyheter och andra samhällsprogram, 

exempelvis live-sände de Fords vittnesmål på Youtube. 

 

2.3. Youtube  

Youtube är ett socialt medie med över 1 miljard användare. Kanalen finns i 91 länder och 

finns tillgängligt på 80 språk (Youtube, 2018). Youtubes enorma räckvidd gör det till en stor 

och betydelsefull kanal för att sprida nyheter. På Youtube live-sände många stora 

nyhetskanaler Fords vittnesmål och dessa finns tillgängliga på plattformen även idag. CBS 

live-sände klippet den 27:e september 2018 och fick över 1 miljon tittare. Hennes vittnesmål 

startade 1.33.00 i klippet och avslutas 1.52.00, vilket motsvarar 19 minuter.  

 

Youtube är ett socialt medium för distribution och konsumtion av videoklipp. På Youtube 

finns det både professionella aktörers videoklipp och privatpersoners egna material. Youtubes 

ursprungliga syfte när det grundades 2005 i USA var att privatpersoner skulle lägga upp sitt 

eget material, men idag fungerar Youtube främst som en kanal där nyhetsbolag sänder nyheter 

och artister delar sina musikvideos (Nationalencyklopedin, Youtube, 2018).  
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På Youtube finns det möjlighet för tittare att interagera med varandra i ett kommentarsfält till 

respektive video. Vid stora och betydelsefulla händelser i världen används Youtube som en 

plattform för att livesända videoklipp. Som tillägg till kommentarsfälten finns ännu ett 

interaktionsfält för användare när videoklipp livesänds, där användarna kan skriva och 

kommentera under tiden som klippet livesänds. Kommunikationen går snabbt. Youtube som 

socialt medie bidrar till ett demokratiskt klimat på internet där människor har chansen att yttra 

sina åsikter på samma villkor. Det krävs ingen ekonomisk ersättning för att använda sociala 

medier och heller ingen förkunskap vilket gör det lättillängligt för många 

(Nationalencyklopedin, Sociala medier, 2018).  
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3. Syfte och frågeställningar  

I följande kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa 

delar är grunden för resten av studien och får sina svar i resultatkapitlet och i 

slutdiskussionen. 

 

3.1. Problemformulering 

Det finns många tidigare studier kring hur kvinnor representeras i sociala medier och 

sammanfattningsvis är den generella slutsatsen att kvinnor framställs och representeras på ett 

negativt sätt ur flera aspekter. En vinkling av den negativa representationen är misstron för 

kvinnor som blivit offer för sexuella övergrepp, ämnet fick stort utrymme i medier efter att 

hashtagen #MeToo fick stor genomslagskraft. Trots den positiva grundidén med hashtagen 

fick den en stark motreaktion då kvinnor inte blev trodda på när de berättade om hur de blivit 

offer för sexuella övergrepp (Wikén, 2017). Historiskt sett har det blivit en trend att när 

kvinnor tagit mer plats i samhället sker en motreaktion som innebär att utvecklingen av 

kvinnors frigörelse avtar (Faludi, 1992). Kvinnor porträtteras som opålitliga varelser och 

skulden läggs inte på förövaren utan på kvinnan som blivit utsatt. Problemet är att kvinnor blir 

misstrodda och framställda på ett negativt sätt. Sammanfattningsvis bidrar medierna till en 

legitimering av den negativa representationen av kvinnor. Denna studie undersöker specifikt 

representationen av Ford i live-kommentarsfältet på Youtube när hennes vittnesmål live-

sändes av CBS. Studien fokuserar på att analysera hur online-publiken representerar Ford 

genom kommentarer under Youtubes livesändning av vittnesmålet.   

 

3.2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur Ford representeras av online-publiken i 

kommentarsfältet av CBS livesändning av hennes vittnesmål mot Kavanaugh. Studien syftar 

även till att hitta underliggande diskurser samt bidra till teoretiseringen av representationen av 

kvinnor på sociala medier som blivit utsatta för sexuella övergrepp.  
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3.3. Frågeställningar 

• Hur representeras Ford av online-publiken i kommentarsfältet på CBS livesändning 

under vittnesmålet? 

• Vilka diskursiva teman går att urskilja i kommentarsfältet? 
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar forskning om representationen 

av kvinnor i media och kvinnor på den politiska arenan tillsammans med forskning om 

interaktion och feminism på sociala medier. Dessa studier behandlas och ger en översikt på 

den nuvarande kunskapen inom området. Avslutningsvis presenteras en studie som redogör 

för kvinnor som sexuella offer och hur de upplevt det. Forskning om representation av 

kvinnor i media är ett väl utforskat område. Forksning om representationen av kvinnor som 

blivit utsatta för sexuella trakasserier och hur de mottagits av samhället är dock inte lika 

omfattande.  

 

4.1. Representation av kvinnor i medier 

Gauntlett (2008) skriver i sin bok Media, Gender and Identity - An introduction om 

betydelsen av könsidentiteter i dagens mediesamhälle och påverkan den har på publikens 

uppfattning. Gauntlett skriver att dessa uppfattningar kan förändras över tid och har bevisligen 

förändrats sedan 60-talet fram till nutid. Könsidentiteter är präglade av könsroller och 

stereotyper om hur kvinnor och män ska vara. Dessa könsidentiteter tar sig sedan till uttryck i 

medier och påverkar publikens opinioner. Sammanfattningsvis, förändras medier och så gör 

därmed människors uppfattningar. 

 

I studien Content analysis of gender roles in media: where are we now and where should we 

go? skriver Collins (2011) att kvinnor är underrepresenterade i medier och när kvinnor väl får 

medieutrymme är de porträtterade efter en stereotyp. Collins studie handlar om två olika 

tidningar från USA och deras representation av könen. Slutsatsen är att kvinnorna alltid blir 

representerade negativt. Kvinnor porträtteras ofta som icke-professionella och som 

hemmafruar. I bilder och videos är kvinnan också underordnad mannen gällande poserande, 

blickar och kameravinklar. Det är också vanligt förekommande att kvinnor blir sexualiserade 

och objektifierade i media. Denna problematik med representation av kvinnor i media bidrar 

till att förstärka redan existerande stereotyper om könen (ibid). Collins diskuterar även positiv 

representation av kvinnor och att en sådan representation är nästintill obefintligt utifrån 

hennes studie. Hon diskuterar fortsättningsvis att en negativ representation av kvinnor är 

farlig för publiken och att den i sin tur leder till ännu större klyfta mellan könen. 
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Enligt Lindseys studie tillskrivs kvinnor och män stereotyper utifrån respektive kön. 

Kvinnliga drag kännetecknas som oansvariga eller dumma beteenden. De anses vara 

opålitliga då de besitter okontrollerbara hormoner som kan leda till oförutsägbara 

känsloutbrott. Kvinnan förväntas även att lägga mer tid på familjerelationer, omvårdnad och 

hemmet i jämförelse med män. Denna representation baserad stereotyper och förväntningar 

syns och präglas i medier och som ett resultat kan tilldelningen av dessa negativa bilder 

resultera i sexism och tron om att kvinnor är underlägsna män (Lindsey, 2015). 

 

Forskning kring representationen av kvinnor i medier är relevant för vår studie eftersom 

studien ämnar att undersöka hur Ford representeras av författarna till kommentarerna i CBS 

livesändning av vittnesmålet på Youtube. Eftersom Ford är en kvinna kan den tidigare 

forskningem användas för att jämföra vårt resultat med hur andra kvinnor har representerats.  

 

4.2. Könsrepresentation på den politiska arenan  

Den politiska arenan är präglad av könsrepresentation grundad ur normativa stereotyper. I en 

studie av Ross och Sreberny (2000) undersöker de hur kvinnor på den politiska arenan i 

Storbritannien representeras i olika medier.  

 

Deras kvalitativa studie består av intervjuer med politiskt aktiva kvinnor. Resultatet av 

intervjuerna visar att politiskt aktiva kvinnor blir marginaliserade från deras politik, istället 

läggs fokuset på andra yttre faktorer. Politiskt aktiva kvinnor blir sexualiserade, objektifierade 

och media fokuserar snarare på ålder, utseende, kläder samt andra yttre attributer än 

kvinnornas politik. Många kvinnor ser klädval som en del av deras politiska strategi, för att bli 

tagna på allvar, vilket resulterat i att klädvalen blir viktiga för att framstå som seriösa politiker 

och för att inte bli sexualiserade. Många av de intervjuade kvinnorna såg det som en strategi 

för att lyckas med sin politik, något som de ansåg att deras manliga kollegor inte behövde 

tänka på alls. I jämförelse med manliga politiker fick de kvinnliga politiker frågor om hur 

deras familjeförhållanden såg ut. Slusatsen är att politiskt aktiva kvinnor blir sedda som 

sexobjekt, det är kvinnans kropp och inte kvinnans intellekt som intresserar den manliga 

åskådaren (ibid).  
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Studien framhäver även att media har en tendens att särskilja på politiker och kvinnliga 

politiker. Kvinnliga politiker beskrivs som kvinnliga politiker medan manliga politiker, endast 

refereras som politiker. Detta bidrar till att särskilja könen trots att de utövar samma yrke. Det 

skrivs också mer om manliga politikers prestationer medan kvinnliga politikers yttre attributer 

och privatliv tar upp majoriteten av medieutrymmet (ibid).  

 

En annan aspekt studien belyser är att kvinnor är mer emotionella än män vilket påverkar 

deras politiska ställning och att de därför inte bör tas på lika stort allvar som sina manliga 

kollegor. När press och journalister intervjuar politiskt aktiva kvinnor ställs frågor som i sin 

tur gör att kvinnor framställs som offer och lätta måltavlor för mobbning och 

skrämseltaktiker. Stereotypa personlighetsdrag hos könen påverkar journalisters frågor som 

sedan bidrar till snedvridna representationer av kvinnliga och manliga politiker. Medan 

kvinnor hamnar i bakgrunden och lyssnar, pratar männen högt för att få mer uppmärksamhet. 

Denna könskonstruktion är grundad ur könsstereotyper (Ross, Sreberny, 2000).  

 

Forskning kring könsrepresentation på den politiska arenan är av relevans för vår studie då 

Ford är en politiskt aktiv kvinna. Studien är viktigt för att se om det finns likheter eller 

skillnader av de intervjuande politiska kvinnorna och Ford.  

 

4.3. Interaktion och feminism  

Det finns många studier inom området som analyserar feminism och aktivism på sociala 

medier, men de flesta artiklar handlar om aktivismen och interaktionen på plattformar som 

Twitter och Facebook (Kingston Mann 2014). Twitter är ett inflytelserikt verktyg inom alla 

områden av aktivism då det tillåter aktivister att nå ut till en stor mängd av människor och att 

nå ut till individer som de aldrig annars skulle nå ut till (Barker & Jane, 2016). Twitter har en 

stor roll när det kommer till feminism (Frost, 2014). Tusentals människor samlas tillsammans 

på en plattform och har konversationer om feminism, trendande hashtags som 

#YesAllWomen, #HeforShe, #SolidarityIsForWhiteWomen och #MeToo underlättar för de 

deltagande att dela med sig av sina erfarenheter (Barker & Jane, 2016). 
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Trots de positiva aspekterna med sociala medier, som det enkla och effektiva sätt att sprida 

åsikter, tankar och värderingar på, är medierna även öppna för människor som vill sprida hat 

och negativitet. Medan vissa organiserade grupper använder sig av sociala medier för att 

sprida deras budskap och nå ut till nya människor, kommer de mesta hatet på sociala medier 

från individuella användare. Möjligheten att vara anonym och skapa falska profiler, 

tillsammans med bristen på visuella sociala signaler, leder vissa användare till att skriva 

sådant som aldrig skulle vara acceptabelt i verkliga livet (Hardaker & McGlashan, 2015). 

Vissa användare använder sig av ett våldsamt och sexualiserat språk som riktar sig mot 

kvinnor med målet att tysta ner dem (Cole, 2015). Det vanligaste online-hotet mot kvinnor är 

att de ska bli våldtagna, ofta tillsammans med ett skämt eller ett ”LOL” för att indikera att 

hotet inte är på allvar. Dessa hot normaliserar och tillåter ett sådant språk mot kvinnor (Cole, 

2015). 

 

Eftersom vår studie analyserar kommentarer på det sociala mediet Youtube är det intressant 

att se tidigare forskning om hur människor uttrycker sig språkligt mot kvinnor på sociala 

medier. Det är också intressant att undersöka vilken typ av interaktion som riktas mot Ford 

och hur interaktionen bidrar till hur Ford representeras. 

 

4.4. Kvinnor som sexuella offer  

I en studie av Smith (1997) “Women's experience of sexual victimizing” undersöker 

författaren kvinnor som blivit offer för sexuella trakasserier och hur de upplevt det och vilken 

påverkan den tragiska händelsen haft på deras liv. Studien bestod av kvalitativa djupintervjuer 

med kvinnor som haft negativa sexuella upplevelser, det vill säga sexuella trakasserier, 

sexuella övergrepp, våldtäkter, incest och även sexuellt våld. Samtliga kvinnor i intervjuerna 

upplevde att de inte blivit trodda på och fått negativt bemötande av sin nära omgivning men 

också i sina dagliga sociala aktiviteter när de berättat om hur de blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. 

 

Kvinnorna i studien hade flera gemensamma nämnare men det mest framträdande argumentet 

till varför kvinnorna blivit negativt bemötta berodde på att det fanns ett tydligt stigma med 

kvinnors sexualitet jämförelsevis med den manliga. Det är socialt accepterat för män att ha 
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flera sexuella partners och uppmuntras till att ha det, dock är det inte socialt accepterat som 

kvinna. Dessa antaganden grundar sig i stereotyper rörande kön. De intervjuade kvinnorna 

kände sig orättvist behandlade, då det blivit offer för sexuella trakasserier men också för sin 

omgivnings fördomar gentemot dem (ibid).  

 

En viktig aspekt som studien belyser är det feministiska perspektivet som en lösning på 

problemet kring det sexuella våldet gentemot kvinnor. Studiens slutsats visar att det sexuella 

våldet mot kvinnor grundar sig i samhällets normer och stereotyper kring könen samt en 

normalisering av män som mer sexuella än kvinnor. Omgivningens negativa inställning till 

kvinnorna förstärkte deras roll som sexuella offer. Kvinnorna som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp var själva anledningen till att de blivit offer genom att exempelvis använda 

”utmanande” kläder och får på så vis skylla sig själva (ibid).  

 

Sammanfattningsvis har denna studie intervjuat kvinnor som blivit offer för sexuella 

övergrepp och belyst hur samhället och hur deras närmsta omgivning hanterat och bemött 

dem. Studien är av relevans för vår studie då vi analyserar kommentarer från omvärlden om 

hur Ford som ett kvinnligt sexuellt offer blir presenterad och bemött under hennes vittnesmål.  

 

4.5. Vårt bidrag till den befintliga forskningen  

Vår studie ämnar till att undersöka publikens live-kommentarer på Youtube, vilket är ett 

relativt outforskat område. Det är en stor skillnad på Youtubes traditionella kommentarsfält 

jämförelsevis med ett live-kommentarsfält. Dess unika egenskaper är att dialogen är effektiv, 

interaktionen är snabb och respons sker direkt. Live-kommentarsfältet och dess kommentarer 

blir därmed ett relevant studieobjekt då det aktuella ämnet gör åsikterna som presenterar i 

fältet representativa och aktuella för samhället vi lever idag. Studien syftar till att undersöka 

hur Ford representeras i live-kommentarsfältet under hennes vittnesmål. Denna studie började 

skrivas en månad efter att fallet inträffade. Detta mycket aktuella ämne har gjort att det inte 

finns någon större forskning om fallet, oavsett vilket teoretiska perspektiv som applicerats.  
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Det har redan gjorts mycket forskning kring hur kvinnor representeras i media. Den främsta 

slutsatsen av dessa studier är att representationen ofta är negativ och baserad på könsroller 

och normativa stereotyper av könen. Ett relativt outforskat ämne inom området är hur kvinnor 

som blivit sexuellt utnyttjade träder fram och vittnar om sin upplevelse och hur de blir 

representerade på sociala medier. Genom att undersöka och analysera ett nytt fall som fått 

stort medieutrymme kan denna studie bidra till en ökad förståelse för ett större 

samhällsproblem, misstro för kvinnor.  

 

Fords vittnesmål har fått stort medieutrymme och blivit en global nyhet som väckt intresse 

och provokation hos många världen över. Vår studie blir därmed intressant då vi fokuserar på 

ett relativt outforskat medium, samtidigt som fallet har upprört många på olika vis och 

genererat i ett globalt intresse och deltagande. I takt med att hashtagen #MeToo fått stor 

genomslagskraft globalt har kvinnor som sexuella offer fått mycket respons, både negativ och 

positiv. Denna studie ämnar till att undersöka hur en professionell, politiskt aktiv kvinna blir 

bemött och representerad på ett socialt medie.  

 

Studiens kombination av det nuvarande aktuella ämnet om Ford som sexuellt offer i samband 

med Youtubes live-kommentarfsält och representation är något nytt, vilket är vårt bidrag till 

den befintliga forskningen.  
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5. Teoretiskt ramverk  

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket för studien, vilket kommer att grundas 

på kritisk diskursanalys (CDA). Här ges en övergripande inblick i teorin och dess koncept för 

att på så sätt ge en konkret bild av den teoretiska utgångspunkten. Det teoretiska ramverket 

består även av teorier om representation, genus, stereotyper, könsstereotyper samt feministisk 

teori som tillsammans är en avgörande utgångspunkt i studiens analys. 

 

5.1. Kritisk diskursanalys som teori  

Den kritiska diskursanalysen, CDA (Critical Discourse Analysis), är en metod men också en 

teori som har en samhälls- och maktkritisk ingång. Syftet med CDA är att studera och 

undersöka texter för att identifiera diskurser (Fairclough & Wodak, 1997). Det kan finnas 

underliggande maktstrukturer och ideologier som kan vara svåra att upptäcka inom dessa 

diskurser. Det kan gälla relationer av dominans, diskriminering, makt och kontroll. CDA 

syftar i huvudsak till att kritiskt undersöka sociala ojämlikheter som uttrycks, fastställs och 

legitimeras i vårt språk. Underliggande maktstrukturer och ideologier synliggörs på både 

latenta och manifesta nivåer (Fairclough & Wodak, 1997). CDA handlar alltså inte enbart om 

hur diskurser speglar sociala strukturer, utan även hur de producerar och reproducerar dessa 

strukturer. Detta kan vidare skapa en förståelse för hur föreställningar om verkligheten skapas 

och uttrycks i texter (Hansen & Machin, 2013). 

 

Inom CDA är ideologi ett centralt begrepp då det påverkar vilka värderingar, idéer och 

intressen som framställs som det normala och det sanna. CDA grundar sig på att det som 

framställs som objektivt i en text är resultatet av textförfattarens och samhällets ideologiska 

värderingar. Målet med CDA är alltså att avslöja de latenta budskapen i texten, då dessa 

vittnar om vilken ideologisk ståndpunkt texten egentligen har. Enligt Machin & Mayr (2012) 

handlar den kritiska delen av kritisk diskursanalys inte om att kritisera en text, utan att kritiskt 

granska hur ideologiska värderingar tar sig uttryck i text. 

 

Fairclough och Wodak (1997) beskriver begreppet diskurs som en typ av social praktik. 

Diskurser påverkar hur vi uppfattar verkligheten och hur det bidrar till vår förståelse av 



17 
 

samhället, de påverkar identiteter och de påverkar även relationer mellan grupper och 

människor. En viktig utgångspunkt inom CDA är att dessa diskurser är kontextuella och är 

beroende av det samhälle de uppstår i eftersom de värderingar, beteenden och det som 

skildras som sant skiljer sig mellan kulturer (Hansen & Machin, 2013). 

 

Denna teorin används även som metod i studien. Det är relevant att använda då studien vill 

undersöka och hitta underliggande diskurser i materialet. Teorin har en maktkritisk 

utgångspunkt och undersöker makt, dominans, diskriminering samt kontroll, något som antas 

finnas i materialet.  

 

5.2. Diskursiva teman  

De allmänna idéer som kommuniceras via en text definieras inom kritisk diskursanalys som 

diskurser. Språket som tillämpas för att gestalta personer, händelser eller koncept i texten 

undersöks för att avslöja de underliggande diskurserna. Dessa diskurser är en reflektion av 

vilka ideologiska värderingar som döljer sig bakom texten (Machin & Mayr, 2012). För att 

klarare kunna se och tolka språkanvändningen kan de språkliga resurserna delas upp i olika 

diskursiva teman. En text kan bestå av flera olika diskurser och när dessa hör till samma ämne 

kan ett visst mönster identifieras (Wodak & Krzyzanowski, 2008). En text kan bestå av ett 

semantiskt nätverk som åskådliggör hur dessa teman hör ihop. När flera språkliga resurser 

ansluts till en särskild diskurs kan de tillsammans skapa ett diskursivt tema i det semantiska 

nätverket. Genom att titta på likheter, skillnader och samband mellan diskurserna kan en 

förståelse skapas för hur dessa diskursiva teman är utformade och hur de förhåller sig till 

varandra (ibid). 

 

5.3. Genus  

Genus är en teoribildning inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet som 

handlar om hur människan formar det sociala könet. Detta görs via handlingar, förväntningar 

och föreställningar om vad maskulinitet och femininitet är och vad det innebär att exempelvis 

vara maskulin eller feminin. Genus syftar till att undersöka relationen mellan könen och 

sammantagna normer som formar idéer och uppfattningar som i sin tur skapar könsstereotyper 
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(Nationalencyklopedin, Genus, 2018). Fortsättningsvis presenteras en mer ingående 

beskrivning av stereotyper nedan i det teoretiska ramverket.  

 

Det är viktigt att särskilja på begreppen kön och genus. Kön innebär den biologiska skillnaden 

på manligt och kvinnligt, medan genus fokuserar på den sociala, ekonomiska och kulturella 

skillnaden. Ett annat centralt begrepp inom genusforskningen är könsmaktsordningen som 

innebär att se maktfördelning i samhället fördelat mellan män och kvinnor och på detta vis 

urskilja skillnader. Ur ett samhällsperspektiv är de olika förutsättningar könen har i 

samhället  viktiga att fokusera på för att kunna urskilja fundamentala skillnader (Fagerström, 

Nilsson, 2008). Hirdman (2003) skriver också om maktförhållanden i samhället med fokus på 

genus. Ett centralt begrepp inom genusforskningen är genuskontraktet, vilket innebär 

specifika förhållningsregler för kvinnor och män. Genuskontraktet innebär en beskrivning av 

hur män och kvinnor ska bete sig mot varandra detaljrikt. Kontraktet behandlar ämnen såsom 

uppvaktning, arbetslivet, språket och yttre attributer. Mer ingående innebär det vilket typ av 

språk respektive kön ska använda, kläder och yttre attribut som är passande om man är man 

eller kvinna, vilka roller könen har i arbetslivet och hur det tillskrivs, vilket kön som ska 

förföra och hur uppvaktningen bör se ut. Genuskontraktet är en konkretisering av framförallt 

kvinnans begränsningar i samhället. Att vara medveten om kontraktet bidrar i sin tur till en 

större förståelse för kvinnans och mannens roll i samhället. Genuskontraktet belyser alltså 

skillnaderna mellan könen (ibid).  

 

Eftersom genus syftar till att undersöka relationen mellan könen och de normer som formar 

idéer och uppfattningar är denna teoretiska utgångspunkt relevant för studien. Dessa normer 

och uppfattningar kan leda till könsstereotyper där vissa förväntningar på könen finns. Detta 

kommer att tas upp senare i det teoretiska ramverket under könsstereotyper. 

 

5.4. Representation  

Representationsteorin är en etablerad teori inom ämnet cultural studies. En betydande person 

för teorin är Stuart Hall som forskade om representation inom forskningsområdet cultural 

studies (Hall, 2013). Konceptet representation handlar övergripande om hur budskap och 

språket kopplas till kulturen som råder. Representation är en process av meningsbyggande 
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som utbyts mellan medlemmar inom en specifik kultur. Denna process innehåller bilder, 

tecken och språk som står för något och, eller representerar något. Representationerna av de 

bilder, tecken, språk, vidare förklaringar och beskrivningar utgör ett ramverk inom en kultur 

för att förstå världen och hur den fungerar. Sammanfattningsvis, när representationen 

utformas skapas därmed mening och budskap (Hall, Evan, Nixon, 2013).  

 

Michel Foucault använde ordet representation på ett mer begränsat sätt än Hall. Foucault 

anses ha bidragit till ett betydelsefullt synsätt av problemet med representation. Han fokuserar 

på skapandet av kunskap snarare än mening och detta kallade han för diskurs. Foucault 

studerade inte språket utan diskursen som ett system av representation. Slutsatsen blev att 

diskurs är skapandet av kunskap genom språket. Foucault menar att det finns en betydande 

koppling mellan kunskap, diskurs och makt. Trots sin väletablerade teori och dess betydelse 

har Foucault fått viss kritik riktad till hans synsätt. Den främsta kritiken är att han fokuserar 

allt för mycket på diskursen i sig och detta har resulterat i att hans teoretiska anhängare 

avfärdat det sociala, ekonomiska och strukturella inflytande i skapandet av kunskap och makt. 

Trots kritiken har Foucaults arbete varit betydande i forskning av representation och 

meningsskapade (Hall, Evan, Nixon, 2013).  

 

Orgad (2012) beskriver också representation som en aktiv process av meningsbyggande och 

fokuserar främst på medierepresentation. Medierepresentationer är olika typer av medietexter 

som cirkulerar på internet och som bär på en betydelse, detta kan exempelvis vara 

kommentarer i kommentarsfält, bloggar, Facebook-sidor, nyhetsartiklar, Instagraminlägg eller 

tweets, det vill säga allting som kommunicerar något via internet. För denna studien blir det 

därmed av relevans då den analyserar kommentarsfältet på Youtube.  

 

Denna teoretiska utgångspunkt är relevant för studien då syftet är att få en ökad inblick och 

förståelse för hur Ford representeras baserat på förväntningar och fördomar av olika aspekter. 

Representation är ett mycket centralt begrepp som med anknytning till genusteori och 

stereotyper lägger en grund för vår studie som resultaten sedan kan återkopplas till. 
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5.5. Stereotyper  

Begreppet stereotyp kommer i grunden från socialpsykologin och är ett enformigt sätt att se 

på en folkgrupp baserat på fördomar. Stereotyper kan ge föreställningar och förväntningar om 

att alla inom en viss grupp har vissa drag eller utmärkande egenskaper (Hinton, 2003). Dessa 

stereotyper kan bland annat anknytas med nation, etnicitet, kön och religion. Människor som 

tillskriver personer stereotyper bedömer inte människor som enskilda individer, utan utifrån 

vissa övergripande kategorier. Detta påverkar den bild som skapas av en individ och bidrar 

ofta till att människor bibehåller fördomar och negativa attityder. Stereotyper kan påverka 

människosynen, men de kan även påverka hur människor bör vara. Hinton skriver att man kan 

se hur stereotyper leder till att människor blir orättvist behandlade, han menar att det kan vara 

svårt att avgöra när vår uppfattning om andra är en stereotyp eller inte (2003).   

 

Forskningen om stereotyper inom samhällsvetenskapen startade år 1922 då Walter Lippman 

släppte boken Public Opinion. Enligt Walter Lippman är stereotyper förenklade bilder vi 

skapar av människor och händelser. Vi agerar efter denna förenklade värld då den är enklare 

att begripa (Hinton, 2003). Lippman menar alltså att vår omvärld är för stor för att hantera och 

att vi istället konstruerar bilder av den. Dessa bilder konstureras antingen av individen eller är 

givna av kulturen (Hinton, 2003). 

 

Angelöv och Jonsson beskriver i boken Introduktion till socialpsykologi (2000: 172) 

stereotyper som ”de allmänt hållna uppfattningar vi tillskriver en viss kategori människor, en 

social grupp eller en folkgrupp”. Likt Hintons definition, anser de att stereotyper ofta 

konstrueras baserat på yttre kännetecken som hudfärg, kroppsform och kön. 

 

I denna studie kommer teorierna stereotyper och representation gå hand i hand. En viss typ av 

representation bidrar till stereotypisering, vilket kan fungera som ett verktyg för att förtrycka 

underordnade grupper och att utöva makt över dem (Hall, 1997). Baserat på vilka stereotyper 

Ford förväntas att följa, kan sättet hon representeras på variera. 



21 
 

5.5.1. Könsstereotyper  

Enligt Connell (2008) finns vissa förväntningar på hur en kvinna respektive man ska bete sig 

baserat på sociala skillnader och socialt tillskrivna associationer. De traditionella 

genusrollerna bidrar till att män får högre status än kvinnor och möjligheterna för karriär och 

personlig utveckling är betydligt färre för kvinnor. Den kvinnliga stereotypen förknippas på så 

sätt med mindre makt, prestige och lön. Föreställningar om underlägsenhet på grund av 

biologi förstärks och används sedan för att motivera diskriminering riktad mot kvinnor 

(Lindsey, 2015). 

 

I sin studie beskriver Connell (2008) hur stereotypa könsroller är uppbyggda på förväntningar 

där kvinnor och män lever efter vissa drag som är kopplade till deras kön. Connell menar att 

en individ inte föds till en kvinna eller man, utan tilldelas sin könsidentitet genom att följa de 

kulturella förväntningar som ställs på respektive kön. Connell (2008) tar i samma studie upp 

den kulturella synen på genus. Connell skriver att det finns en fysisk tolkning av vad som är 

manligt respektive kvinnligt när människor ska avgöra genustillhörighet. Män är kulturellt sett 

det fysiskt starkare könet som förväntas ha ett aggressivare personlighetsdrag än kvinnan, 

medan kvinnan förväntas vara det svagare könet som bryr sig mer om relationer och 

omvårdnad (Connell, 2003). De kulturella kännetecken och egenskaper för respektive kön 

spelar in för vilken roll de tilldelas i livet. 

 

Hirdman (2003) beskriver det stereotypa genuskontraktet där hon vidare förklarar vilka 

grundläggande förväntningar och uppfattningar det finns kring könen. Mannen ska försörja 

och kvinnan ska omhänderta. Idealen för könen har sin grund i Bibeln, mytologiska historier 

och grekisk mytologi. Dessa ideal har dock förändrats genom tiden, men grundideologin över 

hur könen bör vara ligger kvar i dagens kultur än idag (Hirdman, 2003). 

 

I studien kommer den teoretiska utgångspunkten könsstereotyper att spela en viktig roll. 

Baserat på Fords kön bildas grundläggande förväntningar och uppfattningar på hur hon bör 

vara, bete sig och se ut. 
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5.6. Feministisk teori  

Feministisk teori är en teori men också en politisk rörelse. Den feministiska teorin utgår ifrån 

att kvinnor har sämre förutsättningar för att lyckas i samhället än män. Detta innebär att 

kvinnor har sämre sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar. Feminism som politisk 

rörelse arbetar för ett samhälle där män och kvinnor har samma skyldigheter, möjligheter och 

rättigheter. I samhället idag finns det ett tydligt förtryck gentemot kvinnor. En av det främsta 

förtrycken som den feministsika teorin belyser är just våldet mot kvinnor 

(Nationalencyklopedin, Feminism, 2018).  

 

Ett annat centralt begrepp inom kvinnoforskningen är patriarkat. Begreppet har fått olika 

betydelser men den mest kända definitionen innebär att samhället är ett kvinnoförtryckande 

där mannen har all makt. Även om begreppet är mer beskrivande har det diskuterats om 

begreppet kan användas som ett analysverktyg för att undersöka hur kvinnoförtrycket ser ut 

och hur det kan användas på effektiva sätt (Carlsson-Wetterberg, Jansdotter, 2004).  

 

Ett annat begrepp inom kvinnoforskning är könsmaktsordningen som fokuserar på hur 

omvärlden ser på kvinnor som sexuella objekt. Sexualisering av kvinnor är ett vanligt 

förekommande fenomen i medier, vilket innebär att framhäva sexualiteten hos kvinnor och 

överdriva den på snedvridna sätt. Detta kan till exempelvis innebära att medier representerar 

könet ”kvinna” enbart utifrån kvinnokroppen och objektifierar den (Hirdman, 2003).  

 

Denna teori är relevant för vår studie eftersom att feministisk teori handlar om hur förtrycket 

mot kvinnor har tagit sig uttryck på olika sätt i samhället. Teorin syftar också till att kritisera 

maktstrukturen i samhället baserat på kön, vilket passar vår studie då den granskar kritiskt.  

 

5.7. Sammanfattning av det teoretiska ramverket  

Dessa teorier används för att på ett samhällskritiskt sätt analysera och koppla resultatet till de 

valda teoretiska utgångspunkterna. Vi valde CDA för att vi kritiskt granskar materialet för 

denna studie ur ett genus- och feministisk perspektiv. Genusteorin används för att se 
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könsmaktsordningen i samhället, där kvinnor är underordnade män, då detta fall handlar om 

hur en kvinnas förtroende blir ifrågasatt. Vi vill även se om könsmaktsordningen i samhället 

präglar hur onlinepubliken representerar Ford. Könsmaktsordningen är även relevant för den 

feministiska teorin då den kritiskt granskar samhället som teorin säger är patrialkalt. Teorin 

hjälper oss att konkretisera och förklara varför kvinnor och män behandlas olika. 

Fortsättningsvis använder vi oss av teorin om representation. Det är en relevant teori för vår 

studie då vi analyserar onlinepublikens kommentarer och hur de väljer att representera henne i 

kommentarsfältet. Teorin om stereotyper handlar om hur människor generaliserar varandra 

utifrån vissa drag eller utmärkande egenskaper. Vi vill se om Ford generaliseras utifrån 

hennes specifika egenskaper: exempelvis hennes politiska ställning, hennes yrke, hennes 

personliga egenskaper och framförallt hennes roll som kvinna. Som tillägg till teorin om 

stereotyper fördjupade vi oss i könsstereotyper för att se om Ford generaliseras baserat på sitt 

kön. De valda teorierna har ett kritiskt synsätt och passar därmed bra till vår studie då den 

ämnar till att ifrågasätta och uppmärksamma. CDA används även som ett verktyg för att 

upptäcka diskursiva teman i materialet för att konkretisera slutsatserna på ett tydligt sätt. 

CDA, diskursiva teman, genus, representation, stereotyper, könsstereotyper och feministisk 

teori i förhållande till varandra bidrar till ett större helhetsperspektiv och därmed hjälper oss 

att förstå varför onlinepubliken väljer att kommentera och framställa Ford som de gör. 

Sammanlagt hjälper teorierna oss att kritiskt granska kommentarerna.  
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6. Metod och material  

I detta kapitel presenteras det valda materialet tillsammans med en beskrivning av dess 

insamlingsmetod. Studiens metod, kritisk diskursanalys (CDA), presenteras även under detta 

kapitel där de begrepp som tillämpas i analysen beskrivs samt ett analysschema baserat på 

dessa begrepp redogörs. Som avslutning redovisas den kritik som metoden CDA har fått och 

egna reflektioner. 

 

6.1. Kritisk diskursanalys som metod  

Den valda metoden för att analysera kommentarerna i live-flödet är kritisk diskursanalys 

förkortat CDA (Critical discourse analysis). CDA har valts för att undersöka de underliggande 

maktstrukturerna som kan urskiljas i språket kopplat till ideologi. Specifikt undersöker vi 

strukturerna i online-publikens språkanvändning i kommentarerna. Bryman (2008:483) 

förklarar kritisk diskursanalys på följande vis “Kritisk diskursanalys betonar den roll som 

språket har som en maktresurs kopplad till ideologi och sociokulturell förändring”. Syftet med 

kritisk diskursanalys är mer specifikt att undersöka ojämnlikhet och strukturella orättvisor i 

språket, vilket vår uppsats ämnar att göra. CDA är även lämplig som metod i vår uppsats för 

att upptäcka och analysera de diskursiva valen som online-publiken gör i framställningen av 

Ford (ibid). Den tillämpade metoden valdes ut för att den kritiska synen CDA har ska prägla 

synen på vårt forskningsproblem.  

 

En framstående forskare inom CDA är van Leeuwen och han menar att diskurser består utav 

olika deltagare och aktörer, mål, värderingar och positioner. För att bli mer systematisk under 

analysen kommer begrepp från van Leeuwens taxonomi (1996) om representationen av 

sociala aktörer att tillämpas. Taxonomin ger omfattande riktlinjer angående de olika sätt 

klassificering av sociala aktörer kan ske och vilka ideologiska effekter dessa klassifikationer 

kan bidra till (Machin & Mayr). Relevanta begrepp från CDA och van Leeuwens taxonomoni 

kommer att appliceras i analysen och en tydligare beskrivningen av begreppen kommer att 

beskrivas senare i detta kapitel. 
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6.2. Kritik och reflektion av CDA 

Viss kritik kan riktas mot kritisk diskursanalys och dess analytiska metod. Ett av dessa 

kritiska moment är att en CDA-metod kan innefatta en liten omfattning av texter där 

materialet inte behöver vara mer än en eller ett fåtal texter. Urvalet av materialet görs av 

analytikerna själva och är därmed baserade på deras eget intresse. Kritik riktas mot CDA då 

den kan användas på ett sätt där analytikerna kan tolka utifrån sina åsikter och redan från start 

vinkla studien istället för att grunda analysen i teori (Machin & Mayr, 2012). 

 

Forskare har även kritiserat sättet att definiera termen critical i analysmetoden. Det kan skilja 

sig från författare till författare vad det innebär att vara kritisk. Enligt Machin och Mayr 

(2012) kan definitionen av att vara kritisk vara en avgörande faktor för hur författaren 

analyserar sitt utvalda material. I denna studie handlar den kritiska delen om att granska, 

ifrågasätta och synliggöra de pågående maktstrukturerna i samhället (Fairclough & Wodak, 

1997). 

 

Machin och Mayr (2012) tar även upp att kritiker anser att CDA som metod är för smal, för 

djupgående och alldeles för ambitiös i sin jakt på social förändring. De skriver också att målet 

med varje CDA-studie är att nå en social förändring. En enskild studie kan dock inte uppnå 

denna sociala förändring då den högst sannolikt inte kan lösa problemen som studien 

fokuserar på. Studien kan bidra med att uppmärksamma och upplysa problematiken. 

Tillsammans kan flera studier med liknande mål skapa en social förändring där de gemensamt 

kan påverka och bidra till förändring. 

 

Studien är en kritisk diskursanalys med syftet att analysera hur Ford representeras i Youtubes 

live-kommentarsfält. Vi som är författare till studien är kvinnor och benämner oss båda som 

feminister vilket har gjort att vi som författare redan har ett kritiskt perspektiv gentemot hur 

kvinnor representeras i media. Som unga kvinnor i dagens samhälle ser vi dagligen på sociala 

medier hur människor behandlar kvinnor på ett negativt sätt i framförallt kommentarsfält och 

ofta hur kvinnor blir objektifierade i visuell kommunikation. Med en redan kritisk syn på 

problemet kan detta givetvis innebära att denna vetenskapliga studie inte blir objektiv utan 
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präglas av våra personliga åsikter. Trots detta anser vi att vårt redan kritiska tänk blir relevant 

och kan användas som en tillgång för studien då vi analyserar ur ett kritiskt perspektiv.  

 

6.3. Material och insamlingsmetod  

Det valda materialet för studien är kommentarer från den amerikanska nyhetskanalen CBS 

livestreaming av Blasey-Fords vittnesmål på Youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=SVGIiiZXdl4&t=6701s). Kommentarerna kommer inte 

från klippets kommentarsfält, utan från det live-sända kommentarsfältet. Kommentarerna 

dyker upp vid en specifik sekund när tittaren reagerar och vill interagera. På detta vis kan 

publiken se klippet samtidigt som andra tittare kan interagera i kommentarsfältet.  

 

Urvalsprocessen startade med att samla samtliga kommentarer under hela Fords vittnesmål. 

Detta är med start 1.33.00 i klippet och avslutas 1.52.00. Under denna tidsperiod samlades 

960 kommentarer in. Kommentarerna grupperades efter olika teman: de kommentarerna som 

tror på Ford och de som misstror henne. De positiva kommentarerna gentemot Ford var 134 

stycken och de negativa kommentarerna gentemot Ford var 445. Resten uttryckte ingen 

specifik åsikt eller sågs som skräpkommentarer utan någon relevans eller mening. 

Fortsättningsvis efter vi samlat alla kommentarer under denna tiden sållades kommentarer ut 

med relevans för studien för att kunna upptäcka och undersöka olika diskurser i materialet.  

 

Flera stora nyhetskanaler live-sände vittnesmålet av Ford på Youtube och för att välja ut rätt 

nyhetskanal gjordes en kartläggning av USAs största och mest inflytelserika nyhetskanaler. 

När kartläggning gjorts valde vi CBS News eftersom att nyhetskanalen hade flest visningar av 

vittnesmålet jämfört med de andra nyhetsbolagen. CBS News valdes ut på grund av flest antal 

tittare då interaktionen i live-flödet blev mest omfattande och kunde därmed utgöra en 

relevant grund för studiens analys. 
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6.4. Analysschema  

Studiens analysschema baseras på det teoretiska ramverket samt begrepp från CDA samt van 

Leeuwens (1996) taxonomi. De begrepp som används finns förklarade genomgående under 

rubrik 6.6 Begrepp från CDA och van Leeuwens taxonomi. I följande stycken förklaras 

kopplingen mellan vald empiri och teori.  

 

Utvalda begrepp från CDA har använts för att analysera språkanvändningen i kommentarerna. 

De begrepp som används är lexikala val och strukturella motsättningar. De lexikala valen 

kommentarsförfattarna använts sig av är av relevans att analysera för att kunna urskilja 

diskursiva teman i materialet. Begreppen används som verktyg för att undersöka hur Ford 

representeras i de språkliga valen och hur det tar sig till uttryck.  

 

För att vidare undersöka hur Ford representeras som en social aktör kommer begrepp från van 

Leeuwens (1996) taxonomi att appliceras. Mer specifikt är de begrepp som kommer att 

användas specifikation, generalisering, objektifiering och konstruktionen av vi och dem. 

Dessa begrepp tillämpas i analysen för att identifiera hur Ford representeras av textförfattarna 

i kommentarsfältet. Eftersom att många av studiens analysverktyg är tagna från taxonomin, 

kommer detta vara en stor och central del av analysen. Begreppen i relation till Ford kommer 

att analyseras både enskilt, men också i relation till varandra för att på bästa sätt kunna 

identifiera representationer och eventuella samband mellan de olika begreppen. 

 

Analysschemat kommer att appliceras på det valda materialet och därefter förankras i teorin. 

Därefter kommer vi identifiera underliggande diskurser i språkanvändningen och innehållet. 

Diskurserna kommer att kategoriseras till diskursiva teman för att få en överskådlig 

sammanfattning av resultatet. För att förtydliga resultatet kommer de diskursiva teman som 

upptäcks att presenteras som underrubriker i resultatkapitlet.  
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Begrepp  Hur syns begreppet i kommentarerna? Vad 
tyder det 
på? 

Diskursiva teman Vilka underliggande teman återkommer i 
kommentarerna? Finns det flera teman att se utifrån 
texterna? Vilka likheter, skillnader och samband finns? 

 

Lexikala val Vilka informella och formella språkmedel används? 
Använder textförfattarna till kommentarerna hierarkiska 
språkmedel?  

 

Strukturella 
motsättningar  

Vilka motparter går att urskiljas i texten?  
 

Specifikation och 
generalisering  

Representeras Ford i generella benämningar eller som 
individ? 

 

Objektifiering Blir Ford objektifierad baserat på hennes kön? Och 
isåfall, hur? 

 

Konstruktionen av 
vi och dem  

Vilka typer av uppdelningar kan urskiljas? Hur tar sig vi 
och dem till uttryck?  

 

 
Tablå 6.1. Analysschema 
 

6.5. Begrepp från CDA och Van Leeuwens taxonomi 

Nedan presenteras de valda begreppen som används för att analysera studiens resultat. 

Begreppen grundas ur CDA och van Leeuwens taxonomi om representation av sociala 

aktörer.  

Lexikala val innebär de olika språkmedel en textförfattare använder för att skapa inflytande 

och makt över läsaren. Dessa språkmedel fokuserar på ord eller uttryck i en text för att betona 

textförfattarens maktposition. För att textförfattarna ska få makt och auktoritet använder de 

sig av antingen hierarkiska medel, rättsliga medel eller hävdar sig själva som specialister. 

Textförfattare använder lexikala val för att förstärka sin auktoritära position och deras val av 

begrepp, ord och uttryck är relevanta för att förstå hur makten över mottagaren skapas. Det 

finns informella och formella lexikala val, de informella valen fokuserar på att nå mottagaren 

genom ett vardagligt, enkelt språk. Det formella lexikala valen har däremot mer avancerade 
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ord och uttryck. När lexikala val undersöks huruvida det är informella eller formella går det 

att urskilja vilken mottagare som textförfattarna vänder sig till (Machin, Mayr, 2012).  

 

I den här studien analyseras de lexikala valen för att undersöka vilka åsikter som finns i 

kommentarerna och vad de lexikala valen betyder. Fortsättningsvis undersöks vilken typ av 

mottagare som författarna till kommentarerna vänder sig till.  

 

Strukturella motsättningar innebär i texter att det finns två strukturer, motsatser som ofta 

symboliseras som “ond” eller “god”. Om någon aspekt i texten omnämns som “ond”, skapas 

därmed den “goda” sidan. Andra exempel på strukturella motsättningar kan vara ung och 

gammal, kvinna och man etc (Machin, Mayr, 2012). I den här studien används begreppet för 

att analysera om det finns strukturella motsättningar i kommentarerna och hur dessa motparter 

och åsikter tar sig uttryck mot varandra, samt om det finns underförstådda budskap. 

Sammanfattningsvis, undersöka om det finns en tydlig motpart i representationen av Ford i 

kommentarerna.  

 

Utöver de nämnda begreppen från CDA kommer studiens analys utgå från van Leeuwens 

(1996) taxonomi för representation av sociala aktörer. Taxonomin visar hur vi genom specifik 

språkanvändning kan referera till människor, så kallade sociala aktörer (ibid). I studien 

kommer fokus ligga på hur kvinnor representeras och blir offer för stereotypa 

representationer. De relevanta begreppen från van Leeuwens taxonomi kommer att 

presenteras nedan. 

 

Specifikation och generalisering (Specification and genericisation) studerar på om den 

representerade ses som en specifik individ eller som en generell typ (van Leeuwen, 1996). 

Representeras personen i fråga som den enskilda individ den är, eller representeras den som 

en generalisering av vissa grupper? Exempelvis baserat på kön, etnicitet, religion och klass.  

 

Objektifiering (Objectivation) handlar om hur personer blir sedda och presenterade utifrån 

deras fysiska utseende istället för deras personlighet. Machin och Mayr (2012) refererar till 
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van Leeuwen och tar upp ett exempel där de beskriver att tidningar ofta väljer att referera till 

kvinnor som en skönhet, istället för att nämna hennes namn eller fokusera på hennes 

personlighet. Det som hamnar i fokus är alltså kvinnans utseende. Denna struktur syns ofta i 

samhället där kvinnor, oavsett om det är rättsliga eller personliga ärenden, blir representerade 

enbart som en kvinna med dess ideal och stereotyper. Van Dijk (1995) beskriver hur detta 

betyder att vissa moraliska problem kan kopplas till hur kvinnor har vissa förväntningar på sig 

i jämförelse med män. 

 

Konstruktionen av vi och dem (Us and Them division) är baserat på att pronomen som vi och 

dem kan användas för att leda och anpassa människor för eller emot vissa idéer (van 

Leeuwen, 1996). Textförfattare kan framföra egna idéer och värderingar som våra idéer och 

på så sätt skapa ett kollektivt de andra, som är mot dessa idéer. Här skapas ett tydligt vi och 

dem baserat på idéer och värderingar. Machin och Mayr (2012) refererar till Fairclough 

(2000) där de pekar ut att konceptet vi kan vara komplicerat. Textförfattare och politiker 

använder sig ofta av ordet vi för att göra vaga uttalanden och dölja maktförhållanden. Vilka är 

vi? Ena stunden kan vi syfta till ett politiskt parti och andra stunden till befolkningen av ett 

helt land. 

 

Detta är begreppen från van Leeuwens (1996) taxonomi som kommer att användas i studien 

för att undersöka hur de sociala aktörerna, det vill säga Ford, representeras i materialet. Dessa 

begrepp är särskilt relevanta och intressanta för studien då Ford, som en kvinna med en stark 

politisk ståndpunkt, på flera sätt kan ses som en utsatt person och därmed bli representerad 

som de andra. Med hjälp av van Leeuwens (1996) taxonomi om representation av sociala 

aktörer kan detta synliggöras. 
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7. Analysresultat  

I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Utifrån kommentarerna och 

analysschemat har fyra stycken diskursiva teman upptäckts; Ford som politiskt aktiv, Ford 

som förövare, Ford som offer och Ford som den stereotypa kvinnan. Nedan presenteras 

resultatet av analysen. Kapitlet börjar med en ingående förklaring av de teman som upptäcks, 

därefter är analysen uppdelad i rubriker efter de olika temana. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultat.  

 

7.1. Teman 

Efter mateialet analyserades upptäcktes fyra diskursiva teman i representationen av Ford i 

kommentarsfältet. Till att börja med är ett tema att Ford representeras utifrån sin politiska 

ståndpunkt som demokrat. Fortsättningsvis är två teman att hon representeras som ett offer 

samt som en förövare. Sista temat är att Ford representeras utifrån sitt kön som kvinna. Nedan 

har ett semantiskt nätverk konstruerats som presenterar de olika temanas relation till varandra 

och hur de kopplas samman till en helhet.  

 

 

 

 

FORD

Förövare

Offer

KvinnaDemokrat
Sexualiserad

Generaliserad

Objektifierad

Stereotypen “Kvinnor är opålitiliga” 

Victimizing

Politiskt motiv att sabotera för 
den motsatta politiska partern, 
republikan. 

Specificerad (individ)

Generaliserad

Vi & Dem (republikaner vs demokrater
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7.2. Ford som politiskt aktiv  

Ett vanligt förekommande tema i kommentarerna är att Ford blir representerad utifrån sin 

politiska ståndpunkt istället för henne som individ. Eftersom Kavanaugh är republikan och 

Ford är demokrat har de båda helt skilda politiska åsikter. I kommentarerna nedan syns 

tydliga strukturella motsättningar där republikaner och demokrater står emot varandra. Här 

skapas ett tydligt vi mot dem där även en tydlig generalisering sker (van Leeuwen, 1996). 

Ford ses här som en typisk, lögnaktig demokrat som är ute efter att förstöra, istället för att ses 

som en enskild individ med egna tankar och värderingar.  

 

“ScorpionStingz: Typical lying Democrat” 

 

“Jan Davis: The cowards are the left as the are the liars” 

 

“W K: She isn't trying to be helpful. She's trying to hurt. Leftists can only hate and destroy.” 

 

Det syns tydligt hur republikaner har starka negativa åsikter om demokrater som generell 

grupp. Dessa negativa åsikter är baserat på stereotyper, normer och generaliseringar där alla 

demokrater ses på samma sätt. Det är underliggande att ovanstående kommentarer har 

republikanska åsikter och vill smutskasta demokrater som grupp där Ford räknas in. 

Demokrater ses som lögnare som bara vill förstöra och hata. Denna negativa bild som byggts 

upp om demokrater riktas i dessa kommentarer mot Ford. Istället för att ses som individen 

Ford presenteras hon som en demokrat med samma negativa egenskaper som resten av 

demokraterna, enligt kommentarsförfattarna. Fokus försvinner från Ford och hennes 

vittnesmål och hamnar istället på diskussionen mellan demokrater och republikaner. Fords 

vittnesmål blir därmed en politisk fråga om hennes vittnesmål har ett politiskt motiv eller inte.  

 

Diskussionen i kommentarsfältet handlar mycket om de politiska ståndpunkterna där ett 

tydligt vi och dem skapas mellan republikaner och demokrater. På samma sätt som 

republikanerna vill smutskasta Ford som en lögnaktig demokrat, är det många demokrater 

som gör detsamma mot republikanerna, som enligt vissa demokrater är hatande och hjärnlösa. 

Även här sker en generalisering där åsikter är grundade på stereotyper. Istället för att uttrycka 

sina åsikter angående deras misstro eller tro på Ford, hamnar fokuset på hatet och 

negativiteten mot den motsatta politiska parten. De demokrater som väljer att tro på Ford 
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uttrycker ofta hellre sina negativa tankar om republikaner och Trump-supportrar istället för att 

visa att de stöttar Ford. På detta sätt uttrycks mycket negativitet i kommentarsfältet, oavsett 

om de tror henne eller inte.  

 

“uno dimple seasons: I’ll I hate all Republicans”  

 

“Alex .Wallace: The Trump supporters are really showing their brainless mob mentality.” 

 

I tvisten mellan de politiska partierna fanns även kommentarer vars författare förstått att detta 

vittnesmål handlar om mer än deras politiska ståndpunkt. I kommentaren nedan väljer 

författaren att specificera Ford som en individ där hennes personliga tankar och värderingar 

spelar roll (van Leeuwen, 1996). 

 

“ibrahim S . A: Democratic and republicans are fighting and dr. Ford is the one suffering. ... 

what a shame”   

 

Detta är en av de få kommentarerna med politiskt fokus som ser Ford som en individ och inte 

enbart som en demokrat. Här visar författaren medlidande för Ford som får lida i den politiska 

tvisten där hens politiska ståndpunkt inte spelar någon roll. Författaren gör också ett lexikalt 

val där hen väljer att hänvisa till Ford vid sin titel, Dr. Ford. Att hänvisa till henne enligt titel 

är ett mer formellt sätt att hänvisa till henne som stärker både förtroendet för Ford, men också 

för författaren. Detta är ett starkt hierarkiskt språkmedel som författaren använder för att öka 

sitt inflytande hos de övriga författarna i kommentarsfältet och för att visa respekt till Ford 

(Machin & Mayr, 2012). 

 

Det fanns dessutom kommentarer likt nedanstående på ett flertal ställen i kommentarsfältet: 

 

“Evie's PlayGround: I'm a Republican who believes her!!!!”  

 

Detta tyder på att författarens politiska ståndpunkt inte har något med dennes förtroende för 

Ford i vittnesmålet att göra. Författaren förtydligar dock att hon är en republikan vilket 

ytterligare tydliggör för övriga författare i kommentarsfältet att deras och Fords politiska 

ståndpunkt inte borde ha sådan stor inverkan i vittnesmålet. Kommentaren implementerar 
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även att vittnesmålet inte nödvändigtvis behöver ha ett politiskt motiv och att republikaner 

också kan tro på Ford, trots skilda politiska åsikter.  

 

7.3. Ford som förövare och offer  

I materialet framställs Ford ofta som antingen offer eller förövare. Dessa två teman är på 

många vis sammankopplade med varandra vilket resulterade i att de placeras under samma 

rubrik i denna del av analysen.  

 

Det är ett tydligt tema i materialet att Ford framställs som offer och förövare. De 

kommentarerna kan kategoriserar i två grupper, de författarna som tror på henne, ser henne 

som offer och de författarna som misstror Ford ser henne som en förövare. Offer- och 

förövarrollen som Ford blir tillskriven blir därmed en strukturell motsättning och den tar sig 

till uttryck på olika sätt (Machin, Mayr, 2012). I följande kommentar framställs Ford som en 

förövare och kommentarsförfattaren säger indirekt att hon också kan ses som ett offer. 

Följande kommentar tar en tydlig ställning mot Ford och misstror henne.  

 

“mike hummel: Wow this is not believable unless your a woman looking to make successful 

men look bad.”  

 

Författaren till denna kommentaren menar att Ford endast vill skapa en negativ bild av 

Kavanaugh och därför endast är trovärdig som förövare och icke-trovärdig som ett offer. 

Denna kommentaren implementerar att det finns en strukturell motsättning och det är mellan 

offer och förövare (Machin, Mayr, 2012). Ett annat exempel på en strukturell motsättning är 

följande kommentar: 

 

“Felice Evangelista: I feel bad for the real victims that come forward” 

 



35 
 

Kommentarsförfattaren menar att det finns “riktiga” offer för sexuella övergrepp och falska 

offer. Författaren menar att Ford är ett falskt offer, då hen känner medlidande för de “riktiga” 

offren som träder fram. Ford får då en negativ representation eftersom författaren också ser 

henne som en förövare, snarare än ett offer.  

 

Det finns också kommentarer i materialet vars ställningstagande är att se Ford som ett offer 

för sexuellt övergrepp och väljer att tro på henne. 

 

“Daniella Kim: Thank you for coming forward, Dr. Christine Blasey Ford.” 

“Shirronda USA: I believe you Dr. Ford”  

“Esther Ho: Dr. Ford is so brave.” 

 

I dessa kommentarer har kommentarsförfattarna varit tydliga med att de tror på Ford och att 

de inte ser henne som en förövare. De har också använt sig av lexikala val för att förstärka sitt 

ställningsstagande att tro på Fords vittnesmål. När författarna skriver om Ford, benämner de 

henne med sin titel Doctor, då hon är psykologiprofessor. Att benämna Ford vid sin titel är ett 

lexikalt val då kommentarsförfattarna använder sig av ett hierarkiskt språkmedel för att skapa 

förtroende för Ford inför de andra kommentarsförfattarna. Fords yrke ses som 

förtroendegivande, respektabelt och blir därmed ett formellt lexikalt val. Detta går att tolka 

som ett indirekt sätt att säga att en person som är professor inte skulle ljuga och bör tas på 

allvar (Machin, Mayr, 2012). Det går även att urskilja en specificering av Ford som individ i 

dessa kommentarer. Författarna väljer att se Ford som en specifik individ snarare än att 

generalisera henne som kvinna, politiskt aktiv, offer eller förövare (van Leeuwen, 1996). 

Kommentarsförfattarnas ställningstagande är att de tror på henne som individ, vilket är 

sällsynt i det sammantagna materialet för denna studie (ibid).  

 

Det uppstår även en viss generalisering i materialet (ibid).  

 

“Mo Ka: White women will never be believed again” 
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I denna kommentaren finns en misstro mot Ford och hon blir generaliserad utifrån etnicitet 

och kön. Författaren uttrycker att ingen kommer att tro på vita kvinnor igen efter Fords 

vittnesmål, det finns en tydlig åsikt i kommentaren att hennes vittnesmål inte är trovärdigt. 

Ford ses som produkt av andra vita kvinnor då hon representeras och generaliseras utifrån 

etnicitet och kön, det vill säga Ford generaliseras som en vit kvinna och inte specificerat som 

en individ (van Leeuwen, 1996). Detta är ett tydligt tema i materialet att Fords etnicitet och 

kön tar mycket plats. Tidigare forskning bekräftar även att kvinnor oftast representeras som 

opålitliga och ointelligenta varelser.  

 

Ett annat exempel på generalisering i materialet är följande kommentar:  

 

“bad mojo: I believe she will do and say anything to destroy a good man. Feminism.” 

 

Kommentaren säger att Ford kommer att säga och göra vad som helst för att förstöra en god 

man och avslutar med “Feminism”. Återigen ses Ford som en förövare och kommentaren 

implementerar även att feminismens syfte enbart är att förstöra för män genom ord och 

handlingar. Generaliseringen i kommentaren blir därmed att feminister som grupp där Ford 

räknas in, enbart vill förstöra för andra män (van Leeuwen, 1996).  

 

Generaliseringen av Ford som stereotyp kvinna får ett bakslag, där de andra författarna i 

kommentarsfältet försöker att framställa och presentera henne som en individ snarare än som 

kvinna. Författarna som försöker specificera henne som en individ ser henne som ett offer och 

tror henne, medan personerna som misstror henne generaliserar henne som exempelvis en 

stereotyp kvinna eller som en demokrat. Författarna till följande kommentarer försöker skapa 

förtroende för Ford genom att presentera henne som en individ snarare än att generalisera 

henne.  

 

“Tony Rizo: for every man on here saying that she is lying, i hope nothing like this happens to 

any of the women in your life” 
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“Mike Egan: Respect her. Women deal with this all the time. If someone ever treated by 

daughter this way, they would be breathing through a tube.” 

 

7.4. Ford som den stereotypa kvinnan 

Ett annat återkommande tema i kommentarerna är att Ford inte framställs som en individ, utan 

presenteras baserat på stereotypa generaliseringar grundat på hennes kön. En stor del av 

författarna lägger fokus på att Ford är en kvinna och grundar därmed deras åsikter baserat på 

kvinnliga stereotyper. 

 

Som Ross och Sreberny (2000) skriver i sin studie tas kvinnor i den politiska arenan inte på 

lika stort allvar då de anses vara betydligt mer emotionella än män och är därmed mer 

opålitliga. Det syns tydligt att författarna av kommentarerna har en förutfattad mening om att 

Ford är opålitlig, detta baserat på att hon generaliseras som kvinna. I många av 

kommentarerna presenteras Ford inte alls som en specifik individ, utan enbart som en 

opålitlig kvinna. I kommentarerna nedan redogör författarna tydligt för att hon är en kvinna 

och att kvinnor ljuger. 

  

“Rick Nash: This is exactly why women shouldn’t be allowed to vote. All liars. MAGA.” 

  

“Rick Nash: All women lie about sexual abuse. They are obsessed with lying about it. 

MAGA” 

  

“David M: Lying woman” 

  

Även i kommentarna nedan är författaren väldigt tydlig med att beskriva Ford som en vit 

kvinna i hens sätt att försöka övertyga om att Ford ljuger. Fokuset hamnar helt på att hon är en 

vit kvinna istället för på henne som Dr. Ford. 
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“Mo Ka: white women will never be believed again” 

  

Det är även tydligt att många av kommentarerna är centrerade runt Fords yttre faktorer. Som 

Ross och Sreberny (2000) skriver i deras studie blir politiskt aktiva kvinnor objektifierade, 

sexualiserade och ålder, utseende, kläder samt yttre attribut hamnar i fokus.   

 

“Mariemelina1: big shoulders neck and jawline for a woman” 

  

“carmello12: This hair sucks!!!” 

  

“Intellectual Trumpster: She has crazy eyes” 

  

Författaren väljer att kommentera Fords utseende och jämföra det med kvinnliga stereotypa 

skönhetsideal istället för uppmärksamma vad hon egentligen säger i vittnesmålet. Det är mer 

fokus på hennes hår, ögon, axlar och käkben än det hon faktiskt säger. Här blir Ford på ett 

tydligt sätt objektifierad och enbart sedd baserat på hennes yttre attribut. 

  

I stor del av materialet  uttrycks även kommentarer som bidrar till en sexualisering av Ford. 

Istället för att hänvisa till och framställa henne som individen hon är presenteras hon som ett 

sexobjekt där hennes sexualitet hamnar i fokus. 

  

“Van Anand: AND THE OSCAR AWARD GOES TO.........................THIS PROSTITUTE” 

  

“Chad Burke: she should've went thru with the 3some..would've been a better memory” 

  

“TIM BALESA: 15 SHE WAS ALREADY A PUTA” 
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Vissa författare gör lexikala val som stärker denna sexualisering ytterligare. I kommentarerna 

ovan hänvisar författarna till henne som hora och prostituerad, vilket är informella lexikala 

val. Dessa ordval är hårda och opassande, men används ändå av författare för att förstärka och 

förtydliga sin negativa syn om Ford. 

  

Enligt tidigare forskning (Lindsey, 2015; Ross & Sreberny, 2000) anses kvinnor vara 

opålitliga då de besitter okontrollerbara hormoner som kan leda till oförutsägbara 

känsloutbrott. Många av de kommentarer som uttrycks i kommentarsfältet nämner just Fords 

känslor under vittnesmålet. 

  

“Joel Scott: She isn't emotional enough” 

  

“Mona Mclaughlin: I don't see any tears!!” 

  

“Dionysus2235: wow crying really?” 

  

“Peterknott37: playing the victim, good acting her tearful voice” 

  

När Ford inte grät under vittnesmålet uttryckte många att hon inte var känslosam nog. Dessa 

tankar om att kvinnor måste vara känslosamma är baserat på kvinnliga stereotyper och inte 

grundat i Fords känslor. När Ford senare i vittnesmålet fäller några tårar uttrycks det 

kommentarer om att hon sätter sig i en offerroll och därmed låtsas att gråta för att få 

medlidande och förtroende. I detta fall var det fel av henne att inte gråta men lika fel att gråta. 

Det riktas mycket negativitet mot henne som kvinna då hon får kritik oavsett hur hon beter 

sig.  
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Cole (2015) beskriver i sin studie att många användare online använder sig av ett väldigt 

våldsamt och sexualiserat språk som riktar sig mot kvinnor för att tysta ner dom. Det uttrycks 

många kommentarer där författare hotar med våld för att trycka ner Ford. Ännu en gång blir 

Ford objektifierad på ett sätt där hon framstår som en häxa som borde brännas. 

  

“StormLaker1975: Someone hit her with a brick!!!” 

  

“Dave Google: Burn the witch !!!” 

  

Även om det uttrycks många våldsamma kommentarer är det några kommentarsförfattare som 

står upp mot våldet. Kommentaren nedan är ett exempel. 

  

“Kathryn F: SAY NO TO MALE VIOLENCE” 

  

Författarna gör vissa lexikala val för att redogöra sin deras åsikt. Det märks hur de med en 

negativ åsikt om Ford ofta väljer ett hårdare, mer informellt ordval än de som stöttar henne 

(van Leeuwen, 1996). Hora, prostituerad, häxa, lögnare, alla dessa hårda ord är mestadels 

baserat på fördomar grundat i könsstereotyper. 

 

7.5. Sammanfattning  

Slutligen kan fyra diskursiva teman fastställas baserat på de kommentarer som uttryckts i live-

kommentarsfältet. Det första temat är att Ford blir representerad baserat på sin politiska 

ståndpunkt. Istället för att kommentarerna fokuserar på Ford som individ hamnar fokuset på 

att hon är en demokrat vars mening är att sabotera för republikanen Kavanaugh. Här skapar 

publiken en viss förutfattad mening om Ford baserat på stereotyper som grundats i en 

generalisering. Ford blir alltså generaliserad som en demokrat och representeras därmed som 

en. Det andra och tredje temat handlar om hur Ford representeras som offer och som förövare 

bland kommentarerna. Grundat i föregående teman, som hennes politiska ståndpunkt och 
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hennes kön, väljer författarna att tro eller misstro henne och därmed representera henne som 

antingen ett offer eller en förövare. Ford ses som en förövare då hon har en motsatt politisk 

ställning i förhållande till Kavanaugh, därmed skapas ett motiv då Ford ur ett politiskt 

perspektiv vill förstöra för republikanen Kavanaugh. Det politiska motivet bidrar till en 

misstro för Fords historia och därmed ses Ford som en förövare snarare än ett offer. Ur ett 

annat politiskt perspektiv ses Ford som ett offer, då kommentarerna som uttrycker ett 

förtroende för Ford ofta benämner sig själva som demokrater. Hennes politiska ställning blir 

därmed relevant i kontexten då demokrater ser henne som ett offer och republikaner ser henne 

som en förövare. Det sista temat grundas i att Ford representeras och generaliseras som en 

kvinna i kommentarerna, vilket leder till mer förutfattade meningar om vem hon är. Baserat 

på hennes kön blir hon objektifierad, sexualiserad och misstrodd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

8. Slutdiskussion 

Det akademiska bidraget av denna studie finns inom den kvalitativa medieforskningen, mer 

specifikt kring forskning om representationen av kvinnor i media. Med hjälp av kritisk 

diskursanalys analyseras representationen av Ford under vittnesmålet och bidrar på så sätt till 

teoretiseringen av representationen av kvinnor i medier. Syftet med studien var att 

uppmärksamma hur Ford representeras i kommentarsfältet och med hjälp av exempel från 

resultatdelen uppfyllde vi syftet. De två frågeställningarna som användes för studien är:  

 

• Hur representeras Ford av online-publiken i kommentarsfältet på CBS livesändning 

under vittnesmålet? 

• Vilka diskursiva teman går att urskilja i kommentarsfältet? 

 

Denna studie visar liknande resultat som tidigare forskning rörande fenomenet hur kvinnor 

representeras i medier och utifrån analysen kan studien förklara varför Ford representeras som 

hon gör utifrån de valda begreppen, speciellt generalisering och specifikation. Studiens 

främsta slutsats är att Ford representeras utifrån två specifika perspektiv vilket är att hon är en 

kvinna och politiskt aktiv och utifrån de aspekterna representeras som antingen offer eller 

förövare. Tidigare forskning visar att kvinnor ofta blir representerade på negativa sätt i medier 

och framförallt som opålitliga varelser. Detta beror på föreställningen om att kvinnor är för 

emotionella och påverkas för mycket av sina hormoner (Lindsey, 2015). Detta kan kopplas 

samman med att Ford representeras som en förövare. Kvinnor blir bedömda efter den 

kvinnliga stereotypen, att de är opålitliga och inte kan litas på är ett genomgående tema i den 

tidigare forskningen, vilket resulterar i att kvinnor och Ford i detta fall, representeras som 

förövare. Fords vittnesmål ses därmed inte som trovärdigt. Ett annat perspektiv på att Ford 

representeras som en förövare kan kopplas till #MeToo och Faludis (1992) motreaktion i 

medier. Faludi (1992) skriver om en motreaktion som skedde efter kvinnorevolutionen på 70-

talet i USA som under 80-talet fick en stark motreaktion då kvinnor ansågs ta för mycket 

plats. Att Ford vittnade mot Kavanaugh kan kopplas till Faludis teorier om motreaktioner som 

sker mot kvinnor och #MeToo rörelsen och dess konsekvenser. #MeToo fick även den en 

motreaktion, då en generell misstro för kvinnor skapades efter att hashtagen fått en sådan stor 

genomslagskraft (Wikén, 2017). För att återkoppla till representationen av Ford som förövare 
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finns det tydliga mönster som går att koppla till Faludis motreaktion och konsekvenserna av 

#MeToo. Kommentarsförfattarna kan ha påverkats av dessa aspekter i framställningen av 

Ford som förövare. Istället för att välja att tro på Ford väljer en stor del av 

kommentarsförfattarna att misstro henne och generaliserar henne utifrån sin politiska 

ståndpunkt och även efter sitt kön. 

 

Ett genomgående tema som presenterats i resultatet är representationen av Ford som kvinna. 

Genom generalisering, objektifiering, sexualisering och lexikala val syns det tydligt hur Ford 

representeras som en stereotyp kvinna i kommentarsfältet. Hon blir dömd efter sitt utseende 

med fokus på hennes röst och hår, blir kallad nedvärderande sexuellt laddade ord och blir 

misstrodd för att hon är en kvinna, men också av hennes påstådda politiska motiv som 

demokrat som vill förstöra för en republikan. Enligt tidigare studier (Connell, 2008, Lindsey, 

2015) tillskrivs kvinnor och män stereotyper baserat på sociala skillnader och socialt 

tillskrivna associationer. De traditionella genusrollerna bidrar till att män får bland annat 

högre status och mer makt. Dessa traditionella genusroller kan vara en bidragande faktor till 

att Kavanaugh har högre status än Ford och att han därmed får mer makt och förtroende för att 

han är en man. Misstron för Ford blir därmed mer påtaglig då hennes vittnesmål blir ifrågasatt 

av en framgångsrik man. Representation av kvinnor, baserad på stereotyper och 

förväntningar, syns och präglas i medier och som resultat kan tilldelningen av dessa negativa 

bilder resultera i sexism och felbehandling i tron om att kvinnor är underlägsna män (Lindsey, 

2015). De förväntningar och negativa bilder som finns av kvinnor i samhället bidrar till att 

Ford blir ett offer. Hon blir utsatt för sexism och kommentarer som enbart ser Ford som en 

kvinna som vill förstöra för en god man.  

 

Gauntlett (2008) skriver om betydelsen av könsidentiteteter i dagens mediesamhälle och 

vilken påverkan den har på publikens uppfattning. Dessa könsidentiteter är präglade av 

könsroller och stereotyper om hur respektive kön ska vara. Det är tydligt hur författarna i 

kommentarsfältet har en klar bild över hur Ford är eller bör vara baserat på dessa stereotyper. 
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Trots att Ford inte är en politker för det demokratiska partiet i USA har hennes politiska 

sympatier hamnat i fokus. Misstron för Ford och att onlinepubliken ser henne som en förövare 

kan ses ur ett politiskt perspektiv där Ford är en demokrat som enbart vill förstöra för 

republikanen Kavanaugh. Den onlinepubliken som enbart generaliserar Ford som en demokrat 

kan kopplas till tidigare studier om hur politiskt aktiva kvinnor blir behandlade och 

representerade i medier.  

 

Ford som kvinna tas inte på allvar och anses vara opålitlig och falsk. En stor del av 

kommentarerna anklagade Ford för att vara en lögnare och litade inte på det hon sa under 

vittnesmålet. Trots att Ford har ett respektingivande yrke som professor i psykologi och 

dessutom är aktiv politiskt blir hennes vittnesmål i många fall förlöjligat. Detta kan kopplas 

till den misstro kommentarsförfattarna har för Ford och mycket av denna misstro mot Ford 

kan grundas i att hon är en kvinna. I Ross och Srebernys (2000) studie belyser de att kvinnor 

är mer emotionella än män vilket påverkar deras politiska ställning och bör därmed inte tas på 

lika stort allvar i deras roll som politiker. Studien visar att politiskt aktiva kvinnor inte tas på 

allvar och att problemet är att professionella kvinnor blir marginaliserade. Trots Fords 

professionalitet spelar det ingen större roll, då även Ford blir marginaliserad som kvinna. Den 

onlinepublik som enbart ser Fords vittnesmål med ett politiska motiv väljer att inte tro henne, 

på grund av hennes påstådda motiv men också hennes kön som kvinna.  

  

I Ross och Srebernys studie tar de även upp hur kvinnor i den politiska arenan blir 

objektifierade och sexualiserade där fokuset hamnar på yttre faktorer som utseende, ålder och 

kläder. Hirdman (2003) skriver att det råder en könsmaktsordning i samhället som fokuserar 

på hur omvärlden ser på kvinnor som objekt och sexuella objekt. Enligt Hirdman är det ett 

vanligt förekommande fenomen inom medier att kvinnor sexualiseras på ett överdrivet och 

snedvridet sätt. Precis som Hirdman skriver blir Ford ofta objektifierad och sexualiserad i 

kommentarsfältet istället för att bli tagen på allvar. Många av kommentarerna i fältet 

grundade sig i att kommentera Fords utseende eller sexualitet istället för att fokusera på vad 

hon sa under vittnesmålet.  
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I resultatet märks det hur Ford politiska ståndpunkt som demokrat är central. Istället för att bli 

representerad och framställd som en enskild individ, blir hon dömd baserat på stereotyper 

utifrån övergripande kategorier. Precis som Hinton (2003) skriver påverkar dessa stereotyper 

den bild som skapas av en individ och bidrar ofta till att människor bibehåller fördomar och 

negativa attityder. Ford framställs i en stor del av kommentarerna som en demokratisk 

“lögnhals”. Det är tydligt hur många människor inte litar på henne baserat på hennes politiska 

ståndpunkt. Ett tydligt vi och dem skapas mellan de två politiska partierna och här blir Ford 

orättvist behandlad och misstrodd baserat på stereotyper. 

  

Något annat som förekommer ofta i kommentarsfältet är hårda ordval och våldsamma hot mot 

Ford. Det råder ett informellt språk i kommentarsfältet och det förekommer många informella 

lexikala val. Mycket hat och negativitet riktades mot Ford, ofta baserat på hennes kön. Cole 

(2015) beskriver hur många användare online använder sig av ett våldsamt och sexualiserat 

språk mot kvinnor som en taktik för att tysta ner dem. Trots att hoten inte var på allvar bidrar 

detta till att ett sådant språk mot kvinnor tillåts och normaliseras. Detta kan vara fallet även 

under Ford vittnesmål, där informella och hårda ordval riktas mot henne för att tysta ner 

henne.  

 

Ford representeras också som ett offer för sexuella övergrepp. I Smiths (1997) studie om 

kvinnor som offer för sexuella övergrepp är den främsta slutsatsen att kvinnor blivit negativt 

bemötta av sin omgivning efter de blivit offer för sexuella övergrepp. Ford får även mycket 

kritik riktat mot sig och blir ifrågasatt i hennes roll som offer. Samhällets reaktion på offer för 

sexuella övergrepp kan bekräftas i denna studie då Ford blivit ifrågasatt, misstrodd och 

framförallt själv skuldbelagd för att vara ett offer. Den generella negativa attityden gentemot 

offer för sexuella övergrepp är ett problem då attityden förstärker normer som i sin tur 

påverkar människors åsiktsbildningar (ibid).  

 

Sammanfattningsvis, frågeställningarna besvaras om hur Ford representeras. Hon 

representeras efter en stereotyp kvinna. Den negativa representationen av kvinnor i medier 

grundar sig i normer och stereotyper om könen, som förstärks i medier. Ford är inget 

undantag och hon generaliseras utifrån sitt kön och sin politiska ställning och därefter 
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representeras hon som antingen offer eller förövare, dessa olika representationer är även de 

diskursiva teman som förekommer i materialet.  

 

Ford har fått ett negativt bemötande på sociala medier efter hennes exponerande vittnesmål. 

Resultatet som presenterats är inte uppmuntrande för andra kvinnor i samma situation som 

Ford. Bemötande har på många vis varit inhumant där extrema kommentarer inkludernade hat 

och andra nedvärderande ord mot Ford har uttryckts.  

 

8.1. Vidare forskning  

Hur kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp representeras på sociala 

medier är ett relativt outforskat område, både i Sverige men också internationellt. I den här 

studien analyserar vi ett amerikanskt vittnesmål och får fram ett resultat. Hade en liknande 

studie gjorts baserat på svenskt material, hade resultatet då blivit annorlunda? 

 

Denna studie har syftat till att undersöka hur publiken av Fords vittnesmål valt att framställa 

och presentera henne i kommentarsfältet. Ett intressant bidrag till den vidare forskningen hade 

varit att göra en komparativ diskursanalys där en vetenskaplig jämförelse mellan flera kvinnor 

som blivit utsatta för sexuella trakasserier. I denna studie är Ford, som en politiskt aktiv 

professor, grunden till analysen. Det hade varit intressant med en studie som jämför 

representationen av henne med representationen av andra offer som vittnar om liknande 

händelser. Dessa kvinnor hade kunnat ha olika yrken och olika utbildningar för att undersöka 

hur stor roll sådana faktorer spelar.   

 

Ett annat intressant förslag till den vidare forskningen inom fältet hade varit att undersöka hur 

andra sociala aktörer väljer att representera henne. Ett exempel hade kunnat vara att analysera 

djupare hur nyhetskanalerna representerar henne som ett offer av sexuella trakasserier. 

Framställs hon som offer eller förövare? Representerar olika nyhetskanaler henne på olika 

sätt? 
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Den här studien har bidragit med forskning om hur Ford representeras av Youtubes publik i 

kommentarsfältet under vittnesmålet. Detta har bidragit till en ökad förståelse för hur kvinnor 

som blivit sexuellt trakasserade representeras på sociala medier samtidigt som det bidragit till 

teoretiseringen av detta forskningsområde. 
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