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ABSTRACT 
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that all the GOD DAMN time?” 

Subtitle: A conversation analysis of two feminist activists comment space on Instagram 

Language: Swedish  

Pages: 61 

The main purpose of this qualitative study is to examine which communicative strategies and 

ideologies that flourish in the comment spaces of two of Sweden’s biggest feminist activists 

on Instagram. By examining the structure of the conversations, we will finally discuss 

whether the feministic discussion in this forum is open or not. This study analysed one post 

from each activist, Cissi Wallin and Natashja Blomberg. Afterwards the belonging comment 

spaces were analysed and compared.  

The posts were analysed with rhetorical tools. The comment spaces were analysed with 

rhetorical tools and conversation analysis with belonging concepts. They were also analysed 

with an ethnomethodology perspective. The study is based on the theories Althusser’s 

ideology concept and the third wave feminism. The theories are used to answer the questions 

on which communicative strategies that are dominant among the followers who leave 

comments on the feminist activists posts, how the comments that share or do not share 

ideology with feminist activists are addressed and finally discuss whether the discussion is 

open or not in the two activists comment space.  

From the comments that were analysed certain conclusions were drawn. First, the 

communicative strategies that were dominant in the comment spaces were 

straightforwardness as well as solidarity and closeness. Second, that the followers who did not 

share ideology with the activists were negatively responded, while the followers who did 

share ideology with the activist were backed up. From the theories and methods this study 

was based on the final conclusion were drawn, that the feministic discussion in the comment 

spaces is not open.   
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1. Inledning  

Den tredje vågens feminism har haft stor betydelse för hur den feministiska kampen 

utvecklats på senare år. Stacey K. Sowards och Valerie R. Renegar (2004) beskriver i 

artikeln The rhetorical functions of consciousness-raising wave feminism att det finns en ny 

generation av feminister som introducerat ett nytt synsätt inom feminismen. Huvudfokus 

inom feminismens tredje våg är att feministiska aktivister delar med sig av sina egna historier, 

upplevelser och åsikter och använder sig av en mer välkomnande och inbjudande retorik, 

därmed får deras följare möjligheten att göra vad de vill med informationen 

(Sowards och Renegar, 2004).    

Feministiska aktivister har idag stora plattformar på sociala medier där de bjuder in till 

diskussion kring frågor som berör den feministiska kampen. En del av diskussionen förs på 

det sociala mediet Instagram, specifikt i kommentarsfälten. Tredje vågens feminism möjliggör 

för kvinnor att diskutera med andra kvinnor. Därför är det intressant att undersöka hur 

samtalen ter sig i kommentarsfälten och hur öppen diskussionen faktiskt är.   

Den här studien syftar till att undersöka hur samtalen ter sig i kommentarsfälten hos två 

etablerade feministiska aktivister i Sverige. Hur bemöts skilda åsikter inom feminism i dessa 

forum? Vilka kommunikativa strategier används i bemötandet? Delar följarna och aktivisten 

ideologier med varandra och bidrar detta till en påverkan i hur samtalen ter sig? Dessa 

frågeställningar bidrar till att vi slutligen kan diskutera huruvida den feministiska 

diskussionen är öppen eller inte.  

Vi har valt att undersöka två av Sveriges största feministiska aktivister - Natashja Blomberg 

och Cissi Wallin, på grund av att de dagligen bjuder in till nya diskussioner och att de 

bedriver olika fokusområden inom feminism. Denna studie kommer genom en samtalsanalys 

undersöka och jämföra dessa två aktivisters kommentarsfält för att se hur bemötandet mellan 

följarna och aktivisterna ser ut.   

Tidigare forskning har visat att det finns en förväntan hos kvinnor om att det ska vara tryggt 

att uttrycka sig i dessa forum och det är i dessa resultat denna studie har sin grund. Eftersom 

vi i denna studie diskuterar huruvida den feministiska diskussionen är öppen eller inte kan 

studien därför ses som kompletterande inom detta forskningsområde.  
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2. Bakgrund  

Här presenteras studiens bakgrund - först feministiska aktivister, sedan det sociala 

mediet Instagram. Därefter presenteras de två feministiska aktivister som studeras i studien – 

Cissi Wallin och Lady Dahmer. Till sist beskrivs de olika begrepp studien berör.   

2.1 Feministiska aktivister   

Nationalencyklopedin (u.å.) skriver att feminism har flera olika innebörder, det är en ideologi, 

en politisk aktivistisk rörelse, en teori och ett vetenskapligt forskningsområde. Det är inte en 

enda form av ideologi utan man talar om flera feminismer med olika synsätt och strategier, 

vars gemensamma målsättning är ett jämställt samhälle. Nationella sekretariatet för 

genusforskning (2016) uttrycker det som att feminismen utgår från att samhället är uppbyggt 

av att männen är överordnade kvinnorna och att det krävs en förändring. Målet för 

feminismen är till exempel lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla människor.  

Eftersom vi i denna studie berör feministiska aktivister talar vi om feminism som en politisk 

aktivistisk rörelse med målsättningen att kämpa för kvinnors rättigheter. Svenska akademiens 

ordbok (2009) beskriver en aktivist som en person som verkar i politiska handlingar och vill 

vara aktiv i att driva politiska frågor. En aktivist är oftast medlem i ett politiskt parti eller en 

organisation där aktivisten utför handlingar och är politiskt aktiv i olika sammanhang. 

Feministiska aktivister fokuserar därför på politiska frågor som berör olika ämnen inom 

feminismen.  

När vi talar om feminism som forskningsområde berör vi ämnen som genusvetenskap, 

jämställdhetsforskning och intersektionell feminism. Den forskning som berört feminism har 

lett fram till feministiska teorier som synliggör de patriarkala strukturerna. Dessa teorier har 

även gjort att feminismen kunnat visa hur de samhällsstrukturer och normer ständigt 

upprätthåller patriarkatet (Genus, 2016). Detta återkommer i teorikapitlet under tredje vågens 

feminism.   

2.2 Instagram  

I boken Sociala medier och härskartekniker skriver Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg 

(2014) att Instagram är både en applikation och en social plattform där man kan publicera 

bilder och videoklipp som delas med sina följare. Instagram beskriver sig själva som en 

digital tjänst där personer på ett effektivt sätt kan publicera bilder som man själv tagit, 

redigera dem med olika filter och publicera i ett flöde.  
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På Instagram kan man se vad andra personer gör genom att följa dem och se vad de publicerar 

för bilder och videor. På Instagram kan användare även kommentera och gilla någon annans 

bild eller video som publicerats i flödet och detta är ett smidigt sätt för oss att delta i en digital 

samvaro (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 31).  

Instagram är en plattform som ägs av Facebook. I en rapport från Svenskarna och internet 

(2018) framgår det att användandet av Instagram ökar mest bland sociala nätverk. Bland alla 

åldersgrupper är 68% av användarna kvinnor och 53% av användarna är män, det vill säga 

den större delen användare är kvinnor, precis som tidigare år. Generellt är det 60% som 

använder tjänsten överlag och 38% som använder den dagligen.   

2.3 Cissi Wallin  

Cecilia “Cissi” Wallin är en svensk medieprofil och är en etablerad feministisk aktivist i 

Sverige. Hon använder sig främst av sitt Instagram-konto för att skriva och diskutera 

feminism, i nuläget har Cissi runt 98 000 följare på Instagram (Instagram, u.å). Cissi Wallin 

har även jobbat med TV och radio.  

2017 blev Cissi Wallin åtalad för grovt förtal i samband med #metoo, i december 2019 blev 

hon även dömd för åtalet. Vilket innebär att Cissi Wallin varit omtalad både i media och av 

samhället. Sedan våren 2019 sitter Cissi Wallin med i styrelsen för Gardet, vilket är en 

feministisk plattform som arbetar för kvinnors rättigheter. På Gardets hemsida bedrivs en 

feministisk opinion med olika typer av aktivism (Gardets, u.å.). Plattformen har dock varit 

diskuterad då den anses vara oetisk på grund av att de i flertalet texter namngivit folk.   

Den form av feminism som Cissi Wallin fokuserar på är jämställdhet mellan kvinnor och män 

och kvinnors rätt i samhället.   

2.4 Lady Dahmer (Natashja Blomberg)  

Natashja Blomberg, känd som “Lady Dahmer”, är även hon en av de största feministiska 

aktivisterna i Sverige. Natashja driver feministisk aktivism på sin blogg, Instagram och i 

hennes podcast “Postpatriarkatet”. I nuläget har Natashja 66 400 följare 

på Instagram (Instagram, u.å).   

Den feminism Natashja bedriver fokuserar på normbrytande feminism och könsroller. Vanligt 

att se på Natashja Blombergs Instagram är inlägg som uppmanar kvinnor att bryta de 

patriarkala strukturerna. Hon lägger ofta upp bilder på en tjock och orakad kvinnokropp – 
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detta för att hon aktivt vill provocera bilden av hur en kvinna ska se ut enligt patriarkala 

normer.   

2.5 Begrepp  

I denna studie nämns olika begrepp vars betydelse är av relevans för läsarens förståelse, dessa 

är gilla-markeringar, kommentarsfält, “masspersonal communication”, emojis och följare. Här 

nedan förklaras även vad “öppen diskussion” innebär.   

När användare klickar på “gilla” på ett inlägg eller en kommentar innebär det att man 

förmedlar att man gillar eller stödjer det personen som lämnat kommentaren säger utan att 

själv skriva det (Facebook, u.å). En person som tar del av ett inlägg kan lämna en kommentar, 

det vill säga en form av text som skrivs i anslutning till inlägget. Kommentaren lämnas i 

kommentarsfältet, ett utrymme där de andra användarna får möjlighet att kommentera 

innehållet. Följare är de antal personer som valt att följa ett Instagram-konto, att följa någon 

på Instagram innebär att hens publiceringar dyker upp automatiskt i Instagram-flödet.   

Emoji är en form av ikon som används i text för att skapa ett mer innehållsrikt samtal, till 

exempel i kommentarsfältet på Instagram. Emojis kan till exempel ersätta ansiktsuttryck och 

uttrycka känslor som glad, ledsen och arg.   

“Masspersonal Communication” är en kombination av personlig- och masskommunikation. 

Detta är en form av masskommunikation som både är för offentligheten men också personlig. 

Masspersonlig kommunikation är typiskt för sociala medier, speciellt Instagram, 

då Instagram är en plattform som främst riktar sig mot kommunikation. Användare publicerar 

någonting som vem som helst på Instagram kan ta del av, men kan även med sitt inlägg vända 

sig till en specifik grupp av människor. I denna studie har vi valt att översätta 

“masspersonal communication” till “masspersonlig kommunikation”.   

Att en diskussion är öppen kan innebära att alla människor som vill kan se och ta del av 

diskussionen, men även att diskussionen kan vara öppen i den bemärkelse att det ska vara ett 

forum som är frispråkigt, tryggt och mottagligt. I denna studie talar vi om en “öppen 

diskussion” i de feministiska aktivisternas kommentarsfält. Studiens definition av en öppen 

diskussion grundar sig i den tidigare forskningen inom området. Forskningen skriver om att 

kvinnor har en förväntan att i de forum där den feministiska diskussionen förs ska det vara 

tryggt att uttrycka sina tankar och åsikter. Det finns även en förväntan om att gensvaren ska 

vara stöttande och förstående - det vill säga att det hålls en god ton trots skilda åsikter kring 
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feminismen. Detta grundar sig i Jürgen Habermas begrepp normreglerat handlande som han 

skriver om i boken Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, 

detta begrepp innebär att en av samtalsdeltagarna missuppfattat eller inte delar de 

giltighetsanspråk som skapats av den andra samtalsdeltagaren. Denna samtalsdeltagare utgår 

från de normativa uppfattningar hen har beroende på vilken social grupp hen tillhör. I sociala 

grupper finns förväntningar kring individers beteende och att det i sin tur finns förväntningar 

på gensvaren. Dessa förväntningar efterföljs eller bryts (Habermas, 1990, s. 119).   

3. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras studiens syfte, problemformulering och de frågeställningar studien syftar till 

att besvara.  

3.1 Problemformulering  

I samband med den tredje vågens feminism förs nu mycket av den feministiska debatten 

på Instagram. Debatten är intressant att undersöka eftersom den feministiska debatten idag 

florerar med stor framgång på det sociala mediet. Normen om att kvinnor ska stötta istället för 

att kritisera varandra brister i viss mån i debatten på Instagram. I tidigare forskning har 

resultat visat att kvinnor upplever att det ska vara tryggt att få uttrycka sina åsikter och veta att 

resterande kvinnor stöttar en. Därför kommer denna studie fokusera på att undersöka om 

diskussionen på feministiska aktivisters Instagram är öppen eller inte.  

3.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vilka samtalsstrategier och ideologier som florerar i 

kommentarsfälten. Slutligen att diskutera om diskussionen som förs i två av Sveriges största 

feministiska aktivisters kommentarsfält är öppen eller inte.  

I studien undersöks både aktivistens inlägg och kommentarfältet till inlägget. Med hjälp av 

samtalsanalys, kommunikativa strategier och retoriska verktyg analyseras samtalen och hur de 

förs. För att avläsa bemötandet hos följarna som delar eller inte delar ideologi med 

aktivisterna och andra Instagram-följare tillämpas ett etnometodologiskt perspektiv.  
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3.3 Frågeställningar  

• Vilka kommunikativa strategier är dominerande bland de följare som kommenterar de 

feministiska aktivisternas inlägg?  

• Hur bemöts de kommentarer som ställer sig emot de feministiska aktivisternas 

ideologier?  

• Hur bemöts de kommentarer som delar de feministiska aktivisternas ideologier?  

4. Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskningen inom området. Först presenteras en studie om 

feminism på sociala medier, sedan digital feministisk aktivism, därefter emojis och efter det 

masspersonlig kommunikation på sociala medier. Till sist presenteras studiens 

forskningsbidrag och den forskningslucka studien ämnar fylla.   

4.1 Feminism på sociala medier  

Hester Baer (2016) studerar i artikeln Redoing feminism: digital activism, body politics and 

neoliberalism den utveckling som skett inom sociala medier, specifikt på Twitter, och hur den 

kommit att spela en stor roll för feministisk aktivism. Hon menar att sociala medier har skapat 

nya forum för feminister att diskutera i. Exempelvis diskuterar hon “hashtagfeminism” som 

låtit feminister komma åt nya följare och därmed mer effektivt kunnat sprida sina budskap.  

Baer (2016) beskriver hur den digitala plattformens framgång gjort att innebörden av 

kroppsaktivism gått från att handla om de patriarkala normativa könsidentiteterna och 

könsrollerna till att istället handla om självrepresentation och den egna kontrollen över 

kroppen. Feministiska aktivister har under lång tid använt den kvinnliga kroppen som 

argument för diskussionen om de problem som existerar i samhället. Exempel på problem är 

sexuella trakasserier, kvinnors rättigheter och människohandel.   

Studiens syfte var att ta reda på de nya strategier som feministiska aktivister använder sig av 

med hjälp av digitala plattformar. För att göra detta fokuserar Baer (2016) på tre olika 

fallstudier, twitterkampanjerna #Aufscrei och “YesAllWomen, Slutwalk Berlin 

och Peaches “Free Pussy Riot!” video. Hon skriver att de feministiska protester som hon 

undersökt i denna studie förstås bäst som politiska strategier. Dessa strategier styrker den 

process som söker efter nya politiska synsätt, språk och tecken för reduceringen av att det som 

varit politiskt nu istället är personligt i denna kontext. Uttrycket “redoing feminism” används 
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för att motsätta sig normen om hur den kvinnliga kroppen framställs. Studiens resultat visar 

att genom förflyttningen av aktivismen till digitala plattformar har en ny rörelse skapats, med 

detta menar Baer att ett nytt synsätt inom feminismen finns.   

En annan studie inom området feminism på sociala medier är #MeToo and 

the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism skriven 

av Kaitlynn Mendes, Jessica Ringrose och Jessalynn Keller (2018). De skriver om 

hur hashtaggen metoo och den digitala aktivismen är en stor samhällsförändring som pågår 

nu. Mendes, Ringrose och Keller (2018) hänvisar till tidigare forskning om hur de digitala 

plattformarna öppnat upp nya möjligheter för att föra feministiska samtal, deras studie inom 

området är ändå unik eftersom de uppmärksammar främst kvinnors erfarenheter av att delta i 

sådana forum.   

I studien har de analyserat över 800 delar av digitalt innehåll, som 

blogginlägg, tweets och selfies. Utöver detta har de samlat in åsikter från 82 kvinnor. 

Mendes, Ringrose och Keller (2018) beskriver att även om det kan verka enkelt för många 

kvinnor att engagera sig i digital feministisk aktivism kvarstår det många emotionella, 

mentala eller praktiska förhinder som skapar olika upplevelser och perspektiv. Även att vissa 

feministiska röster eller åsikter får höras mer än andra.   

I resultatet av intervjuerna framkom det huruvida Twitter är ett säkert forum att föra 

feministisk aktivism i eller inte. Kvinnorna de talat med tycker att feminism som aktivism på 

internet kan ändra rådande samhällsstrukturer. En av dessa kvinnor berättar att 

“[Twitter] creates a safe space to explore new ideas. Meeting like-minded people, being 

educated by others’ tweets and blog posts and making new friends”. Mendes, Ringrose och 

Keller har sammanfattat kvinnornas svar och dragit slutsatsen att det anses vara viktigt för de 

som för den feministiska aktivismen på sociala medier att kvinnor ska kunna tala med 

likasinnade människor och ha vetskapen om att andra känner detsamma som en själv. Även 

att kvinnor ska kunna göra detta utan att vara rädd för att det ska uppfattas fel. Vi vill dock 

förtydliga att detta uttalande endast berör denna studie och inte är talande för andras 

uppfattningar om tryggheten på Twitter.  

De kvinnor som intervjuats har även förklarat att ett forum som Twitter tillåter fler människor 

att engagera sig i den feministiska debatten och att detta bidrar med en större medvetenhet 

kring de problem som feminister upplever. Dessa kvinnor hoppas på att när denna debatt förs 



 

14 
 
 
 

och kvinnor stöttar och pushar varandra ska denna plattform på Twitter skapa så stor effekt att 

exempelvis politiker reagerar och förhoppningsvis omvärderar och agerar för att det ska ske 

en riktig förändring i samhället (Mendes, Rinrose & Keller, 2018).  

4.2 Användandet av emojis på sociala medier  

Ashley R. Dainas och Susan C. Herring (2019) har i sin studie undersökt hur användare på 

sociala medier tolkar de pragmatiska funktionerna av populära emojis. I 

artikeln Interpreting Emoji Pragmatics skriver Dainas och Herring om studiens metod och 

resultat. De skriver att emojis är på väg att bli ett nytt språk och att dessa emojis inte endast 

uttrycker känslor som glad, arg och ledsen. De skriver om att emojis kan visa att personen 

höjer rösten och att de har pragmatiska funktioner beroende på vilken kontext de befinner sig 

i. Exempel på sådana funktioner kan vara tonändringar, illustreringar av textens innehåll eller 

att förstärka en handling – exempelvis att säga att man springer och tillägger en emoji som 

springer. De skriver att emojis idag ersätter ord och blivit en lingvistisk funktion. Oftast 

placeras emojis i slutet av en mening och ersätter därmed punkten, samt visar på ett avslut. 

Emojis kan i den digitala världen uttrycka personers känslor som annars inte syns eller hörs, 

till exempel ansiktsuttryck eller ljud. Dainas och Herring (2019) förklarar att vid användandet 

av emojis behöver personen i fråga veta att den andra personen delar förståelse 

för emojins betydelse. På grund av detta kan emojis leda till missförstånd om personerna i 

konversationen inte delar samma uppfattning om emojins mening. Emojis kan även sätta 

prägel på samtalsklimatet och genom användandet av emojis kan man avläsa 

samtalsdeltagarens personlighet. 

I studiens resultat skriver Dainas och Herring (2019) att människor förstår emojis olika 

beroende på samtalets kontext. De talar om att användandet av emojis kan skiljas åt beroende 

på generationer, kön och personlighet. Resultatet visade att olika generationer tolkar och 

använder emojis olika, även användandet av emojis mellan män och kvinnor skiljer 

sig. Dainas och Herring konstaterar i studiens resultat att dessa skillnader är något det behövs 

forskas vidare om.   

4.3 Masspersonlig kommunikation på sociala medier  

Megan French och Natalya N. Bazarova (2017) har skrivit artikeln Is anybody out there?: 

Understanding masspersonal communication through expectations for response across social 

media plattforms. De undersöker hur kopplingen mellan sändaren och mottagaren ser ut 
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genom att analysera mottagarens respons på sociala medier och konstaterar att gränsen mellan 

masskommunikation och personlig kommunikation suddats ut.   

French och Bazarova (2017) bad ett antal personer att publicera ett inlägg på Instagram, 

Facebook och Twitter och ställde sedan frågor som till exempel vad för förväntningar 

personerna har på publiceringen och vilket gensvar de förväntar sig få i form av 

gillamarkeringar och kommentarer. De beskriver att sociala medier tillåter oss att ha två 

primära val att besvara ett inlägg, antingen via att gilla inlägget eller kommentera det. En 

gilla-markering i sig är inte en verklig handling men ses som en viktig form av stöd för den 

som har publicerat inlägget. French och Bazarova förklarar att det inte krävs mycket 

ansträngning att gilla ett inlägg, men fungerar ändå som en form av socialt stöd. En 

kommentar innebär däremot en högre ansträngning och bidrar därmed till en större form av 

support. French och Bazarova skriver att när människor publicerar ett inlägg vet de på förhand 

vilken grupp av människor som kommer att gilla det. Att människor är medvetna om den 

respons det offentliga inlägg de publicerar kommer få leder till att inlägget fortfarande 

behåller en personlig form. Detta är en konsekvens av den masspersonliga kommunikationen 

och visar på hur den kommer se ut i framtiden.   

I studiens resultat skriver French och Bazarova (2017) att generellt sett förväntade sig 88% av 

undersökningspersonerna att deras inlägg skulle få minst en gilla-markering och 44% 

förväntade sig att få minst en kommentar. Det visade sig även att personerna förväntade sig 

mer gilla-markeringar än kommentarer på Instagram än på Twitter. Därmed förväntade 

personerna sig mer respons på Instagram än de andra sociala medierna. Personerna har 

beskrivit Twitter mer som en informationsplattform än en kommunikationsplattform, 

vilket Instagram istället är.   

4.4 Sammanfattning   

Den tidigare forskningen har mestadels fokuserat på hur feminism ser ut på sociala medier, då 

denna typ av aktivism flyttats till nya plattformar och gett nya forum för den feministiska 

debatten. Forskningen har till stor del berört hashtags, tweets, blogginlägg och selfies. Den 

tidigare forskning som benämnts har fokuserat på den sociala plattformen Twitter och hur de 

feministiska forumen upplevs. Kvinnor har förklarat att de upplever de feministiska forumen 

på Twitter som något tryggt och öppet, där de får en fri plats att diskutera med förväntan om 

att bli stöttad av andra kvinnor och på så vis upprätthålla normen inom feminism om att 

kvinnor alltid ska stötta varandra.   
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Den tidigare forskningen har även berört hur interaktionen på sociala medier ser ut. 

Användandet av emojis tillåter vårt digitala samtal att bli mer innehållsrikt och uttrycksfullt. 

Forskningen visar att tolkningen av emojis skiljer sig beroende på person och kontext, emojis 

kan tolkas olika beroende på exempelvis personlighet, generation och kön. Tidigare forskning 

förklarar vad en gilla-markering och en kommentar innebär för social support för 

inläggsskaparen. Forskningen har visat att det finns förväntningar på hur vi ska bli besvarade 

innan vi publicerar ett inlägg på Instagram. Det är så kommunikationen och kulturen fungerar 

på Instagram. 

De metoder som har använts i tidigare forskning om sociala medier är främst diskursanalyser, 

innehållsanalyser och intervjuer. Större del av fokus har även varit på inläggen och hur 

interaktionen från avsändaren ser ut. Samtalsanalyser av kommentarsfält är än idag ett relativt 

outforskat område. De samtalsanalyser som gjorts har främst fokuserat på det talade samtalet 

och inte hur skriftliga samtal ser ut, exempelvis kommentarfälten.  

4.5 Vårt forskningsbidrag  

Forskning som vi anser saknas inom området är övergripande hur trygga och välkomnande de 

feministiska forumen faktiskt är - stöttar kvinnor alltid varandra i dessa forum? Även fokus på 

specifikt kommentarsfält saknas och mer specifikt på Instagram. I vår studie vill vi undersöka 

hur samtalen ser ut i två av de största svenska feministiska aktivisternas kommentarsfält. Hur 

bemöts de kommentarer som ställer sig emot de feministiska aktivisternas åsikter och hur 

bemöts de kommentarer som håller med? Vilka kommunikativa strategier är ledande i 

kommentarsfälten och är diskussionerna som förs i de feministiska forumen öppna eller inte?  

Genom att analysera hur följarna uttrycker sig i kommentarsfälten kan vi se vilka som delar 

ideologier och vilka kommunikativa strategier som används. Tidigare har samtalsanalyser 

mestadels gjorts på talade samtal, därför är en samtalsanalys av hur kommentarsfälten ser ut 

hos feministiska aktivister på Instagram den forskningslucka vår studie ämnar fylla.   

 

5. Teoretiskt ramverk 

Här presenteras studiens teoretiska ramverk. Först presenteras ideologi och därefter den tredje 

vågens feminism.  
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5.1 Ideologi  

Ideologi som begrepp har flertydiga innebörder som skiljer sig mellan de olika teoretikerna.   

I denna studie kommer det därför göras en markerad avgränsning av begreppet på grund av 

dess mångtydighet. Studien kommer utgå från filosofen Louis Althussers teorier om ideologi. 

Althusser är en marxistisk filosof men analysen kommer inte fokusera på ekonomiska 

skillnader i samhället eller underordnade klasser, det är dock relevant att nämna att 

marxismen till viss del färgar hur studien definierar ideologibegreppet.   

I boken Kommunikationsteorier av John Fiske (2009) förklaras Althussers teori som 

att ideologibegreppet är någonting som kommer inifrån oss människor, det ligger djupt 

omgivet i olika samhällsklassers tankesätt och levnadssätt.   

En generalisering av ideologi är att all kommunikation vänder sig mot någon och det leder till 

att mottagaren placeras i en specifik social relation. När man som mottagare reagerar på 

kommunikationen deltar man i sin egen ideologiska konstruktion. Althusser pratar om 

“interpellation” eller “anrop”, det vill säga att all den kommunikation som omger oss 

interpellerar på oss på olika sätt. Kommunikationen anropar oss och då väljer vi huruvida den 

ska påverka oss eller inte. Detta avgörs beroende på om vi är inkluderade i ideologin, därmed 

ser vi på kommunikationen som en socialt bunden process. Interpellationen är en viktig del av 

den ideologiska tillämpningen då den bestämmer huruvida vi identifierar oss med ett 

uttalande, detta påvisar därefter vad vi anser om det som kommuniceras. Sett utifrån en högre 

nivå kommer detta att vara avgörande för vilken social tillhörighet vi har, det vill säga vilken 

ideologi vi tar till oss (Fiske, 2009, s. 230 - 231).  

Simon Lindgren (2009) hävdar att ideologi i boken Populärkultur kan ses som en synonym 

till världsbild, vilket innebär sättet en viss samhällsgrupp ser på världen. Det talas också om 

en dominerande ideologi – den ideologi som starkast påverkat en grupp människor och hur 

deras världsbild uppfattas gemensamt. Lindgren skriver också om hur all kommunikation som 

sker har en struktur och att den alltid är grundad i något som därmed kan förklaras som att 

strukturen är en ideologi. Att analysera en medietexts struktur är att försöka ta reda på den 

ideologiska basen som texten bygger på (Lindgren, 2009, s. 77 - 78).   

I studien kommer vi utifrån ideologi som teori analysera vilka som delar ideologi eller inte i 

kommentarsfälten, beroende på hur åsikterna bland kommentarerna tas emot av olika följare. 

Med Althussers ideologiteori som utgångspunkt kommer vi undersöka hur följarna 
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identifierar sig med den kommunikation som uttrycks samt hur de tolkar och tar till sig 

kommunikationen. Genom att analysera kommentarsfälten och hur följarna valt att uttrycka 

sig vill vi komma fram till vad för ideologisk bas yttrandena grundar sig i. Även vilken eller 

vilka ideologier som är dominerande – vilken världsbild som uppfattas gemensamt. Då vi i 

denna studie vill ta reda på om den feministiska diskussionen är öppen eller inte och om 

kvinnor alltid stöttar varandra kan vi se om det beror på vilken social tillhörighet de har samt 

vilka olika ideologier som finns i kommentarsfälten.   

5.2 Tredje vågens feminism   

Stacey K. Sowards och Valerie R. Renegar (2004) förklarar i 

artikeln The rhetorical functions of consciousness-raising wave feminism att inom den tredje 

vågen syns en ny generation av feminister som utvecklats fram från tidigare vågor. 

Feministerna inom tredje vågen har en utvecklat en ny självbild och är inte längre avskärmade 

från andra kvinnor, vilket innebär ett ökat stöd när de uttrycker feministiska tankar och idéer. 

Med den politiska utvecklingen som skett och nya lagar som stiftats har en ny kulturell 

kontext uppstått där kvinnorna är mer skyddade. I takt med detta ändras därmed även de 

feministiska tankesätten och aktivismen. Under andra vågens feminism var en central strategi 

att skapa förståelse för vad feminism innebär. De skapade olika mindre grupper, där kvinnor 

tillsammans kunde samtala och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Detta ledde 

till att de deltagande kvinnorna insåg att de inte var ensamma om den upplevda 

diskrimineringen, då samtliga kvinnor i gruppen delade upplevelser. 

Sowards och Renegar (2004) skriver att denna strategi utnyttjas av den tredje vågens 

feminister, dock på ett bredare plan för att kunna nå ut till en större publik om den 

problematik som finns i samhället. Den tredje vågens största utmaning är att presentera bevis 

som visar på att samhället fortfarande inte är helt jämställt och att generera en större förståelse 

samt identifikation mellan dem som kallar sig feminister. Tredje vågen har även som mål att 

sätta sig emot de stereotyper om feminister som florerar i samhället, bland annat att de skulle 

vara håriga, radikala och manshatare. Sowards och Renegar (2004) förklarar vidare att den 

andra vågen anses ha misslyckat med ett brett inkluderande inom feminismen. Därför ser den 

tredje vågen det även som ett mål att inkludera färgade kvinnor, arbetsklassen och andra 

åsidosatta grupper, för att därmed bli av med den så kallade vita medelklass-stämpeln. De 

arbetar även med att öka männens engagemang i feminismen. Den andra och tredje vågen 

delar flera problemområden, men på grund av samhällets stegvisa utveckling krävs även en 
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utveckling hos feministernas tillvägagångssätt. Dagens samhälle bereder större plats för 

populärkulturen och massmedia och sedan de tidigare vågornas tid har även jämställdheten 

inom dessa områden ökat. Idag syns kvinnor mer i tv, media, musik och film, vilket leder till 

en ökning av kvinnliga förebilder.  

Den tredje vågens huvudfokus och mål är inte att bidra till protester, social aktivism, 

systerskap eller konfrontation. Om detta är effekten av deras aktivism så anses det uppskattat 

men det är inte det huvudsakliga målet. Den tredje vågens feminister väljer istället att dela 

med sig av sina personliga historier, idéer och tankar med hjälp av en mer välkomnande och 

inbjudande retorik. De ger sedan sina följare möjligheten att göra vad de vill med den givna 

informationen (Sowards & Renegar, 2004).  

De två aktivister vi valt att studera tillhör den tredje vågens feminister. Med tanke på den 

digitalisering som råder idag och att dessa aktivister sprider sina budskap på specifikt 

Instagram appliceras den tredje vågen bättre än den mer generella feministiska teorin. Dock 

vill vi poängtera att många anser att den tredje vågens feminism nu ersatts med en fjärde våg, 

där skapandet av engagemang och aktiva handlingar är mer i fokus. Vi är därmed medvetna 

om att artikeln som används här är daterad, trots det är den av relevans för denna studie då 

den tredje vågens feminism fortfarande kan appliceras på dagens aktivism. Den fjärde vågens 

feminism och dess budskap kan inte appliceras på de inlägg vi har valt att studera.   

6. Metod 

Här presenteras studiens metoder. Först presenteras etnometodologi och efter det 

samtalsanalys och det tillhörande begreppet ett tredelat kontextbegrepp. Därefter presenteras 

analysenheter inom samtalsanalysen som använts i studiens analysschema – samtalsramar, 

kommunikativa strategier och uppbackning. Till sist presenteras de retoriska stilfigurer som 

även de använts i ett konstruerat analysschema.  

6.1 Etnometodologi  

Norrby (2014) skriver om etnometodologi, som är en infallsvinkel inom samtalsanalysen. 

Harold Garfinkel är upphovsman till den etnometodologiska skolan som tillkom under 1950-

talet för att kritisera de redan dominerande teorierna och metoderna inom sociologin. Norrby 

(2014) skriver att etnometodologi kan förklaras som en kulturspecifik metodologi, det handlar 

om hur personer ur ett visst samhälle diskuterar med varandra och utifrån deras tankar bildar 

sin verklighet från deras vardagskunskap om sin egen kultur. Synsättet innebär att den 
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interaktion som sker studeras från vardagliga situationer med fokus på samtalsdeltagarnas 

produktions- och tolkningsmetoder. Etnometodologin utgår från att människorna som ingår i 

samhället tillsammans bygger upp verkligheten, men att denna ständigt måste återskapas och 

upprätthållas. Upprätthållandet sker genom att deltagarna interagerar med varandra och talad 

kommunikation är en del av grunden. Samtalsdeltagarna kan förstå varandra med hjälp av 

resonemang som leder dem fram till sunt förnuft och tillåter dem därmed att avläsa 

interaktionens olika betydelser (Norrby, 2014, s.33 - 35).   

Då vi i denna studie kommer att undersöka feministiska aktivisters kommentarsfält och hur 

deras följare väljer att kommentera inläggen kommer vi att utgå från ett etnometodologiskt 

perspektiv. Eftersom feministisk ideologi genomsyrar de inlägg som analyseras, då skaparna 

till inläggen är uttalade feminister och de som väljer att följa deras plattformar förmodligen 

delar ideologier, är det av vikt att ta hänsyn till detta för att kunna se hur samtalen ter sig.  

6.2 Samtalsanalys  

Samtalsanalys utläser hur vi människor gör när vi samtalar med varandra. 

Alan Bryman (2018) skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att denna form av analys 

har målsättningen att upptäcka de bakomliggande strukturerna i ett samtal (s. 633). I 

boken Samtalsanalys; så gör vi när vi pratar med varandra skriver Catrin Norrby (2014) att 

det finns olika former av samtal som ter sig på olika sätt. Till exempel formella samtal som 

intervjuer, lektioner eller en samhällsdebatt på TV. Sedan finns det spontana, informella 

samtal som är oförberedda och kravlösa. När ett samtal flyter på utan någon form av 

problematik funderar vi sällan på hur samtalet egentligen är organiserat. Att samtalen oftast 

fungerar så problemfritt som de gör är en indikation på att det finns underliggande universella 

regler som talar om hur vi på ett korrekt sätt samtalar med varandra. I en samtalsanalys 

studeras hur den språkliga interaktionen fungerar (Norrby, 2014, s.13).  

Alla samtal följer en form av struktur, utan denna struktur skulle vi inte se det som ett samtal. 

I ett formellt samtal som till exempel i en intervju är det enkelt att se över samtalsstrukturen, 

en fråga ställs och ett svar ges som sedan eventuellt följs upp av en kommentar från den som 

intervjuar. Följer man sedan strukturen kan man förutse hur samtalet kommer att fortlöpa.   

I ett informellt samtal kan det däremot vara svårt att fastställa strukturen, en viktig del av 

samtalsanalysen är då att kunna se hur tillsynes ostrukturerade samtal följer en form av 

struktur (Norrby, 2014, s.40 - 42).    
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I denna studie analyseras kommentarsfälten hos de feministiska aktivisterna, diskussionerna 

som förs där kan likställas med ett informellt samtal där personer svarar varandra spontant 

och oförberett. Vi tar dagligen del av kommentarsfälten och läser igenom utan att tänka på att 

det finns någon fastställd struktur eller några kommunikativa strategier. Därför kommer vi 

med hjälp av samtalsanalys och begreppen ett tredelat kontextgrepp, samtalsramar, 

kommunikativa strategier och uppbackning kunna få fram vad som faktiskt sägs bland 

kommentarerna samt hur bemötandet ser ut.   

6.2.1 Ett tredelat kontextbegrepp  

De olika bidrag som finns i interaktionen, till exempel att någon säger något i samtalet, är 

både kontextberoende och kontextförnyande. Med kontext avses både yttre och inre kontext. 

Den yttre kontexten innebär den sociala, kulturella och samhälleliga kontexten. Den inre 

kontexten innebär själva samtalskontexten, som varje gång en samtalsdeltagare bidrar med ett 

nytt yttrande förändras. Dessa bidrag är beroende av kontexten, när samtalsdeltagarna bidrar 

med nya yttranden görs det i förhållande till det som redan sagts tidigare, samtidigt förändras 

kontexten med det vi säger (Norrby, 2014, s.43 - 46).  

Inom den yttre kontexten placeras även situationsfaktorn in, denna kan i det tredelade 

kontextbegreppet ses som en egen enhet, situationskontexten. Situationskontexten tillåter oss 

att se hur de sociala rollerna uppfattas i en situation. Situationen ses som dynamisk då den är 

beroende av vilken situation man befinner sig i och vilket samtal man för kommer man besitta 

olika sociala roller. I ett samtal mellan en lärare och en elev har läraren en specifik social roll, 

när läraren sedan för ett samtal med skolans rektor har läraren en annan social roll (Norrby, 

2014, s.52).  

I denna studie är den grundläggande kontexten Instagram-inlägget av aktivisten. Därmed är 

kontexten beroende av inlägget och därefter utvecklas kontexten av följare som väljer att 

kommentera inlägget. Detta blir själva samtalskontexten som konstant förnyas då 

kommentarerna blir till diskussioner som ständigt förs vidare, de är även beroende av allt som 

sagts tidigare.   

6.2.2 Samtalsramar  

En samtalsram innebär den bakgrund som samtalsdeltagarna är i behov av för att kunna 

uppfatta och förstå de olika samtalsbidragen. Man kan exempelvis endast tolka ironi om man 

är medveten om att yttrandena befinner sig i en samtalsram där det är underförstått att det sägs 
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med ironi. Samtalsramen fungerar därför som en form av en abstrakt kontext. Ramarna är 

under samtalet föränderliga, när ett nytt ämne uppstår ändras även ramen och perspektivet. 

Om samtalet går från ironiskt till seriöst ändras ramen och alla samtalsdeltagare är införstådda 

i detta. För att samtalsdeltagarna ska bli införstådda i samtalets ram tolkas subtila signaler av 

deltagarna, så som ansiktsuttryck och röstförställning (Norrby, 2014, s.58 - 59). I denna studie 

undersöker vi samtal förda på Instagram, därför går det inte att avläsa dessa signaler. När 

användare samtalar via Instagram kan vi istället använda oss av så kallade “emojis”. Emojis 

fungerar som en representation av deltagarens ansiktsuttryck och kan därmed tolkas fritt av de 

andra samtalsdeltagarna.   

6.2.3 Kommunikativa strategier  

I en samtalsanalys undersöker man vad samtalsdeltagarna vill med samtalet, vad deltagarna 

har för mål och hur de gör för att uppnå dessa. Man kan då se på användandet av olika 

kommunikativa strategier. Vid ett samtal mellan två vänner kan det antas att målen är vänskap 

och gemenskap, det är därmed lätt att förutse vilka strategier som används. Strategierna kan 

exempelvis vara solidaritet/närhet eller direkthet/indirekthet (Norrby, 2014, s. 213 - 214).  

Solidaritet och närhet är en kommunikativ strategi som går ut på att en samtalsdeltagare visar 

delaktighet till den hen talar med. Vid användandet av denna strategi hålls språket positivt och 

samtalsdeltagarna upplever ett samtalsstöd gentemot varandra. Då samtalsdeltagarna ofta 

delar bakgrund och erfarenheter är det som diskuteras underförstått och det som avses med 

samtalet förstås därför lättare. Vid användandet av solidaritetsstrategin är det gemensamma 

målet att stötta varandra (Norrby, 2014, s. 221).  

Direkthet och indirekthet är också en typ av kommunikativ strategi som innebär att 

samtalsdeltagarna visar hur de uppför sig genom användandet av olika språkhandlingar. 

Språkhandlingarna kan både vara positiva och negativa, med det menas att man antingen 

uttrycker sig rakt på sak, alltså uttrycka sig direkt. Man kan även linda in yttrandet och 

därmed uttrycker sig indirekt, för att budskapet inte ska uppröra någon annan samtalsdeltagare 

(Norrby, 2014, s. 216).   

6.2.4 Uppbackning  

Under samtal är det ofta regel att lyssnaren fyller i med korta småord under talarens pågående 

tur. Syftet med småorden är inte att överta turen från talaren, utan att visa stöd till den som har 

ordet. Småorden kan till exempel vara ljud som “mm”, “jaha” och “hm”, även att man nickar, 
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skakar på huvudet eller gör små hummanden. Vid användandet av uppbackningar signalerar 

lyssnaren att talaren kan fortsätta samtalet och att lyssnaren håller med utan att vilja ta över 

samtalet (Norrby, 2014, s.41, 166).   

Eftersom vi i denna studie inte analyserar ett talat samtal, blir uppbackningar i form av ljud 

inte relevanta. De följare som tar del av kommentarsfältet utan att välja att kommentera något 

ses som lyssnare, om dessa följare väljer att bidra till diskussionen med att gilla en 

kommentar fungerar det som en form av uppbackning. Personerna som ger en gillamarkering 

vill visa att de håller med i samtalsdeltagarens argument och påstående. 

6.3 Retoriska verktyg  

Eftersom samtalsanalys utgår från talade samtal och inte skriftliga är det därför inte relevant 

för vår studie att se på de klassiska begreppen inom samtalsanalys. Begrepp som 

tonhöjningar, skratt och pauser går inte att avläsa i text. Vi kommer därmed i denna studie att 

använda oss av retoriska verktyg som tillåter oss att tyda motsvarigheter till detta. Man kan 

exempelvis tolka användandet av versaler som en tonhöjning utan att höra det.   

Här kommer vi presentera de olika begrepp inom retoriken denna studie använder sig av. 

Först presenteras de tre grundredskap som finns för att skapa trovärdighet och övertygelse 

- ethos, logos och pathos. Sedan presenteras de olika stilfigurerna hyperbol, allusion, retorisk 

fråga och ironi.   

Ethos är ett övertalningsmedel som syftar till författarens karaktär. För att öka trovärdigheten 

behöver författaren bygga upp en övertygande karaktär. Är författaren känd sedan innan eller 

har en hög position så ökar detta hens trovärdighet. En okänd författare börjar med 

låg ethos och behöver därför arbeta hårdare för att bygga upp ett högt ethos (Gripsrud, 2011, 

s. 210 - 211).  

Logos är en strategi som syftar till författarens användning av ord, tal och logiska 

resonemang. För att skapa ett högt logos använder författaren sig av tillförlitlig fakta, statistik 

och källor. Detta bidrar till att läsarna uppfattar författaren som mer trovärdig då det finns 

stöd för det hen vill förmedla och visar på att hen inte bara hittar på (Gripsrud, 2011, s. 211 - 

212).  

Pathos är den sista av de tre grundbegreppen som syftar till att väcka läsarens känslor. Med 

hjälp av pathos framkallar författaren känslor som sorg, ilska och glädje hos läsaren och 
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skapar på så vis en kraftfullare effekt. När författaren får läsaren att uppleva sorg inför ett 

problem och sedan lycka över lösningen, skapar detta enklare en övertygelse (Gripsrud, 2011, 

s. 212 - 213).  

Inger Lindstedt (2013) skriver i boken Textens hantverk: om retorik och skrivande att 

hyperbol är en stilfigur som betyder överdrift. Hyperbol används för att överdriva ett uttryck 

och för att manipulera ordens innebörd. Hyperbol är en stilfigur som fyller sitt syfte i 

argumentationer (s.81). Att exempelvis säga “jag skrattar så jag dör” fungerar som en 

överdrift, personen som uttalat sig kommer inte att dö, men vill uttrycka att detta var väldigt 

roligt.  

Allusion innebär att hänvisa till något som läsaren antas vara införstådd i sedan tidigare. Det 

författaren vill säga stärks när hen syftar till något som ligger utanför texten. Detta skapar 

även en gemenskap mellan författaren och mottagaren vilket inger en känsla i att de ingår i 

samma samtalsram. Användandet av allusion kan även försvåra samtalet mellan 

samtalsdeltagarna, om en person inte förstår allusionen kommer poängen för allusionen inte 

att nå fram (Lindstedt, 2013, s.83).  

Vid användandet av en retorisk fråga förväntar sig författaren inget svar på sin ställda fråga. 

Författaren använder sig av retorisk fråga för att ge en inblick av vad diskussionen ska handla 

om. Genom att använda sig av retorisk fråga ställer man in läsaren på var fokus kommer ligga 

i diskussionen. Man kan skriva ut en retorisk fråga och redan i nästa mening besvara den. 

(Norrby, 2013, s.80).    

Ironi innebär att uttrycka motsatsen till det som egentligen menas vilket medför att det sker 

ett perspektivskifte i samtalet (Lindstedt, 2013). Lindstedt beskriver ironi som ett “farligt 

stilmedel” att använda sig av och att det är något som språkbrukare sent lär sig. För att 

användandet av ironi ska fungera behöver båda parter i samtalet förstå att utgångspunkten är 

ironisk, annars kan det betyda att någon råkar ta det som sägs bokstavligt. Även det omvända 

kan inträffa, alltså att någon tolkar ett yttrande som ironi när det inte egentligen inte var tänkt 

så (Lindstedt, 2013, s.82).   

7. Urval och material  

Här presenteras urvalsprocessen, en etisk reflektion, metodkritik och tillförlitlighet och 

slutligen tillvägagångssätt för analys och undersökningsmetod.  
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7.1 Urvalsprocess 

Vi har valt Cissi Wallin och Lady Dahmer eftersom de är representanter för tredje vågens 

feminism. Genom sina Instagram-inlägg presenterar de sina idéer, tankar och åsikter och 

därmed tillåter sina följare att göra vad de vill med informationen, exempelvis kommentera 

och diskutera. Större delen av alla inlägg de publicerar är feministiska diskussioner eller berör 

feministisk kamp. Båda är etablerade feministiska aktivister i Sverige och på sociala medier, 

då de med sina stora plattformar når ut till en stor publik. Det är av intresse att analysera dessa 

två aktivister då de berör olika feministiska ämnen, vilket bidrar till att få ett så omfattande 

resultat som möjligt i analysen. Anledningen till att välja två aktivister är att vi i analysen 

studerar båda aktivisternas kommentarsfält och ser hur bemötandet skiljer sig mellan dessa.   

7.2 Etisk reflektion   

Vetenskapsrådet (2017) skriver i sin bok God forskningssed att när man gör en studie är det 

viktigt att ta hänsyn till både forskningen och skyddandet av de deltagande individerna. 

Försökspersonerna ska i största möjliga mån skyddas från olika former av negativ behandling. 

Ansvaret ligger hos forskarna då forskarna även har ett ansvar mot själva forskningen, 

forskningssamhället och det övriga samhället (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12).  

I rapporten Internet Research: Ethical Guidelines 3.0 av Aline Shakti Franzke, 

Anja Bechmann, Michael Zimmer och Charles M. Ess (2020) skriver de att forskare använder 

sig av olika tillvägagångssätt för att skydda individen. De kan vara att personer gett sitt 

samtycke till att få sitt namn publicerat i studien eller att forskare valt att ta bort deltagarnas 

namn och annan information som kan identifiera deltagaren (Franzke, Bechmann, Zimmer & 

Ess, 2020, s. 10).  

Vi kommer i denna studie dölja namnen på de följare vars kommentarer analyseras, för att 

skydda individen. Bedömningen är därför att denna studie inte kommer påverka 

forskningsdeltagarna i någon negativ bemärkelse. Därför krävs det inget godkännande från 

personerna i fråga. Det finns inte heller några oetiska skäl som leder till att studien bör avstås 

från att genomföras.  

Det material som analyseras är insamlat från två öppna Instagram-konton, det vill säga att allt 

som skrivs är öppet för vem som helst att ta del av. Informationen om de två feministiska 

aktivisterna i studien är viktig för läsaren att ta del av för att få förståelse för varför dessa 

aktivister valts att studeras. Informationen som presenteras om dessa två aktivister finns att 

hämta online. Studiens syfte är inte att se på privatlivet hos varken aktivisterna eller de följare 
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som kommenterar i kommentarsfälten, utan endast att se över samtalens karaktär. När vi i 

studien kopplar följarna till olika ideologier inom feminism gör vi det utifrån det 

etnometodologiska perspektivet, enbart för att fylla studiens syfte och kunna besvara studiens 

frågeställningar. Detta innebär att om man hade frågat följarna personligen vad de tillhör för 

ideologier behöver det inte stämma överens med vad vi kommit fram till i studien.   

7.3 Val av inlägg  

Vid val av Instagram-inlägg används ett målinriktat urval, vilket grundar sig i forskningens 

mål och vid val av analysenheter följs olika kriterier kopplade till den studie som ska utföras 

(Bryman, 2018, s. 498). I detta fall inlägg där aktivisterna för någon form av feministisk 

diskussion, resterande inlägg väljs bort.  

Eftersom det är kommentarsfälten som analyseras krävs även inlägg som väcker diskussion 

med många kommentarer, därför väljs inlägg utan aktivt kommentarsfält bort. Även inlägg 

som inte berör feministiska budskap väljs bort. Inlägg som inte berör feministiska budskap 

innebär exempelvis inlägg där texten handlar om allmänna ämnen som familj och vardag. 

Inlägg där texten var obefintlig valdes också bort.   

7.4 Val av kommentarer  

Vid val av kommentarer används ett målinriktat urval för att få ett så relevant analysresultat 

som möjligt. Då kommentarsfälten även innehåller kommentarer som inte bidrar med en 

tydlig koppling till inläggets ämne är ett slumpmässigt urval inte aktuellt. Vid användandet av 

ett målinriktat urval är det vanligt att man använder sig av fler än en urvalsmetod. Det är 

exempelvis inte ovanligt att kombinera ett målinriktat urval med snöbollsurvalet för att bredda 

analysen (Bryman, 2018, s. 509). Eftersom denna studie analyserar samtal är det av betydelse 

att även använda sig av snöbollsurvalet för att få ett så relevant resultat som möjligt.  

Snöbollsurval innebär att vi i studien kommer se på en analysenhet, i detta fall en kommentar, 

som matchar studiens syfte och på något sätt för en feministisk debatt. Denna kommentar 

kommer leda oss till ytterligare en kommentar. Peter Esaiasson (2017) beskriver denna metod 

i boken Metodpraktikan som att en snöboll kastas mellan de olika analysenheterna. Alltså 

någon kommenterar inlägget, en annan person svarar på kommentaren – kastar tillbaka 

snöbollen, ytterligare en person svarar på kommentaren och snöbollseffekten är igång. Under 

tiden diskussionen fortsätter, växer sig snöbollen större och större (s. 190).   
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7.5 Metodkritik och tillförlitlighet  

Den strikta samtalsanalysen som metod har ett snävt kontextbegrepp, där man bortser från alla 

yttre faktorer som sociala roller, kön och ålder. Detta har samtalsanalysen fått stor kritik för, 

då man anser att man inte kan förklara vad som händer i interaktionen utan att ta hänsyn till 

bakomliggande förhållanden i samhällsordningen (Norrby, 2014, s. 38 - 39). Vi har i denna 

studie tagit hänsyn till kritiken och därför valt att utföra en samtalsanalys i ett vidare 

perspektiv, där vi utgår från det etnometodologiska perspektivet. Med detta perspektiv utläser 

vi följarnas ideologier och sociala roller för att fylla studiens syfte.   

En studie med god validitet och reliabilitet betyder att det inte innehåller några systematiska 

och osystematiska fel. Detta innebär att vi endast mäter det vi faktiskt talar om att vi mäter 

(Esaiasson, 2017). Studiens validitet är god då vi hämtat materialet från dess primärkälla, 

alltså aktivisternas egna Instagram-konton, därmed minskas riskerna för fel. Studiens analys 

har följt analysscheman som skapar en struktur i analysarbetet vilket bidrar till god validitet.   

Eftersom de inlägg och kommentarer som analyseras endast är en del av de feministiska 

aktivisternas Instagram-flöden är vi medvetna om att resultatet inte kan generaliseras då vi 

hade behövt analysera alla de inlägg och kommentarer som finns.  

De målinriktade urvalen kan inte representera populationen som helhet. Däremot genom att 

applicera en teori på analysen kan man generalisera resultaten och synliggöra allmänna 

faktorer, vilka kan förväntas säga något betydande för de resterande närliggande fallen i 

populationen (Esaiasson, 2017, s. 159). Trots att studien inte kan generaliseras på grund av 

sitt målinriktade urval kan vi med de valda teorierna förvänta oss samma slutsatser angående 

bortvalda analysenheter.   

I boken Samhällsvetenskapernas förutsättningar skriver Nils Gilje och Harald Grimen (2007) 

att det inte finns några grundval för korrekta tolkningar eftersom de ofta är baserade på en 

individs personliga omdömen och erfarenheter (s. 198-99). De pratar om metodologisk 

tolerans – då det finns fler tolkningar kan man aldrig vara riktigt säker på att den tolkningen 

man hittat är fullständig, man ska därför alltid vara öppen för andra tolkningar än den man 

själv tagit till sig (Gilje & Grimen, 2007, s. 199 - 200). Det är av hög relevans att alltid 

motivera sina tolkningar och det krävs att man själv är inläst på det som tolkas. Vi är väl 

medvetna om detta och har i studien tagit hänsyn till det då vi är inlästa på ämnet feministisk 

aktivism och även har läst in oss på tidigare forskning inom området. Vi hänvisar även 
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ständigt till annan litteratur som stöd för detta. Eftersom tolkningar skiljer sig åt från person 

till person är vi medvetna om att resultatet inte är den absoluta sanningen, det kan inte 

garanteras att om en annan person hade utfört denna studie hade det lett fram till samma 

resultat.   

7.6 Tillvägagångssätt för analys 

Under studiens gång användes egna konstruerade analysscheman (se bilaga 1, 2 och 3) som 

grundar sig i studiens metodologiska ansats samtalsanalys och användes för att finna de 

underliggande strukturerna i kommentarsfälten.   

Analysen har fokuserat på inläggets text och det tillhörande kommentarsfältet. Båda inläggen 

analyserades utifrån samma steg. Först analyserades inläggets text utifrån de retoriska 

verktygen, sedan analyserades kommentarsfältet utifrån samtalsanalys och retoriska verktyg. 

Slutligen analyserades ideologierna och vilka som var dominerande i kommentarsfältet.  

8. Analys 

Här presenteras studiens analysresultat. Först analyseras aktivisternas inlägg utifrån de 

retoriska verktygen, därefter analyseras de tillhörande kommentarsfälten. Till sist analyseras 

ideologierna.  

8.1 Cissi Wallins inlägg  

I detta inlägg skriver Cissi Wallin om skillnaden mellan hur män och kvinnor framställs i 

media. När en kvinna och en man utför samma form av negativ handling menar Cissi Wallin 

att männen sällan får stor kritisk uppmärksamhet medan kvinnor framställs, enligt Cissi 

Wallins formulering, som “galna”. I sitt inlägg beskriver Cissi Wallin detta problem med ett 

uttrycksfullt språk som väcker starka känslor - därmed bjuder hon in sina följare till 

diskussion. Inlägget har fått 2045 gilla-markeringar och 230 kommentarer.   
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8.1.1 Retoriska verktyg  

Cissi Wallin besitter ethos då hon är en stor medieprofil som synts och hörts i många olika 

välkända medier, hon är även en av Sveriges största feministiska aktivister med en stor 

följarskala på Instagram. Cissi Wallin använder sig mycket av pathos i sitt inlägg - 

exempelvis då hon använder sig av starka ordval som “galen”, “narcissist” och 

“psykotiskt”.  Användandet av sådana ord väcker ofta känslor hos läsaren. Hon använder sig 

även av pathos när hon skriver “Hon är galen. Hon är narcissist, hon ljuger och luras. Hon 

hycklar, hon är psykotiskt, tar inte sina mediciner, dricker varje kväll, jag har pratat med folk 

som bekräftat detta”. Detta för att måla upp en bild för läsaren som ska relatera till det som 

sägs och därmed väcka känslor hos läsaren. Användandet av dessa ord kan antas skapa ett 

obehag hos läsaren. Pathos återfinns flertalet gånger i Cissi Wallins inlägg och upprepningen 

av detta gör att läsarens känslor behålls genom hela texten.  

En tydlig användning av hyperbol finns i Cissi Wallins inlägg då hon skriver “’Galna 

kvinnor’ däremot - let them burn.”. Här har Cissi Wallin överdrivit ordvalet om att de kvinnor 
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ses som galna skulle låtas brinna upp. Dessa ordval är en manipulation, för att förvränga 

verkligheten för läsaren som då upplever situationen värre än den egentligen är.   

Cissi Wallin använder sig av allusion i sitt inlägg när hon skriver “Håll i hatten för den gamla 

klassikern – GALNA”. Cissi Wallin förväntar sig att hennes följare har hört detta förut och att 

kvinnor som målas upp som galna är något klassiskt.   

I inlägget inleder Cissi Wallin med en retorisk fråga då hon skriver “Skillnaden på hur män 

och kvinnor bryts isär och skärskådas?”. Hon förväntar sig inget svar utan vill endast ge 

läsaren en inblick i vad texten kommer handla om. Hon fortsätter sedan inlägget med att ställa 

två retoriska frågor efter varandra, detta för att få läsaren att börja reflektera över sitt 

tänkande.  

I slutet av inlägget använder sig Cissi Wallin av ironi när hon skriver “För vi ‘galna kvinnor’ 

är ju verkligen det verkliga samhällshotet      ”. Här sker ett perspektivskifte i samtalet då det 

kan tolkas som att läsaren upplevt Cissi Wallin som allvarlig genom hela inlägget och nu blir 

tonen istället ironisk. Därmed förväntar sig Cissi Wallin att läsaren ska förstå att det 

egentligen inte är kvinnorna som är det verkliga samhällshotet. Cissi Wallin använder sig av 

ironi för att överdriva problematiken och få budskapet att nå fram. Då Cissi Wallin valt att 

använda sig av denna emoji förstärker ironin, man kan tänka sig att Cissi Wallins 

ansiktsuttryck hade sett ut så i ett talat samtal.   



 

31 
 
 
 

8.2 Samtalsanalys kommentarsfält   

8.2.1 Diskussion 1   
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Utifrån diskussionen som samtalsdeltagare 1 har med Cissi Wallin märks det tydligt att de 

inte ingår i samma samtalsram. När samtalsdeltagare 1 skriver “Problemet är ju att män 

slipper undan (kanske inte i den grad du får det att framstå som här dock)” visar det 

att hen inte är införstådd i den hyperbol Cissi Wallin använder sig av i sitt inlägg. Att de inte 

delar samma samtalsram märks även när samtalsdeltagare 1 skriver “mig veterligen har jag 

inte gillat inlägg som säger att du glömt ta dig medicin eller att du är galen”. Här har 

samtalsdeltagare 1 inte kunnat relatera och därmed inte kunnat placera sig i Cissi Wallins 

samtalsram.   

I denna konversation finns stor brist på strategin solidaritet och närhet, då varken 

samtalsdeltagare 1 eller Cissi Wallin har som mål att stötta varandra i samtalet. Detta leder till 

att det inte finns någon positiv ton mellan samtalsdeltagarna. Båda använder sig av en direkt 

strategi, de väljer inte att “linda in” sina uttryck för att undvika att någon av parterna blir 

stötta av det de säger. Detta syns exempelvis när Cissi Wallin skriver “jag vill inte ha dig 

här” och “du framstår mest som ett kränkt troll” till samtalsdeltagare 1. Även när 

samtalsdeltagare 1 skriver “har gillat inlägg som ifrågasätter ditt beteende och 

problematiserar vissa saker du gör i feminismens namn”. Dessa yttranden är raka och hårda 

och bidrar till ett negativt samtalsklimat.   

Gilla-markeringar är en form av uppbackning och i detta fall har Cissi Wallin kommentarer 

betydligt fler gilla-markeringar än kommentarerna från samtalsdeltagare 1. Detta tyder på en 

form av stöd från de andra följarna som genom att gilla Cissi Wallins kommentar instämmer i 
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det hon säger. Eftersom uppbackningar i form av gilla-markeringar är tysta småord från 

samtalsdeltagare som inte syns eller hörs, innebär detta att om det hade varit ett talat samtal 

hade runt 40 personer verbalt stöttat Cissi Wallins uttalanden.  

8.2.2 Diskussion 2   
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Här väljer samtalsdeltagare 2 att delta i diskussionen mellan samtalsdeltagare 1 och Cissi 

Wallin, genom att besvara föregående kommentar. I kommentaren använder samtalsdeltagare 

2 starka ordval så som “stenkoll” och “fixerad” och skriver att något “känns obehagligt”. 

Dessa ordval skapar mycket pathos i samtalsdeltagare 2:s kommentar. Hen försöker väcka 

negativa känslor gentemot Cissi Wallin hos de som läser kommentaren och fortsätter använda 

sig av pathos genom hela kommentaren.   

När samtalsdeltagare 2 väljer att skriva “... att all kritik mot dig avfärdas som hat och försök 

till att ‘sänka dig’ och den feministiska diskussion på din plattform som annars hade kunnat 

leda till nya insikter blir ganska platt när folk inte får utrymme att kritisera dig” är det ett 

tydligt exempel på att hen inte upplever detta feministiska forum som öppet. Även när hen 

skriver “Hur var det man skulle bemöta andra kvinnor nu igen? Eller gäller det bara hur man 

ska bemöta kvinnor som tycker samma som en själv?” tyder det på att hen har en bild av att 

dessa forum ska vara trygga och öppna, dock upplevs det inte i detta fall.   

I samtalsdeltagare 3:s svar till samtalsdeltagare 2 används pathos i ordval som “patetiskt” och 

“uppmärksamhetstörstande”. Hen skriver “Som en liten feg, sniken tonåring med 

uppmärksamhetsbehov som aldrig hade vågat ta ton om inte samtalsdeltagare 1 hade börjat - 
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du är den eviga sidekicken, med andra ord”. Genom att skriva detta väcker samtalsdeltagare 

3 känslor som förminskande och nedvärderande.   

Samtalsdeltagare 3 använder sig av en tydlig direkthet när hen skriver, det kan antas att hens 

intentioner med sin kommentar är att uttrycka sig rakt på sak. I denna konversation är det stor 

brist på den kommunikativa strategin solidaritet och närhet. Båda parterna använder sig av en 

hård ton genom hela samtalet.   

När samtalsdeltagare 3 sedan svarar samtalsdeltagare 2 genom att använda sig av 

en emoji som gör en pussmun byter hon samtalsram till en ironisk ram. Detta blir tydligt då 

samtalsdeltagare 3 fortsätter skriva med hårt språk men väljer att avsluta kommentaren med 

en emoji som egentligen uppfattas positiv. Samtalsdeltagare 2 förstår att samtalsramen har 

förändrats när hen svarar “tack du allsmäktige för den oerhört insiktsfulla upplysningen”. Att 

samtalsdeltagare 2 väljer att använda sig av ordet allsmäktig är en hyperbol då hen egentligen 

inte ser samtalsdeltagare 3 som en allsmäktig person, detta skapar även en ironisk ton i 

kommentaren.   

Samtalsdeltagare 3 byter sedan tillbaka till den tidigare samtalsramen och använder sig ännu 

en gång av ett hårt språk. Att hen väljer att skriva “gumman” visar även det på att närhet och 

solidaritet inte eftersträvas, samtalsdeltagare 3 vill istället få denna person att känna sig 

förminskad. I samtalsdeltagare 2:s kommentar märks det tydligt att hen inte avläser skiftet 

av samtalsram, utan stannar kvar i den ironiska ramen. Hen skriver “vilken tur att du då är så 

bra på att kritisera på ett sakligt sätt”, vilket tyder på ironi då det är tydligt att 

samtalsdeltagare 2 inte anser att samtalsdeltagare 3 är bra på att kritisera.  

8.2.3 Diskussion 3  
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Samtalsdeltagare 4 bemöter samtalsdeltagare 2 genom att ifrågasätta hens tidigare 

kommentarer. Det visas tydligt i kommentaren mot samtalsdeltagare 2 att hen vill försvara 

Cissi Wallin. Då Cissi Wallin inte valt att svara på resten av kommentarerna visar detta att 

samtalsdeltagare 4 vill prata för Cissi Wallin och stödja det som tidigare sagts i denna 

kontext. Hen skriver “Det står vem som helst fritt att göra det, skullle jag tippa men rimligtvis 

måste det väl då också stå Cissi fritt att säga ifrån, kritisera tillbaka, blockera 

eller whatever hon väljer att göra” - detta visar att hen ställer sig på Cissi Wallins sida.    

I samtalsdeltagare 2:s kommentar tillbaka poängterar hen ännu en gång att kommentarsfältet 

hos Cissi Wallin inte upplevs som tryggt eller öppet. Samtalsdeltagare 2 skriver “eftersom jag 

just fick förklarat för mig hur patetisk och pinsam jag är som ifrågasätter så vet jag inte 

riktigt hur fritt fram det är att kritisera Cissi..”. Det visar att hen känner sig nedvärderad och 

förminskad i detta forum. Hen fortsätter sitt resonemang genom att skriva “jag tycker att det 

är väldigt viktigt i feministiska sammanhang att kunna ifrågasätta och inte behöva känna sig 

påhoppad så fort man lyfter en kritisk tanke om vilken person som helst, kvinna och feminist 

eller icke”. Detta svar från samtalsdeltagare 2 visar ännu en gång att det finns en förväntan 

om att feministiska forum ska vara trygga trots att man kritiserar.  
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8.2.4 Diskussion 4   
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Samtalsdeltagare 5 kommenterar och är i detta fall beredd på att kritisera och ifrågasätta Cissi 

Wallin, men använder sig av ett indirekt språk då hen lindar in sin kritik för att inte skapa 

dålig stämning och behålla en god ton. När Cissi Wallin svarar märks det att hon inte avläser 

samtalsramen eftersom hon direkt går i försvar och väljer att förlöjliga samtalsdeltagare 5 och 

skriver “med all respekt, ap-pappan med 5 följare”. Här använder sig Cissi Wallin ett direkt 

språk och har en hård ton. De sociala rollerna synliga då det blir tydligt att Cissi Wallin har en 

högre social position än vad samtalsdeltagare 5 har. Då Cissi Wallin har betydligt fler följare 

än samtalsdeltagare 5 väljer hon att förlöjliga hen på grund av detta. Samtalsdeltagare 5 

fortsätter använda sig av den ursprungliga samtalsramen för att behålla den goda tonen och 

väljer att avdramatisera Cissi Wallins nedvärderande uttryck då hen svarar “Jag är snarare en 

ap-mamma i så fall         ”. Användandet av denna emoji som skrattar så mycket att den får 

tårar förstärker avdramatiseringen.   

Efter samtalsdeltagare 5:s kommentar märks det att Cissi Wallin nu avläser samtalsramen och 

svarar med en god ton tillbaka. Dels för att Cissi Wallin ber om ursäkt då hon namngav 

samtalsdeltagare 5 fel, men också för att Cissi Wallin nu väljer att svara på frågan som 

ställdes. Cissi Wallin använder sig av allusion då hon refererar till en tv-serie och därmed 

förväntar sig att personen ska förstå referensen.   

Samtalsdeltagare 6 väljer att delta i diskussionen och svarar samtalsdeltagare 5 genom att ta 

Cissi Wallins parti. Då hen exempelvis skriver “varför drar du slutsatsen att en person inte 
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ångrar någonting för att du inte kan läsa ursäkter och avböner på instagram?”. Detta visar 

att samtalsdeltagare 6 har valt att delta i diskussionen och ta sig an Cissi Wallins parti på 

grund av att samtalsdeltagare 5 valt att kritisera Cissi Wallin. Samtalsdeltagare 7 deltar i 

diskussionen och tar sig an Cissi Wallins parti och går emot samtalsdeltagare 5 som valt att 

kritisera. Samtalsdeltagare 6 och samtalsdeltagare 7 använder sig av samma kommunikativa 

strategi genom att vara direkta i sitt språk. Därmed skiftar samtalsramen till en mer hård och 

rak ton.   

Att samtalsdeltagare 5 använt sig av den indirekta strategin då hen lindat in sin kritik, 

tydliggörs när samtalsdeltagare 6 skriver “Du använder retoriska knep så att du kan antyda 

att någon är på ett visst sätt utan att säga det rent ut”. Ännu en gång använder 

samtalsdeltagare 6 en direkt strategi, vilket tyder på att hen inte anstränger sig för att 

upprätthålla en god ton. Samtalsdeltagare 6 väljer att avsluta sin kommentar 

med emojin “          ”. En kvinna som håller handen för ansiktet och uttrycker frustration. 

Denna emoji gör kommentaren mer uttrycksfull och demonstrerar hennes reaktion om det 

varit ett talat samtal.  

8.2.5 Självständiga kommentarer  

 

Samtalsdeltagare 8:s kommentar “Du är stark ! Vi är starka” och samtalsdeltagare 9:s 

kommentar “Så jävla bra skrivet” visar på uppbackning för Cissi Wallin, då de väljer att vara 

uppmuntrande och stötta henne. De använder sig av pathos i sina kommentarer vid ordval som 

“stark” och “Så jävla bra”. Dessutom förstärks kommentarerna med emojis som hjärtan, 

eldvågor och knytnävar. Även samtalsdeltagare 10 stöttar Cissi Wallin genom att stärka 
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hennes inlägg, då hen använder sig av logos när hen skriver om verkliga händelser. Denna 

kommentar har fått 35 gilla-markeringar vilket visar på ett stort stöd från andra tysta 

samtalsdeltagare.   

8.3 Ideologier  

Baserat på Althussers ideologibegrepp går det att utläsa att det i kommentarsfältet finns 

följare som deltagit i diskussionen till detta inlägg som inte delar ideologi med Cissi Wallin. 

Ett exempel på detta är kommentaren “Problemet är ju att män slipper undan (kanske inte i 

den grad du får det att framstå som här dock) och att kvinnor oftast straffas hårdare ...”. Man 

kan avläsa att samtalsdeltagare 1 är införstådd i den feministiska ideologin men att deras 

ståndpunkter i just detta ämne skiljer sig åt. Dessa kommentarer får kritik då de inte delar 

samma feministiska ideologi som Cissi Wallin. Det framgår tydligt att kritik ses som 

problematiskt då en följare kommenterar “jag tycker det är oerhört tråkigt att all kritik mot 

dig avfärdas som hat och försök till att ‘sänka dig’ och den feministiska diskussionen på din 

plattform”. Kommentaren visar på hur kritik mot aktivisten bemöts, eftersom följare som inte 

delar ideologi med Cissi Wallin blir negativt bemötta. Den ovannämnda kommentaren 

bemöttes av hård kritik av två andra samtalsdeltagare som delar Cissi Wallins ideologiska 

ståndpunkter.   

En samtalsdeltagare som delar Cissi Wallins ideologi deltar i diskussionen och kritiserar de 

deltagare som valt att ställa sig emot Cissi Wallin. Ett exempel på detta är “Det är du som 

hävdar att ingen får kritisera Cissi. Det står vem som helst fritt att göra det, skullle jag tippa 

men rimligtvis måste det väl då också stå Cissi fritt att säga ifrån, kritisera tillbaka, blocka 

...”. Med denna kritik blir det tydligt att samtalsdeltagaren valt att inte bli påverkad av 

kommunikationen från de samtalsdeltagare som kritiserat Cissi Wallin, eftersom 

samtalsdeltagaren inte är inkluderad i samma ideologi och därför inte heller identifierar sig 

med deras uttalanden. Dessa kommentarer får även större stöttning från andra 

samtalsdeltagare.   

Att Cissi Wallin besitter en hög social roll visas tydligt då hennes ideologi är dominerande i 

kommentarsfältet, det är den gemensamma uppfattningen om samhället. Detta framgår även i 

de höga antal gilla-markeringar Cissi Wallin får för sina kommentarer. Det visar att det finns 

tysta samtalsdeltagare som håller med, därmed delar ideologi och i form av en gilla-markering 

visar uppbackning.   
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8.4 Sammanfattning av kommentarsfältet hos Cissi Wallin  

Det man sammanfattningsvis kan avläsa i Cissi Wallins kommentarsfält är att flertalet av de 

som kommenterar använder sig av en direkt strategi. Följarna har inte ansträngt sig för att 

upprätthålla en god ton i samtalet. De samtalsdeltagare som kritiserar Cissi Wallins inlägg gör 

det utan att “linda in” sina ordval för att undvika att såra någon eller skapa dålig stämning.   

Det är även brist på den kommunikativa strategin solidaritet och närhet, vilket även det visar 

på att god ton inte anses behöva hållas. Detta i kombination med nedvärderande och 

förminskande ordval bidrar till ett negativt samtalsklimat. De som valt att kritisera Cissi 

Wallin bemöts ofta av motstånd från andra samtalsdeltagare, som till viss del upprätthåller 

normen om att kvinnor ska stötta varandra då de valt att ta Cissi Wallins parti. Detta 

förtydligas när samtalsdeltagare uttrycker besvikelse över att man inte får kritisera kvinnor i 

ett feministiskt forum som detta. De som väljer att ifrågasätta Cissi Wallin får negativ respons 

i form av nedvärderande ord som “pinsam” och “patetisk”.   

En dominerande retorisk stilfigur bland kommentarerna är pathos, det är märkbart att 

samtalsdeltagarna vill uppröra känslor i sina yttranden. Man kan även se att emojis används 

för att skapa ett mer uttrycksfullt och innehållsrikt samtal.   

Övervägande samtalsdeltagare i kommentarsfältet delar ideologi med Cissi Wallin. Det finns 

dock några följare som inte delar de ståndpunkter Cissi Wallin har inom feminismen. Att de 

inte delar världsbild blir tydligt när samtalsdeltagarna väljer att ställa sig emot Cissi Wallin 

och blir kritiserade av följare som delar ideologi med Cissi Wallin. Att samtalsdeltagarna inte 

delar samma ideologi som Cissi Wallin tydliggörs då de inte kunnat avläsa varandras 

samtalsramar.   

Det finns tydliga uppbackningar i samtalet i form av gilla-markeringar. Dock är 

det de kommentarer som i någon form stöttar Cissi Wallin som fått mest uppbackning. Detta 

innebär att de samtalsdeltagare som väljer att kritisera Cissi Wallin inte är lika uppskattade 

som de som valt att stötta henne.   

8.5 Lady Dahmers inlägg  

I detta inlägg skriver Lady Dahmer huruvida man kan kalla sig feminist samtidigt som man 

köper hushållstjänster av andra kvinnor. Lady Dahmer anser att anställning av tjänstefolk inte 

kan kombineras med kvinnokamp. I inlägget skriver Lady Dahmer om detta ämne med ett 
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uttrycksfullt språk som väcker starka känslor och provokation - därmed bjuder hon in sina 

följare till diskussion. Inlägget har 1805 gilla-markeringar och 220 kommentarer.   

 

8.5.1 Retoriska verktyg  

Lady Dahmer besitter en stark ethos då hon är en av Sveriges största feministiska aktivister 

och har fått stort medieutrymme under flera år. Hon har en stor följarskala på Instagram som 

styrker hennes ethos som gör att hon ses som trovärdig och därmed framställs som 

övertygande. Lady Dahmer hänvisar inte till någon statistik eller några källor och besitter 

därmed låg logos. Däremot hänvisar hon till ett annat Instagram-konto, @hannabergwall, 
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vilket styrker hennes logos något. På grund av hennes höga ethos finns inte behovet av 

källhänvisning då hennes följare anser henne som trovärdig ändå. Pathos återfinns genom hela 

inlägget då meningar som “Men att placera sig över andra kvinnor på det sätt man gör när 

man har exempelvis tjänstefolk det kan aldrig kombineras med kvinnokamp.” och “Att omge 

sig med tjänstefolk (alltid kvinnor) som gör allt det obekväma i ‘arbetsgivarens’ vardag.” 

används. Detta väcker känslor som skuld och skam hos läsaren. Man kan anta att 

Lady Dahmer vill uppnå en obekväm stämning genom inlägget. Att hon vill väcka känslor 

som skam avläses även i första stycket av inlägget då hon skriver “Kan man kalla sig för 

feminist om man samtidigt bygger sitt liv på andra kvinnors ryggar?”.   

Denna mening är även en retorisk fråga som Lady Dahmer väljer att inleda sitt stycke med, 

vilket talar om för följarna vad inlägget kommer att handla om. Lady Dahmer förväntar sig 

inget svar då hon direkt efter besvarar frågan genom att skriva “Det är en intressant fråga 

med flera nyanser och det kortfattade svaret kanske är, om man väljer att inte fördjupa sig 

mer, klassikern ‘Allt feminister gör är inte feministiskt’”. Lady Dahmer använder sig av 

allusion i denna mening då hon talar om “klassikern” att allt feminister gör inte är 

feministiskt. Här finns det en förväntan hos Lady Dahmer att hennes följare ska vara 

införstådda i vad klassikern innebär och att uttrycket är något som man antar ofta nämns i de 

feministiska forumen.   

Lady Dahmer använder sig av flera retoriska frågor i sitt inlägg utöver den inledande frågan. 

Hon skriver till exempel “Vem fan behöver inte det?” när hon talar om att kvinnor använder 

sig av argumentet att de behöver hjälp i sin vardag. Detta för att ännu en gång få läsaren som 

känner igen sig i argumentet att känna sig skamsen. Hon använder sig även av retorisk fråga 

när hon skriver “Hur förstår man vanliga kvinnors obetalda arbete om man aldrig behöver 

utföra det själv? Hur förstår man vanliga kvinnors liv om man aldrig behöver leva det 

själv?”. Lady Dahmer förväntar sig inget svar på dessa frågor, utan besvarar dem själv i nästa 

stycke då hon skriver “Det gör man inte. Man kan omöjligt förstå”.   
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8.6 Samtalsanalys kommentarsfält  

8.6.1 Diskussion 1  
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Samtalsdeltagare 1 väljer att ifrågasätta och kritisera Lady Dahmers inlägg. Diskussionen är 

dock saklig och ingen dålig ton upplevs. De båda använder sig av den kommunikativa 

strategin direkthet och väljer att inte “linda in” det de skriver. Trots att de inte håller med 

varandra behålls den goda tonen vilket tyder på en viss mån av solidaritet då ett samtalsstöd 

upprätthålls. De ställer frågor till varandra och ger utrymme för diskussion. Dock är de tydliga 

med att de inte delar åsikt.   

Lady Dahmers kommentarer får gilla-markeringar, vilket visar på en uppbackning från 

resterande samtalsdeltagare. Samtalsdeltagare 1 får däremot inga gilla-markeringar på sina 

kommentarer vilket tyder på att den samtalsdeltagare som väljer att kritisera 

Lady Dahmer inte får något stöd. 

När samtalsdeltagare 1 skriver “Då är väl kanske inte du ‘rätt’ person att döma de som köper 

städtjänster?” lindar hen in sitt språk då hen väljer att skriva “kanske” och med hjälp av 

citationstecken kring ordet “rätt”. Detta gör att hen uttrycker sig mer försiktigt för att behålla 

ett positivt samtalsklimat.   

8.6.2 Diskussion 2 
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Samtalsdeltagare 2 väljer att starta diskussionen med en god ton då hen inleder kommentaren 

med ett “Hej!” och därefter ställer sin fråga. Hen har missförstått Lady Dahmers inlägg och 

vill klargöra inlägget genom att be Lady Dahmer förtydliga vad hon menar. Samtalsdeltagare 

2 ställer sin fråga och för att bibehålla god ton skriver hen “rätta mig om jag har fel”. Det kan 

avläsas att samtalsdeltagare 2 och Lady Dahmer besitter olika sociala roller, hen ser 

Lady Dahmer som en person med högre position på grund av hennes stora plattform. Man kan 

därmed anta att det som Lady Dahmer säger i detta forum ses som det korrekta. 

Lady Dahmer svarar samtalsdeltagare 2 kort och direkt, eftersom hon besvarar kommentaren 

som om det vore ett påstående och inte en fråga, dock är hon fortfarande införstådd i 

samtalsramen god ton. Trots Lady Dahmers missförstånd väljer samtalsdeltagare 2 att 

upprätthålla den goda tonen genom att upprepa sin fråga. Här syns den kommunikativa 

strategin solidaritet och närhet då hen “lindar in” någon form av komplimang då hen skriver 

“jag liksom förmodligen de flesta av dina följare följer dig just pga dina intressanta 

åsikter/diskussioner och därför vill jag fråga hur du tänker där”. Denna kommentaren har 

fått 15 gilla-markeringar vilket tyder på att det är många tysta samtalsdeltagare som håller 

med. Man kan anta att hen fått mycket uppbackning trots sin kritik på grund av den goda 

tonen och att samtalsdeltagare 2 vill fortsätta en genuin diskussion med Lady Dahmer.  

Situationsfaktorn blir tydlig när samtalsdeltagare 3 väljer att delta i diskussionen och inleder 

kommentaren stöttande mot samtalsdeltagare 2, men sedan väljer att stötta Lady Dahmer. Hen 

läser inte av samtalsramen god ton, utan skiftar samtalsram till en hård ton. Hen skriver till 

exempel “Skilj på äpplen och päron för fan så blir diskussionen intressantare”. Därefter 

deltar samtalsdeltagare 4 i samtalet och läser av samtalsramen hård ton när hon väljer att 

kritisera Lady Dahmer. Samtalsdeltagare 3 svarar samtalsdeltagare 4 och de båda använder 
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sig av den kommunikativa strategin direkthet. Samtalsdeltagare 3 väljer att kritisera de följare 

som valt att kritisera Lady Dahmer och därmed för hen diskussionen åt Lady Dahmer. Hen 

skriver till exempel “ska man välja att Hacka på budbäraren lär ju budskapet Aldrig komma 

fram, eller hur?”. Det syns tydligt att hen stöttar Lady Dahmer och det poängteras 

genom samtalsdeltagare 3:s kommentar att det inte anses vara tillåtet att kritisera 

Lady Dahmer.   

8.6.3 Självständig kommentar 1  

 

Samtalsdeltagare 3 använder sig av hyperbol i denna kommentar då hen väljer att skriva 

“Varför kan inte folk bara sluta tilltala dig som om du vore en Husgud de är besvikna på?”. 

Att tilltala Lady Dahmer som en husgud är en överdrift. Kommentaren har ett direkt och hårt 

språk då hen till exempel använder sig av versaler vilket kan avläsas som en tonförhöjning 

och att hen är frustrerad. Samtalsdeltagare 3 skriver “DU ÄR INTE SÄRSKILT FEMINISTISK 

NU FAKTISKT WELL vem FAN tror ni är det hela JÄVLA tiden?”. Att hen väljer att skriva 

orden “fan” och “jävla” i versaler förstärker frustrationen. Hen väljer att sammanfatta all 

kritik mot Lady Dahmer som att de inte anser att hon är feministisk och besvarar den kritiken 

med argumentet att ingen kan vara feministisk konstant. Med denna kommentar väljer 

samtalsdeltagare 3 att kritisera alla som motsätter sig Lady Dahmer.   

8.6.4 Självständig kommentar 2   
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Samtalsdeltagare 5 poängterar med denna kommentar att samtalstonen i kommentarsfältet är 

hård, detta visar på att det är brist på den kommunikativa strategin solidaritet och närhet. 

Detta tydliggörs när hen skriver “fascinerande hur många som blev defensiva av det här 

inlägget och börjar skriva på ett vasst sätt..”. Att hen väljer att skriva ordet “skuldbelägger” 

med versaler tyder på att hen är frustrerad. Samtalsdeltagare 5 använder sig av samtalsramen 

god ton då hen tilltalar de andra följarna med “Kära medsystrar”, detta visar även på den 

kommunikativa strategin solidaritet och närhet.   

Samtalsdeltagare 5 försöker även skapa en genuin diskussion då hen skriver “låt oss kunna 

diskutera en problematik på ett strukturellt sätt utan att bli elaka”. Det är även tydligt att 

denna person stöttar Lady Dahmer då hen ger någon form av komplimang till henne när hen 

skriver “@ladydahmers har återigen hittat en brännpunkt! Spännande och heja!     ”. Att hen 

använder sig av denna emoji som avbildar en spänd stark arm visar på en form av uppmaning 

till att Lady Dahmer ska fortsätta diskutera som hon gör. Pathos används genom hela 

kommentaren i den form att den förstärker den goda tonen där hen försöker övertyga de andra 

följarna till att ha en saklig och strukturerad diskussion. I denna kommentar kan man avläsa 

att hen har uppfattningen att kommentarsfältet inte upplevs som öppet och tryggt.   
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8.6.5 Självständiga kommentarer  

 

Dessa kommentarer kan avläsas som stöttning för Lady Dahmer. Samtalsdeltagare 6 stöttar 

Lady Dahmer då hen skriver “kvinnokamp måste vara klasskamp, så himla viktig aspekt!”. 

Här syns det tydligt att hen håller med Lady Dahmer då hen anser att den aspekt 

Lady Dahmer har i detta ämne är viktig. Samtalsdeltagare 7 kommenterar emojis så som 

knytnävar, eldvågor och kvinnosymboler. Dessa kan ses som en form av uppbackning för 

Lady Dahmer och visar på att samtalsdeltagare 7 håller med henne. Det är tydligt att 

samtalsdeltagare 8 håller med Lady Dahmer då hen skriver “Förstår exakt! Äntligen skriver 

nån något jag tänkt på länge 👏”. Hen använder sig även av en emoji som föreställer en 

applåd, detta förstärker stöttningen. Att samtalsdeltagare 8 skriver “Från heltidsarbetande 3 

barns Mamma utan ‘hjälp’” tyder på att hen kan relatera till inlägget och identifierar sig i de 

kvinnor Lady Dahmer skriver om. Alla dessa kommentarer visar på den kommunikativa 

strategin solidaritet och närhet då de både ger komplimanger till Lady Dahmer och bidrar med 

ett bra samtalsklimat. Samtalsdeltagare 6 har fått fem gilla-markeringar vilket visar på att 

andra tysta samtalsdeltagare har valt att stötta hen, till skillnad från de andra stöttande 

kommentarerna som endast fått en eller ingen gilla-markering.   

8.7 Ideologier  

Utifrån Althussers ideologibegrepp kan vi utläsa att övervägande del av samtalsdeltagarna 

delar ideologi med Lady Dahmer då det finns många stöttande kommentarer som till exempel 

“Förstår exakt! Äntligen skriver nån något jag tänkt på länge”. Det syns även tydligt att 

samtalsdeltagare håller med och stöttar Lady Dahmer då de kritiserar de samtalsdeltagare som 

valt att gå emot henne. Lady Dahmer får en stor mängd gilla-markeringar på sina 
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kommentarer vilket tyder på att de tysta samtalsdeltagarna delar världsbild och därmed håller 

med henne.   

En samtalsdeltagare som däremot inte delar ideologi med Lady Dahmer skriver “då är väl 

kanske inte du ‘rätt’ person att döma de som köper städtjänster?”. I föregående kommentar 

kan man avläsa att hen och Lady Dahmer inte delar världsbild då de ser på denna diskussion 

olika – samtalsdeltagaren är införstådd i den feministiska ideologin men håller inte med i 

Lady Dahmers åsikter kring ämnet. 

En annan samtalsdeltagare som inte delar ideologi med Lady Dahmer tydliggör de skilda 

världsbilderna då hen skriver “men vadå klasskamp? LD har råd att vara utan ett vanligt 

lönearbete för att hennes snubbe tjänar enorma pengar. Vad är feministiskt i det?”. Denna 

kommentar tyder på att det finns olika perspektiv inom feminismen och att denna 

samtalsdeltagare anser att Lady Dahmers levnadssätt inte är feministiskt och att hon därmed 

inte bör yttra sig kring detta ämne. Denna samtalsdeltagare är inte inkluderad i Lady Dahmers 

ideologi och kan därför inte identifiera sig med Lady Dahmers yttranden. Utifrån Althussers 

teori om interpellation kan det utläsas att samtalsdeltagaren tydliggör vad hen anser om det 

Lady Dahmer kommunicerar och det blir därför även tydligt att de har olika sociala 

tillhörigheter. 

En samtalsdeltagare som delar ideologi med Lady Dahmer men ber henne om ett 

förtydligande skriver:  

Även fast du hade ett mkt krävande heltidsjobb (med vad som helst – det är ju 

subjektivt vad som upplevs som ett krävande jobb, psykiskt och fysiskt) och 

behövt avlastning så hade du väl haft samma person och ideologi inom dig – 

dvs. feministen? Det känns som att du sätter dig på väldigt höga hästar när du 

menar att en kvinna som anställer en annan kvinna inte kan få känna att hon är 

och vara feminist.  

Eftersom denna samtalsdeltagare ber om ett förtydligande istället för att ifrågasätta tyder det 

på att personen anser att Lady Dahmers åsikter är av stor betydelse. Detta kan avläsas som att 

personen karaktäriserar Lady Dahmer som en person med hög social position.   

Att samtalsdeltagare som inte håller med Lady Dahmer blir kritiserade på olika sätt är tydligt i 

detta kommentarsfält. De deltagare som delar ideologi med Lady Dahmer väljer att kritisera 
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de samtalsdeltagare som inte delar samma feministiska ståndpunkter som aktivisten. Ett 

exempel är en deltagare som skriver “Fascinerande hur många som blev defensiva av det här 

inlägget och börjar skriva på ett vasst sätt om just sina unika förutsättningar och hur det är 

så befogat för dem att ha städhjälp etc /.../”. Med denna kommentar väljer samtalsdeltagaren 

att föra diskussionen åt Lady Dahmer.   

En annan samtalsdeltagare har genom sin kommentar valt att yttra sig om åsikten och det är 

märkbart att det finns en frustration kring att personer ställer sig emot Lady Dahmer. I 

kommentaren skrivs det “Varför kan inte folk bara sluta tilltala dig som om du vore en 

Husgud de är besvikna på?”. Denna samtalsdeltagare delar ideologi med Lady Dahmer, man 

kan genom kommentaren avläsa att personen är frustrerad på alla de samtalsdeltagare som 

inte delar den gemensamma världsbild som denna personen och Lady Dahmer har. Detta 

tydliggör att den ideologi som Lady Dahmer tillhör är dominerande i kommentarsfältet.   

8.8 Sammanfattning av kommentarsfältet hos Lady Dahmer   

Sammanfattningsvis kan man i Lady Dahmers kommentarsfält se att samtalsdeltagarna valt att 

försöka upprätthålla en god ton och eftersträvar en genuin diskussion. Det är hos flertalet 

kommentarer tydligt att de väljer att “linda in” sina yttranden för att inte såra någon eller 

skapa ett dåligt samtalsklimat. Användandet av den kommunikativa strategin solidaritet och 

närhet är återkommande i flera av kommentarerna då det finns en tydlig uppbackning från 

följarna till aktivisten.   

Hos de samtalsdeltagare som valt att kritisera eller ifrågasätta Lady Dahmer behålls en god 

ton, det används inga nedvärderande ord och all diskussion är relaterat till ämnet. Däremot är 

det tydligt att kritik mot aktivisten inte uppskattas. Det finns en tydlig frustration hos specifikt 

en samtalsdeltagare som flera gånger diskuterar med de personer som kritiserat 

Lady Dahmer och som även väljer att yttra sig kring frustrationen i en självständig 

kommentar.   

I kommentarsfältet får olika åsikter inom feminism ta plats, men det är tydligt att de som inte 

delar världsbild med aktivisten blir bemötta med kritik direkt. Att de följare som delar 

ideologi med Lady Dahmer går in och talar för henne i flera diskussioner är återkommande 

och det visar att de upprätthåller normen om att kvinnor ska stötta varandra i feministiska 

forum.   
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Det finns tydliga uppbackningar i form av gilla-markeringar i kommentarsfältet, som tyder på 

att tysta samtalsdeltagare väljer att stötta utan att lämna egna kommentarer. Även de som valt 

att kritisera aktivisten har fått tysta stöttningar i form av gilla-markeringar, vilket tyder på att 

olika åsikter inom feminismen får ta plats. På grund av den kritik de samtalsdeltagare som 

inte delar åsikter med Lady Dahmer får, kan man anta att det är lättare att endast gilla en 

kommentar istället för att själv delta i diskussionen.   

9. Slutdiskussion  

Syftet med denna kvalitativa studie var att genom en samtalsanalys undersöka om 

diskussionen hos två av Sveriges största feministiska aktivisters kommentarsfält på Instagram 

är öppen eller inte. Då det i tidigare forskning inte funnits någon omfattande samtalsanalys 

specifikt på kommentarsfält har vi i denna studie vidareutvecklat analysen. Detta genom att 

analysera hur samtalen förs i kommentarsfälten och hur följare vars åsikter skiljer sig åt 

bemöts.  

För att besvara syftet utgick studien från dessa frågeställningar:   

•  Vilka kommunikativa strategier är dominerande bland de följare som kommenterar de 

feministiska aktivisternas inlägg?  

• Hur bemöts de kommentarer som ställer sig emot de feministiska aktivisternas 

ideologier?  

• Hur bemöts de kommentarer som delar de feministiska aktivisternas ideologier?  

Användningen av samtalsanalys och de retoriska verktygen har bidragit till att synliggöra hur 

samtalen i kommentarsfälten ser ut. Följarna använder retoriska verktyg så som hyperbol, 

ironi och främst pathos. De använder sig även av kommunikativa strategier som direkthet 

samt solidaritet och närhet. Samtalsanalysen tillsammans med det etnometodologiska 

perspektivet har tydliggjort den underliggande struktur som finns bland kommentarerna och 

hur samtalen ter sig. Denna struktur bygger på att vid en stöttning av aktivisten bemöts man 

inte av någon form av kritik eller negativa kommentarer – vilket påvisar normen om att 

kvinnor ska stötta andra kvinnor. Strukturen visar även att när en följare väljer att ifrågasätta 

aktivisten blir den bemött av ett direkt språk och negativ kritik.   

Utifrån teorin tredje vågens feminism och Althussers teorier inom ideologi har vi kunnat 

tydliggöra aktivisternas sociala roller och avläsa deras samt följarnas ideologier som de har 
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och delar emellan sig. Analysens resultat har visat att de samtalsdeltagare som inte besitter 

samma ideologiska grund inte heller håller med varandra. Detta innebär att följarna inte 

kunnat avläsa varandras samtalsramar och därför inte heller kunnat förstå varandra, vilket 

leder till att följarna använder sig av ett hårt språk och därmed uppstår ett negativt 

samtalsklimat.  

Den tredje vågens feminism innebär att de feministiska aktivisterna bjuder in sina följare till 

diskussion och därmed tillåts kvinnors tankar och åsikter att ta plats, detta är tydligt i de 

kommentarsfält som analyserats i studien. Utifrån den tredje vågens feminism har analysens 

resultat påvisat att kvinnor uttryckt olika åsikter och ståndpunkter i kommentarsfälten oavsett 

om de hållit med aktivisten eller inte. Denna teori tillsammans med de strukturer analysen har 

synliggjort visar på att trots inbjudan till diskussion tillåts inte ifrågasättanden och kritik ta 

plats. Därmed blir studiens slutsats tydlig – den feministiska diskussionen är inte öppen.    

Nedan tydliggörs analysens slutsatser utifrån studiens frågeställningar.  

9.1 Vilka kommunikativa strategier är dominerande bland de följare som kommenterar 

de feministiska aktivisternas inlägg?  

Utifrån denna frågeställning har vi i analysen kommit fram till att i Cissi Wallins 

kommentarsfält är användandet av den kommunikativa strategin direkthet ledande. I Cissi 

Wallins kommentarsfält är ett direkt språk återkommande i många av kommentarerna och det 

sker ingen form av ansträngning i att försöka “linda in” in sina yttranden. Det är därmed stor 

brist på den kommunikativa strategin solidaritet och närhet. Till skillnad från Cissi Wallins 

kommentarsfält är de kommunikativa strategierna solidaritet och närhet samt indirekthet 

ledande i Lady Dahmers kommentarsfält. Följarna hos Lady Dahmer använder sig av ett 

indirekt språk, även de samtalsdeltagare som inte håller med henne, det finns därför en 

ansträngning om att behålla en god ton. Detta förstärker strategin solidaritet och närhet då 

samtalsdeltagarna upprätthåller en genuin diskussion.   

9.2 Hur bemöts de kommentarer som ställer sig emot de feministiska aktivisternas 

ideologier?  

Det är synligt i kommentarsfälten att vi människor ser på kommunikation som en social 

bunden process. Althusser talar om att interpellationen är en viktig del av den ideologiska 

tillämpningen, eftersom den då bestämmer huruvida vi identifierar oss med ett uttalande 

(Fiske, 2009, s. 230 - 231). När följare inte delat aktivistens ståndpunkter är detta på grund av 

att de inte är inkluderade i deras ideologi och därför inte kunnat avläsa deras samtalsramar.  
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I kommentarsfälten kan det avläsas att det finns en gemensam feministisk ideologi, dock delar 

de som ifrågasätter aktivisten inte ståndpunkter i ideologin inom detta specifika ämne. De 

samtalsdeltagare som inte delar ideologi med aktivisterna har inte kunnat avläsa varandras 

samtalsramar och det blir därmed tydligt att de inte delar världsbild med aktivisten. De 

samtalsdeltagare som inte delar ideologiska ståndpunkter med aktivisten blir bemötta med 

kritik. 

Denna frågeställning har bidragit till att vi dragit slutsatsen att de samtalsdeltagare som valt 

att inte hålla med eller ifrågasätta aktivisten blir bemötta med stor kritik – detta synliggörs hos 

både Cissi Wallin och Lady Dahmer. De samtalsdeltagare som inte håller med Cissi Wallin 

uttrycker det med ett direkt språk i sina kommentarer, det finns ingen ansträngning om att 

behålla en god ton för att riskera att såra aktivisten. Dessa kommentarer bemöts i sin tur med 

ett direkt språk från både Cissi Wallin och andra samtalsdeltagare som valt att stötta Cissi 

Wallin. Samtalsklimatet i diskussionerna är negativt och man kan avläsa att retoriska verktyg 

som hyperboler och ironi används i negativa bemärkelser, även nedvärderande ord skrivs 

följarna emellan. De samtalsdeltagare som valt att gå emot Lady Dahmer blir även de 

kritiserade och användandet av ett direkt språk återfinns även här, ofta från aktivisten själv. 

De som valt att ifrågasätta Lady Dahmer visar på en ansträngning att inte använda sig av ett 

hårt språk, utan upplevs mer som frågande. Dessa samtalsdeltagare blir kritiserade av andra 

deltagare, här finns det dock en större variation mellan användandet av direkt och indirekt 

språk än i Cissi Wallins kommentarsfält. Samtalsdeltagare som yttrar en besvikelse kring att 

det inte upplevs accepterat att kritisera aktivisten återfinns i båda kommentarsfälten - vilket 

styrker slutsatsen om att de samtalsdeltagare som valt att ifrågasätta aktivisterna blir bemötta 

negativt och med stor kritik. 

9.3 Hur bemöts de kommentarer som delar de feministiska aktivisternas ideologier?  

De samtalsdeltagare som delar ideologi med aktivisten bemöts i sin tur av uppbackning från 

andra tysta samtalsdeltagare i form av gilla-markeringar, därmed tydliggörs det att aktivistens 

ideologi är den dominerande i kommentarsfälten. Dessa kommentarer besvaras sällan av 

andra samtalsdeltagare utan uppmuntras bara i form av gilla-markeringar som visar på att 

andra deltagare håller med. Detta visar på att de följare som delar aktivistens ideologi inte 

bemöts av någon form av kritik eller negativa kommentarer. Vilket påvisar normen om att 

kvinnor ska stötta andra kvinnor.   
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Det är tydligt att de feministiska aktivisterna besitter en hög social position på grund av att de 

har stora plattformar och använder dessa till att bjuda in till diskussion. Detta förstärks när de 

som väljer att kritisera aktivisten gör det på ett indirekt och frågande sätt. Det blir då tydligt 

att det aktivisten säger anses vara betydelsefullt och övertygande.   

9.4 Slutsats  

Den avslutande slutsatsen vi kan dra utifrån analysens resultat är att på grund av att kritik mot 

aktivisterna inte accepteras, att uppbackning endast sker hos de samtalsdeltagare som håller 

med aktivisten och att aktivistens ideologi ses som dominerande är diskussionen inte öppen. 

Denna slutsats besvarar studiens syfte. Normen om att kvinnor ska stötta andra kvinnor 

upprätthålls när följare väljer att stötta aktivisten, men brister i de fall då följare valt att 

ifrågasätta aktivisten.   

Studiens analys har resulterat i att det är tydligt att det finns en efterfrågan hos flertalet 

samtalsdeltagare i kommentarsfälten om att kritik mot aktivisterna bör få ta plats. Även att 

ifrågasättanden ska få ske utan att det ska leda till ett negativt samtalsklimat. Diskussionen 

kommer därför inte kunna upplevas som öppen förrän det anses tillåtet att kritisera 

aktivisternas åsikter, kunna upprätthålla en saklig diskussion relaterat till inläggets ämne och 

trots skilda ideologiska ståndpunkter behålla en god samtalston.   

9.5 Förslag till vidare forskning  

Då denna studie utgick från urvalsmetoderna målinriktat urval och snöbollsurvalet kan 

resultaten ses som entydiga och därmed inte kunnat generaliseras. Ett större materialomfång 

av fler Instagram-inlägg och fler kommentarer hade bidragit med ett större perspektiv på hur 

öppen diskussionen är i dessa feministiska forum. Med ett större materialomfång hade en 

helhetsbild kunnat ges där eventuellt fler feministiska aktivister kunnat analyseras och hur 

deras kommentarsfält ser ut.   

Förslag till vidare forskning kan till exempel vara utförande av intervjuer med följarna för att 

undersöka vilka ideologiska ståndpunkter de faktiskt har, hur de upplever samtalsklimatet i 

feministiska forum och vad för eventuella förväntningar som finns. Även utförandet av en 

kvantitativ studie hade kunnat ses som kompletterande till uppsatsen för att kunna generera ett 

mer konkret och försvarbart resultat. Detta eftersom kvalitativa studier är tolkande och 

därmed ständigt färgade av olika individers egna uppfattningar.   
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Då det inte finns någon omfattande analys kring samtalsanalys på specifikt skriftliga samtal, 

än mindre kommentarsfält, kan denna studie användas som underlag för framtida forskning 

inom området. Då det finns en efterfrågan om att i dessa forum kunna ifrågasätta och kritisera 

kan avslutningsvis förslag till vidare forskning vara att undersöka varför kritik mot 

aktivisterna bemöts negativt.  
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