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A qualitative study of the Swedish Instagram account Kvinnohat´s framing of media 

criticism. The Instagram account Kvinnohat is an example when citizens with a feminist 

agenda participate in a public debate. With a critical point of view Kvinnohat approach 

society; which media is a part of. Social network with photo-sharing implement such as 

Instagram is a quite new type of social media. Instagram has quickly become a part of 

many peoples everyday life, especially among adolescents. Kvinnohat allows guest 

admins to do personal photo-sharing from the account Kvinnohat so that different 

feminist users have an opportunity to express their opinions. 

We have analyzed how Kvinnohat use rhetorical strategies and frames to express their 

opinions about media. By analyzing the frames with help of Robert Entmans (2004) 

Cascading Activation Model the result of the study shows how Kvinnohat frame their 

content. The semiotic analysis reveals the visual rhetoric in the post and is a supplement 

for the rhetorical analysis in which the strategies appears. 

The result of the study showed that the attitude in Kvinnohat's media criticism is both 

negative and positive. Kvinnohat and like-minded followers are not only consuming 

media but also questioning the content and the media industry. The founders of 

Kvinnohat often recommend their followers a positive media content where the content 

shows a norm critical perspective. The negative critique practiced by Kvinnohat tend to 

inform and educate their audience of a problem. To strengthen a relationship between 

Kvinnohat and its followers, Kvinnohat tend to be personal in their posts by relating to 

their followers, and inspire them to interact. 
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Instagram, media critique, social media, feminism, citizen activism, rhetorical 

strategies, semiotics, public sphere and framing theory. 
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1 Inledning 
 

Hur yttrar sig mediekritik hos medborgare? Med hermeneutiska analysmetoder som 

utgångspunkt kommer vi undersöka mediekritiken från medborgare som ideellt 

engagerar sig politiskt genom sociala medier. Begränsningen av studien sker genom att 

analysera ett socialt medium; användarkontot Kvinnohat som använder Instagram för att 

bedriva en genusdiskussion och mediekritik. 

 
 
1.1 Problembakgrund 

"På ett mycket generellt plan kan man definiera mediekritik som den typ 

av kritik av mediernas innehåll, former och institutioner som framförs i 

offentligheten i syfte att förändra medierna. Mediekritik i denna 

bemärkelse bedrivs oftast av personer i deras egenskap av till exempel 

journalister, konstnärer, intellektuella, politiker, forskare, aktivister eller 

- kort och gott - medborgare.” (Fredrik Stiernstedt, 2014:8) 

På grund av att dagens medborgare ägnar mycket tid åt mediekonsumtion bedrivs det 

forskning om mediernas makt över våra liv. Samtidigt finns det även forskning som 

behandlar medborgarnas påverkan på medierna. Forskningen visar att medborgarna har 

en viss påverkan teoretiskt men i praktiken är medborgarna mer passiva och snarare 

konsumenter av medier (Strömbäck, 2009). Är vi enbart passiva mediekonsumenter? 

Det är intressant då en del av den mediekunnighet som medborgare förväntas ha 

kunskap om är just mediekritik, för att kunna förstå och kritiskt analysera mediernas 

innehåll (Stiernstedt, 2014:9). Ansatser i skolan har utförts genom införandet av 

mediekunnighet och mediekritik i undervisning (den senaste läroplanen, Lgr 11). Vi har 

funnit fall av medborgare som antagit ett kritiskt öga mot samhället och då även medier.  

Bloggar har sedan länge fungerat som ett verktyg där användaren kan yttra sig. Sociala 

medier har blivit kraftfulla verktyg för politisk aktivism när till exempel Facebook blev 

uppmärksammat under den “Arabiska våren” för medborgaraktivism medan Instagram 

är ett relativt nytt medium för politisk aktivism. En anledning till varför 

medborgaraktivism är intressant är för att sociala medier har blivit en stor del av många 

medborgares vardagsliv och en alternativ kommunikationskanal. Att medborgare 

upprättar en politisk agenda och redogör för sina åsikter offentligt är i sig inget nytt. 

Idag finns det nya medieformer som möjliggör och exponerar de områden medborgarna 



  
 

5 

bevakar. Ett annat faktum är att det är många individer som kan delta i debatter som förs 

på sociala medier, där de får snabb respons och stor spridning. 

Det finns forskning om medborgarjournalistik och hur traditionella medier och nya 

medier konvergerar. I kandidatuppsatsen Från granskare till guide - om 

medborgarjournalistikens och deltagarkulturens påverkan på svenska journalisters 

professionella identitet har studenterna Bengtsson och Källén (2011) forskat om hur 

konvergenskultur bidrar till att mediekonsumenter själva medverkar i skapandet av 

medieinnehåll. Konvergenskulturen leder till att medborgaren inte bara blir 

mediekonsument utan även blir sändare och distributör av material. 

Under den senaste tiden har användare och grupper i sociala medier som baseras på 

feministiska värderingar fått genomslag och många följare. Instagramkontot Kvinnohat 

är exempel på användare i sociala medier där medborgare med ett samhällskritiskt 

engagemang är kritiska mot bland annat media. Det innebär att användarna agerar 

ideellt, vilket leder till att kontot bedriver en offentlig debatt ledd av medborgare. Till 

skillnad från om det hade varit yrkesverksamma medieproducenter som står bakom 

Instagramkontot Kvinnohat. Då medier är integrerat i samhället är även medier en del 

av de samhällsfrågor som Instagramkontot Kvinnohat granskar. 

Eftersom den feministiska diskursen sträcker sig över många områden är det viktigt att 

begränsa sig till ett inomvetenskapligt plan. Genom att granska deras gestaltningar och 

retoriska strategi på Instagram analyserar vi aktivisternas kritik mot medier som bland 

annat reklam, nyheter och sociala medier. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för hur mediekritik praktiseras av 

medborgare i sociala medier. Det gör vi genom en kvalitativ textanalys av en 

gräsrotsrörelse i sociala medier, där vi specifikt studerar Instagramkontot Kvinnohat. 

Målet med studien är att se vilka former av mediekritik som finns och vilka kategorier 

vi kan fastställa samt vilka attityder som förmedlas i gestaltningen. Som politiskt aktiva 

försöker användarna bakom Kvinnohat påverka det offentliga samtalet. Instagramkontot 

Kvinnohat verkar i det sociala mediet Instagram och vi finner det intressant att se vilka 

retoriska mönster som finns i deras kritik. 
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Det generaliseringsanspråk vi har genom uppsatsen är att få en ökad förståelse för vilka 

metoder användarna bakom Kvinnohat använder för att bedriva mediekritik. 

Instagramkontot Kvinnohat använder sig av ett nytt socialt medium. Det faktum att 

Instagramkontot grundar sig i en feministisk ideologi medför att vi kanske inte kan yttra 

oss om hur medborgare överlag använder Instagram. Det kan hjälpa forskningen att se 

hur Instagram kan användas för att bedriva mediekritik. Studien kan hjälpa till att 

förklara hur medborgare kan bedriva mediekritik och hur det retoriskt yttrar sig. Vidare 

kan studien bidra till att få en förståelse för den feministiska debatten i det offentliga 

rummet och hur användarna bakom Instagramkontot Kvinnohat använder sociala 

medier. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet har vi tagit fram följande frågeställningar som berör ämnet 

mediekritik och hur den praktiseras: 

 Vilka medieformer är måltavlan för kritiken? 

 Hur gestaltas mediekritiken för att påverka det offentliga samtalet?   

 Vilka retoriska strategier används? 

1.4 Avgränsning 

Vi har riktat in oss på mediekritik och valt att bortse från vilket genomslag 

mediekritiken får eftersom det är svårt att mäta effekten och det är inte intressant med 

tanke på det generaliseringsanspråk vi har i studien. Genom att hitta femtio inlägg på 

Instagramkontot Kvinnohat (som berör mediekritik) bakåt i tiden med start den 30 april 

2014 får vi fram material som vi sedan kan generera våra analysenheter utifrån. De 

femtio inläggen kommer sedan hjälpa oss i besvarandet av frågeställningen om vilka 

medieformer som är måltavlan för kritiken. Analysenheterna som tas fram genom ett 

medelvärde är de tolv inlägg som kommer analyseras med en kvalitativ textanalys. Det 

är med hjälp av textanalysen som de andra frågeställningarna besvaras.  

Vidare är det viktigt att ha i åtanke att användarna bakom Kvinnohat bedriver 

mediekritik med ett genusperspektiv. Då vi fokuserar på gestaltningen av mediekritik 

och hur den verkar i det offentliga rummet, tar vi enbart med genusteorier för att 

förankra och förklara Instagramkontot Kvinnohats eftersom det är genom 

genusdiskussion mediekritiken grundas på.  
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1.5 Tidigare forskning och studiens relevans 

För att förstå genusdebatten och medborgarnas möjlighet att delta och ha 

inflytande på mediebruset har vi studerat olika studier om bland annat 

mediekritik, genusforskning och politisk aktivism i sociala medier. 

1.5.1 Mediekritik 

En av de böcker vi kom i kontakt med tidigt i arbetsprocessen är boken 

“Mediekritik” där redaktören Fredrik Stiernstedt (2014) presenterar den senaste 

forskningen kring mediekritik. Här beskrivs journalistkårens egen granskning av 

medier, men också det vi är intresserade av, nämligen medborgerligt granskande 

av medierna. 

Det finns forskning om hur medborgare använder sociala medier för att bedriva politisk 

aktivism. Professor Christian Fuchs (2014) har skrivit om ämnet i boken “Social media 

- a critical introduction” där han belyser olika teorier som går att applicera på 

mediekritik. Sammantaget finns det lite forskning om sociala mediers roll som en 

alternativ politisk diskurs för att bedriva just mediekritik.  

1.5.2 Medborgarna 

En del av den tidigare forskning som handlat om medborgarna är gestaltningsprocessen. 

Författaren Jesper Strömbäck (2009:124–125) nämner gestaltningsprocessen, vilken är 

inspirerad av Dietram Scheufele (1999). Syftet är att illustrera påverkan mellan politiska 

aktörers, mediers och medborgares gestaltningar. Enligt gestaltningsprocessen anses 

medborgarna ha, främst teoretiskt, ett visst inflytande på politiska aktörers och mediers 

gestaltningar. Strömbäck menar dock att medborgarna oftast intar en roll som 

konsumenter och inte lägger mycket energi på att påverka de politiska aktörernas och 

mediernas gestaltningar. Vidare menar Strömbäck att det inte finns mycket forskning 

om vad som påverkar mediernas gestaltningar, men han antar att medierna skulle kunna 

påverkas av “redaktionella rutiner, rådande nyhetsvärderingar och nyhetsideologi, 

uppfattningar av vad som är kommersiellt gångbart eller av att journalistiken accepterar 

de gestaltningar som görs av dominerade ideologier eller andra aktörer samt av 

kulturella normer och värderingar”. (Strömbäck, 2009:125–126) 
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1.5.3 Medier och genus 

Gunilla Jarlbro som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap hävdar 

att det finns två intresseområden inom forskning kring medier och genus som 

lever kvar än idag. Det ena behandlar mediernas representation av genus och det 

andra handlar om de kvinnliga journalisternas arbetsvillkor. Däremot finns det 

enligt Jarlbro mindre effektforskning som fokuserar på hur mottagarna upplever 

medierepresentationen. (Jarlbro, 2006:17) 

Även Madeleine Kleberg (2006:17) beskriver att den senaste forskningen inom genus 

och medie- och kommunikationsvetenskap ser medieinnehållet som en konstruerad 

representation av verkligheten, med andra ord framing (läs vidare om framing och 

gestaltning i teorikapitlet 3.4). Den gestaltning i medier som bör kritiseras är enligt 

Kleberg den stereotypiska representationen av olika demografiska tillhörigheter. 

Feministisk mediekritik riktas främst mot representationen av kärnfamiljen i 

populärkultur och reklam samt kvinnorepresentationen i medier. Representationen ses 

ofta som nedvärderande, objektifierande och att kvinnor sällan kommer till tals. Kleberg 

menar att om fler kvinnor agerar likt förebilder i medier stärker det kvinnans roll i 

samhället och offentligheten (ibid. s.14-18). 

1.5.4 Studiens relevans 

Det finns forskning som visar att medier har viss påverkan på våra liv men 

teorierna om mediernas påverkan är komplexa och mångfasetterade. Mediernas 

roll kan vara till god hjälp i våra sociala och kulturella miljöer men samtidigt 

kan de dagligen servera oss med “... presentationer av verkliga och fiktiva 

förhållanden med inbyggda värdemässiga föreställningar, utan att vi 

nödvändigtvis lägger märke till dem” (Gripsrud, 2011: 92-93). Det är av 

relevans att mediekonsumenterna har ett mer mediekritiskt öga. 

I tidigare forskning finns det en lucka inom medieforskningen när det gäller hur sociala 

medier används av medborgare för att praktisera mediekritik. Inomvetenskapligt är 

forskningsområdet intressant då medieforskare är intresserade av nya fenomen som 

bevakar medier och hur det tar sig i uttryck. Som bidrag till samhällsdebatten och det 

offentliga rummet är det intressant då vi granskar de retoriska begrepp som används när 

medborgare bevakar media. Vi är intresserade av hur Instagramkontot Kvinnohat som 

med fokus på genusfrågor gestaltar den konstruerade representation som finns i 

medier och vilka medier användarna bakom Kvinnohat är mest kritiska mot.  
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2 Utgångspunkter 
 

I beskrivningen av studiens olika utgångspunkter presenteras viktiga begrepp som 

återkommer i vår studie. Mediekritik, sociala medier, Instagram och Instagramkontot 

Kvinnohat förklaras. 

 
 

2.1 Mediekritik 

Det som är speciellt med dagens samhälle är att medierna ingår i våra liv på så sätt att vi 

lever i och genom dem. Kristoffer Holt menar att i och med livsstilen måste vi se 

medierna som en del av vår verklighet och inte något som är skiljt från verkligheten. 

Det betyder att alla som skapar medieinnehållet har ett ansvar, eftersom det skapar den 

verklighet vi lever i (Holt, 2014:34). 

Kritik mot medier i sig är inget nytt, ända sedan tryckpressen uppfanns har det funnits 

kritiskt tänkande människor som ifrågasatt det publicerade materialet i media 

(Stiernholt, 2014). Enligt Anne Kaun (2014) finns det flera olika typer av mediekritik. 

Det finns en typ av kritik som riktas mot TV, radio och tidningar i form av till exempel 

insändare. Kritiken kontrolleras av medierna själva som väljer om insändaren ska få bli 

publicerade eller ej. Det finns också kritik mot medier som framförs via exempelvis 

forum eller hemsidor där medborgarna själva kan granska medieinnehållet och framföra 

sina åsikter om det. Sociala medier betraktas som alternativa medier och erbjuder 

avsändarna en möjlighet för bland annat politisk kommunikation och samhällskritik. 

Kaun beskriver dock att den typen av egenproducerade medier används av politiska 

rörelser och grupper även innan den digitala tekniken fanns tillgänglig. (Kaun, 2014) 

2.2 Sociala medier 

Utvecklingen av sociala medier och nätverk har gjort det möjligt för användarna att dela 

med sig och publicera sina tankar och åsikter på internet. Christian Fuchs (2014) menar 

att sociala medier dock är ett brett och luddigt begrepp. Alla medier skulle nämligen 

kunna tänkas vara sociala. Fuchs definierar sociala medier som interaktiva där 

kommunikation mellan minst två individer äger rum. Kommunikation som bygger på 

liknande intressen och tillhörighet bland användarna leder i sin tur till att nätverk och 

grupper bildas. Att arbeta tillsammans, utbyta information och dela med sig inom 
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grupperna eller nätverken är också något som Fuchs definierar som den sociala aktivitet 

som gör att vissa medier kallas för sociala medier (Fuchs, 2014:5). 

En av del av grupperna som verkar på sociala medier är de nätverk som grundar sig på 

feministiska värderingar med det gemensamma målet att skapa ett jämställt samhälle. 

Cyberfeminismen beskrivs av Anne Scott Sørensen (2007:265) som en del av den tredje 

vågen av starka feministiska rörelser som funnits genom historien. Cyberfeminismen 

uppkom i en globaliserad värld med ny digital teknik efter kommunismens fall men med 

nya hot från religiösa fundamentalister. Cyberfeministerna är engagerade mot 

trafficking, våld mot kvinnor och sexism. De vill själva bestämma och definiera sin 

identitet och är normkritiska. En del av de frontfigurer som präglat rörelsen är Judith 

Butler och hennes forskning om queerteori, transpersoner och genus. Den skiljer sig 

därmed mot tidigare feministiska rörelser genom att vara mer inkluderande även mot 

grupper som tidigare inte intresserade feministerna (Scott Sørensen, 2007). 

Enligt Internetstatistik.se som publicerades 28 oktober 2013 använder 66 % av alla 

internetanvändare i Sverige Facebook. Spridningen har avstannat något men fortfarande 

ökar användandet i nästan alla åldersgrupper. Instagram används av 15 % av 

internetanvändarna. I åldersgruppen 12-15 år är det 71 % av flickorna som använder 

Instagram och 41 % av pojkarna. Av den svenska befolkningen som använder internet 

är det 41 % som läser bloggar. Den genomsnittliga svensken ägnar drygt tre timmar i 

veckan åt sociala medier medan unga mellan 12-25 år tillbringar över sex timmar i 

veckan på sociala medier. (Internetstatistik.se, 2013) 

2.2.1 Instagram 

Instagram är en gratis mobilapplikation med visionen att förena världen genom bilder 

(Instagram, 2014). Mobilapplikationen erbjuder användaren att lägga upp sina 

fotografier på Instagram och dela vidare inlägget genom andra sociala medier som 

Facebook och Twitter. Instagram grundades år 2010 och köptes upp av Facebook år 

2012 (Nationalencyklopedin, u.å.). 

I studiens resultat är det inläggen som kommer analyseras, därför kan det vara av 

relevans att förtydliga vad som menas med ett inlägg. Ett inlägg är den bild och 

eventuell text som en användare lägger upp på sitt Instagramkonto. På Instagram kan 

användare följa olika konton vilkas inlägg syns i ett flöde. De inlägg som en användare 

publicerar syns som ett eget flöde under användarens profil. Inlägget består av den 
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publicerade bilden som syns under själva användarkontots namn och information, följt 

av en eventuell beskrivning av bilden. Om en användare är privat behöver blivande 

följare skicka en förfrågan som användaren kan godkänna eller neka. Vid offentliga 

användarkonton behövs ingen förfrågan utan användare på Instagram kan börja följa 

kontot direkt. Innehåll som användare anser är olämpligt går att anmäla till Instagram 

som sedan tar ställning till anmälan. 

De fotografiska funktioner som finns i mobilapplikationen gör det möjligt att applicera 

olika filter (färg och kontrast), beskärningar och fokus på fotografiet. Det går även att 

publicera videoklipp. I textbeskrivningen finns det möjlighet att lägga till 

uttryckssymboler (emojis) i form av glada ansikten, hjärtan och andra symboler. 

Instagram gör det också möjligt för användaren att lägga till en platsbeskrivning som är 

kopplat till det geografiska område där användaren publicerar bilden.  

Genom att lägga till @ innan ett användarnamn kan andra Instagramanvändare kopplas 

till inlägget. Instagram ger även möjligheten att sätta en sökbar etikett på ett inlägg, 

användaren lägger då till # “hashtags”, före den önskade etiketten. Det gör det möjligt 

att söka på olika ord för att hitta inlägg som behandlar det ämnet. Både den som har 

publicerat bilden och andra följare kan skriva en kommentar under bilden. Användare 

kan även trycka på ett hjärta för att gilla andras publicerade inlägg men det finns ingen 

motsvarande funktion för ogillande. 

2.2.1.1 Kvinnohat 

Användarkontot Kvinnohat startade sitt Instagramkonto i januari 2013 och publicerar 

bilder som har en feministisk prägel. Det är ett öppet konto men de som står bakom 

kontot är en anonym grupp av individer. Sedan en tid tillbaka låter användarna bakom 

Instagramkontot Kvinnohat olika gäster publicera innehåll genom kontot. I vår studie 

benämner vi de personer som gästar kontot som gästbloggare. Kontot Kvinnohat har 

idag över 38000 följare (information hämtad 23 maj, 2014, från 

http://instagram.com/kvinnohat). 

  

http://instagram.com/kvinnohat
http://instagram.com/kvinnohat
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3 Teoretisk referensram 

De teorier som vi har studerat och kommer använda oss av i uppsatsen beskrivs i 

kapitlet. Teorierna som presenteras är Habermas teori om den borgerliga offentligheten, 

mediekritik i olika former, radikalfeminism, framingteorin (även kallad 

gestaltningsteorin), semiotik och retorik. 

 
 

3.1 Habermas teori om den borgerliga offentligheten 

Jürgen Habermas teori om den borgerliga offentligheten och det offentliga samtalet är 

intressant i dagens medielandskap. Instagramkontot Kvinnohat är ett socialt medium 

som tar plats i den offentliga sfären och försöker påverka det offentliga samtalet. Det är 

också en del av frågeställningarna som studien ska besvara.  

I sin bok Borgerlig offentlighet från 1962 undersöker Jürgen Habermas (1962/2003) 

begreppen offentlighet, offentlig sfär samt privat sfär. I sin forskning redogör Habermas 

för den offentliga sfärens utveckling som sker i Europa i takt med demokratiseringen. 

Habermas diskuterar skillnaden mellan feodala samhällen där folket fick information, 

till att allmänheten fick möjlighet att påverka politiker och deras beslut. Utvecklingen 

skedde i takt med kapitalismens framväxt. Den allt större marknaden och varuhandeln 

ökade behovet av att utbyta information mellan de olika aktörerna. De nya 

kommunikationskanalerna bestod i början av informationsutbyte mellan handelshusen 

men kom att övergå till mera offentliga nyhetsskrifter och nyhetsutbyten. Det leder till 

att begreppet offentlighet får en ny innebörd i samband med övergången från det 

feodala samhället till ett mer modernt samhälle med offentliga institutioner och 

kommunikationskanaler. I det nya samhället som krävde en öppnare kommunikation 

mellan de olika aktörerna i samhället började så småningom den nya borgarklassen 

kräva tillgång till det offentliga, rätten att påverka bland annat samhällsdebatten och den 

politiska utvecklingen. Den allmänna opinionen och den offentliga debatten var i början 

förbehållen borgarklassen. Habermas skriver i sin bok att den moderna synen på den 

borgerliga offentligheten ska inkludera alla människor: 

”Den borgerliga offentligheten står och faller med principen om allmän 

tillgänglighet. En offentlighet som vissa grupper eo ipso skulle vara utestängda 

från är inte bara ofullständig, den är ingen offentlig alls”. (Habermas, 

1962/2003:87). 



  
 

13 

Enligt Habermas (1962/2003) är det stor skillnad på hur den offentliga debatten under 

den borgerliga storhetstiden såg ut (när det aktivt fördes en kritisk diskussion om staten 

och politikernas uppdrag) till hur offentligheten senare kom att se ut. I takt med att 

privata bolag fick allt större inflytande i politiken och de komplexa beslut som kan 

fattas utan demokratisk kontroll förlorar den allmänna debatten betydelse. Den allmänna 

opinionen under den borgerliga offentligheten formades av ett ”publikum” som deltog i 

diskussioner. Enligt Habermas har den allmänna opinionen ersatts av konsumenter som 

tar ställning i många olika frågor efter att själva besluten är fattade. Konsumenter 

konsumerar därmed den ”allmänna opinionen” och deltar inte i en kritisk debatt inför 

viktiga beslutsfattanden. Utvecklingen som sker är en del av den utveckling som 

Habermas menar leder till den offentliga borgerlighetens förfall. Den tidigare 

åtskillnaden mellan den privata sfären och den offentliga luckras upp i takt med 

utvecklingen under 1900-talet. När offentliga myndigheter rycker in i det som tidigare 

varit privat samtidigt som privata organisationer tar plats inom offentliga myndigheter 

så sker en omstrukturering i samhället (Habermas, 1962/2003: XVII). 

En annan faktor till förfallet som Habermas nämner är kommersialiseringen av 

massmedier och deras beroende av reklam för att kunna finansiera verksamheten. Det 

leder till att privata företag köps upp för att de inte kan finansiera sin verksamhet och 

istället blir en del av ett statligt monopolsystem. Därmed förlorar massmedia, även 

massmedier i privat ägo, sin roll som en kritisk funktion i samhället och styrs istället av 

kommersiella intressen (Habermas, 1962/2003: XVII). 

3.1.1 Kritik mot Habermas teori 

Fuchs (2014) tar upp två vanligt förekommande typer av kritik som riktats mot 

Habermas teori. Arbetarklassen och andra rörelser som försökte påverka samhället 

under samma tidpunkt kritiseras för att komma i skymundan i Habermas teori om den 

borgerliga offentligheten. Den andra formen av kritik riktas från feminister som hävdar 

att den offentliga sfären varit en plats förbehållen vita, rika och välutbildade män. En 

sfär där kvinnor, homosexuella och minoritetsgrupper utelämnats. Grupper av kritiker 

menar att det vore mer lyckat om kampen mot orättvisor fortsätter på flera olika arenor 

istället för inom endast en offentlig sfär. (Fuchs, 2014:183) 

Lars Ilshammar (2008) menar att det offentliga rummet snarare expanderats i och med 

de sociala medierna. Sociala medier möjliggör för medborgare att göra sin röst hörd och 

ses inte enbart som konsumenter. Ilshammar menar att Habermas senare ändrade sin syn 
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på medier och informationsteknik till en mer positiv sådan och att Habermas ser 

möjligheter med flera offentliga rum och att internet möjliggör för en radikal demokrati. 

Dock ses det ideala samhället, i vilket sociala medier kan påverka, som problematiskt då 

de största webbsidorna ägs av stora kommersiella företag. Många sociala medier har en 

etablerad kontakt med underhållningsindustrin och återigen kallas medborgare snarare 

för konsumenter än medborgare. (Ilshammar, 2008) 

3.2 Mediekritik 

Eftersom huvudsyftet med uppsatsen är att granska gestaltningen av den mediekritik 

som bedrivs är det relevant att mer på djupet beskriva mediekritiken samt den roll 

mediekritiken har i det offentliga rummet och för medborgarna. I kapitelavsnittet 

kommer vi främst utgå från Fredrik Stiernstedts (red.) nyligen utkomna antologi 

Mediekritik (2014) där flera kapitelförfattare har beskrivit olika former av mediekritik. 

Vi kommer även använda David Berrys bok Radical Mass Media Criticism (2006). 

Mediekritik grundar sig på en anrik tradition av kritik där lärda personer bedömde 

argument utifrån vad som var legitimt sant eller falskt och moraliskt rätt eller fel. 

Kritikens former har vuxit med massmedierna och internets uppkomst (Stiernstedt, 

2014:8–11). Följande presenteras olika former av mediekritik, där de olika författarna 

beskriver olika nivåer av mediekritik. Stiernstedt (2014) beskriver övergripande hur 

mediekritik kan yttra sig från olika typer av grupper; medieproducenter eller 

intressegrupper. Vidare beskriver Torbjörn von Krogh (2014) mer ingående olika 

former av mediekritik som är beroende av hur mediekritiken skall lösa ett problem. Sist 

beskriver David Berry (2006) och Peter Jacobsson (2014) hur radikal mediekritik 

definieras, där Jacobsson går in på hur olika faser av radikal mediekritik yttrar sig. 

Den pragmatiska och effektiviserande formen av mediekritik är en av de två 

dominerande formerna av mediekritik som praktiseras av medieföretag. Exempelvis kan 

det vara kritik som riktas mellan konkurrerande medieföretag; kritik som visar på 

legitim och åtråvärd medieanvändning och kritik som visar på icke åtråvärd 

medieanvändning. (Stiernstedt, 2014:14) 

Den intressestyrda formen av mediekritik är den andra dominerande formen av 

mediekritik och praktiseras av intressegrupper; politiska partier och etniska grupper. 

Exempel på intressestyrd mediekritik kan vara när intressegruppen reagerar när mediers 

innehåll missgynnar intressegruppens särintresse. (Stiernstedt, 2014:14–15) 
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Torbjörn von Krogh (2014:148–149) radar upp tre former av mediekritik. Först 

kulturell/filosofisk kritik som ämnar förstå och i viss grad förändra medierna för att ta 

hänsyn till dess effekter på samhälle och medborgare. En intressebaserad mediekritik 

eftersträvar att påverka medieinnehållet och på så vis favorisera och främja ett intresse. 

Sist förklaras effektivitetsinriktad mediekritik med syfte att förbättra mediernas 

möjlighet att gynna demokratin och det offentliga rummet. Dock varnar von Krogh att 

en gestaltad effektivitetsinriktad mediekritik i grunden kan vara ämnad att främja ett 

intresse, alltså en intressebaserad mediekritik. (von Krogh, 2014) 

Den radikala mediekritiken definieras av David Berry (2006) som en kritik som till 

skillnad från andra former av kritik sträcker sig längre än att endast försöka förändra till 

att även avlägsna det fenomen som den negativa kritiken riktar sig mot. Med kritiken 

vill radikala mediekritiker också förändra själva medieindustrin, dess monopol och 

bristen på olika former av debatt. Vidare menar Berry att kapitalismens struktur tillåter 

kritik även mot strukturen och på så sätt möjliggör för radikal mediekritik (Berry, 

2006:10). Peter Jakobsson (2014) presenterar tre teoretiska stadier inom radikal 

mediekritik. Den första är omfördelningskritik och Jakobsson menar att stadiet av kritik 

eftersträvar att fördela samhällets resurser rättvist och att medierna istället bidrar till 

orättvisor. Omfördelningskritik är en form som är tydlig i politiska konflikter, 

Jakobsson (2014:57) nämner här kvinnokampen som ett av exemplen där medierna ses 

delaktiga i att stärka det patriarkaliska systemet. Vidare introduceras erkännandekritik 

vilken utmärker en kulturell företeelse som eftersträvar erkännande och respekt, då 

jämlikhet inte är tillräckligt utan människors behov (kulturella tillhörighet) är större. 

Erkännandekritiker granskar kulturella stereotyper som representeras på ett kränkande 

sätt. Som exempel på erkännandekritik nämner Jakobsson (ibid, s.60-61) mediernas 

kränkande gestaltningar av kvinnor, vilka objektifieras i bland annat reklam och 

pornografi.  

Sist definieras ett tredje stadium av radikal mediekritik, öppenhetskritik, som inte ställer 

krav på samhället och kulturen (omfördelningskritik och erkännandekritik) utan snarare 

till “radikal öppenhet gällande alla former av information och kommunikation” med 

stort fokus på yttrandefrihetsfrågor på nätet. Som ett politiskt exempel nämns 

piratpartirörelser som eftersträvar informationsfrihet och personlig integritet på nätet. 

(Jakobsson, 2014:64–67) 
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3.3 Radikalfeminism 

Eftersom Instagramkontot Kvinnohat agerar utifrån feministiska värderingar är det 

relevant att vi i studien använder oss av radikalfeminismens idégrund för att förstå 

kontots innehåll och syftet med deras inlägg. 

I boken Feminism av Lena Gemzöe (2002) växte den radikalfeministiska inriktningen 

fram under 1960-talet och den grundade sig på uppfattningen om att kvinnor förtrycks i 

samhället. Till skillnad från liberalfeminismen som kämpar för kvinnors medborgerliga 

rättigheter, jämställda löner och lika tillgång till karriärmöjligheter har 

radikalfeminismen en djupare agenda. Istället för att endast se till den ekonomiska 

obalansen och det offentliga förtrycket så anser radikalfeminismen att kvinnoförtrycket 

finns i allt, både i det privata livet och i det offentliga. Deras slagord lyder “det 

personliga är politiskt” (Gemzöe, 2002:46). Av det personliga kan radikalfeministerna 

dra politiska slutsatser och analysera förtrycket som påverkar kvinnor hela livet ut i alla 

samhällen.  

En frontfigur för radikalfeminismen och feminismen överlag är Kate Millet (1970) som 

myntade begreppet patriarkat i sin bok Sexualpolitiken. Begreppet patriarkat syftar till 

mäns dominans och makt i samhället. Patriarkatet är enligt radikalfeminismen ett 

maktsystem som bygger på mäns makt och kontroll över kvinnor. Därmed ses det 

patriarkala systemet som radikalfeminismens gemensamma fiende (Gemzöe, 2002). Det 

är en fiende som måste bekämpas och krossas enligt radikalfeministerna. Det patriarkala 

samhället medför att kvinnor redan som barn formas till att underordna sig den manliga 

strukturen, något som män som grupp tjänar på och därför upprätthåller. Kvinnor 

förtrycks inte bara ideologiskt och ekonomiskt utan också med våld eller hot om våld. 

Patriarkatets yttersta vapen är kontroll av kvinnor som sexuella varelser. Insikten om 

maktobalansen och den manliga kontrollen kom att bli grundläggande för 

radikalfeministerna. Enligt Gemzöe är radikalfeminismen en revolutionär rörelse på det 

sättet att de vill ha makt och krossa patriarkatet. Styrkan och ett mål med kampen är att 

göra alla kvinnor medvetna om patriarkatets olika metoder och dess maktstrukturer som 

används för att förtrycka kvinnan. Framgången uppnås med hjälp av kvinnors egen 

kamp och genom den styrkan som ett globalt systerskap ger. Radikalfeminismens metod 

i kampen för att nå jämställdhet och krossa patriarkatet är att använda egna nätverk och 

öka kvinnors medvetenhet om förtrycket. Radikalfeminismen vill också hylla och 
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belysa det positiva med att vara kvinna och uppmuntrar till kvinnlig gemenskap. 

(Gemzöe, 2002:45–49)  

3.4 Framing theory/gestaltningsteori 

Framingteorin, även kallad gestaltningsteorin (översatt term av Strömbäck, 2009), är en 

teori som grundar sig på en forskningstradition kring mediernas påverkan på 

människors kognitiva processer (Strömbäck, 2009). För att undersöka vad som styr och 

påverkar Instagramkontot Kvinnohats gestaltningar kommer vi använda oss av 

gestaltningsteorin. Vidare i metodkapitlet kommer vi beskriva Robert Entmans (2004) 

kaskadmodell som är en del av gestaltningsteorin. Metoden hjälper oss att förklara hur 

Instagramkontots gestaltningar av mediekritik ser ut. 

Gestaltningsteorin går ut på att människan beskriver och gestaltar sina upplevelser 

genom kommunikation. Medier försöker begripliggöra meningsskapandet i sin 

kommunikation och gestaltning blir oundvikligt. När en gestaltning reproduceras 

utesluts andra sätt att rama in verkligheten vilket leder till att medier har makt att 

påverka människors uppfattning av verkligheten (Strömbäck, 2009:119–121). 

Tankemönster aktiveras när en händelse sker som sedan används i konstruktionen av ett 

meddelande. Tankemönstren kan komma från tidigare gestaltningar av händelser. På så 

vis upprepas vissa ordval och symboler i gestaltningar. Upprepningen gör att 

meddelandet fastnar i medvetandet, delvis för att mottagarna återkopplar meddelandet 

till tidigare händelser där ordvalen och symbolerna tidigare använts (Entman, 2004:26). 

De politiska aktörernas gestaltningar ses ofta som strategisk och formas ur deras 

ideologi och strategiska plan för att skapa opinion och debatt. Gestaltningen av ett 

innehåll kan även vara påverkad av själva medieformernas gestaltningar, men i okänd 

grad då till exempel rådande normer påverkar utformningen. Även mediernas 

gestaltningar kan vara ett strategiskt val för att exempelvis locka mottagarna. Ur ett 

processperspektiv kan gestaltningarna ses som beroende av politiska aktörers 

gestaltningar, organisatoriska krav, journalistiska värderingar och åsikter. Vissa 

gestaltningsval skapas ur kulturella värderingar och normer eller från en omedveten 

process (Strömbäck, 2009:121–126; Nord & Strömbäck, 2012:328). Den gestaltning 

som skapas av medborgarna ses ofta vara nära bunden till personliga åsikter och 

beteenden (Strömbäck, 2009:124–125). När bilder och text används i gestaltningen 

stimuleras mottagarna och bidrar till en hög grad av kulturell influens. Den gestaltning 
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som har hög kulturell resonans och omfattning har stort inflytande på mottagarna 

(Entman, 2004:6). 

3.4.1 Robert Entmans kaskadmodell 

Vi har valt att använda Robert Entmans (2004) Cascading Activation Model, i 

fortsättningen kallad kaskadmodellen efter vår översättning, som stöd i forskningen. 

Entman förklarar på ett tydligt sätt hur gestaltningen kan se ut i ett (nyhets)inlägg. 

Kaskadmodellen bidrog till beskrivningen av både materiell och processuell gestaltning 

samt dess roll för att kunna påverka det offentliga samtalet. Vi ansåg att Entmans 

Kaskadmodell är användbar därför att modellen synliggör hur olika gestaltningar tar sig 

uttryck och de villkor som gestaltningen förhåller sig till. Vidare är modellen användbar 

för att se hur medborgare kommunicerar mellan varandra och till olika nivåer. 

För att skapa en förståelse för det konceptuella ramverk som gestaltning utgörs av har 

Robert Entman (2004) skapat kaskadmodellen. Modellen beskriver hur gestaltningar rör 

sig mellan olika samhällsgrupper och hur gestaltningarna aktiveras och förändras i de 

olika grupperna. 

Entman (2004:10) visade i en illustrerad modell över kaskadmodellen från 

terroristattacken den 11 september, 2001. Modellen visar att gestaltningar rör sig ned 

men även upp i ledet; från makthavare till journalister vidare till medborgarna och sedan 

tillbaka från medborgarna till journalister och vidare till makthavare. För att 

gestaltningar skall aktiveras har Entman (ibid. s.13) ramat in fyra aktiveringsvariabler: 

motivation och kulturell kongruens för att invändigt skapa mening hos individer samt 

makt och strategi för att utvändigt påverka gestaltningen. 

Entmans (2004:5-6) studie riktar sig till två former av gestaltning: materiell och 

processuell. Den materiella gestaltningen täcker politiska nyheter och förutsätter minst 

två av följande funktioner: problemformulering av olika effekter eller villkor, 

identifiering av orsaker, uttryck för ett moraliskt omdöme och förslag på åtgärder. 

Processuella gestaltningar är mer fokuserade på politikers legitimitet, baserat på deras 

teknik, framgång och representation. Entman nämner till exempel att forskare ofta 

observerat spelet mellan politiker. Vidare anser Entman (2004:6) att den materiella 

gestaltningen är av större vikt i hans kaskadmodell, då han fokuserar på gestaltning av 

problemformuleringen och förslag på åtgärd. 
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Kritik mot Entmans kaskadmodell kan vara att den främst är anpassad för 

nyhetsgestaltning och att media är relativt homogen i beskrivningen. 

3.5 Semiotik 

Kommunikationen består av tecken och koder som skapar betydelse. John Fiske tar i sin 

bok Kommunikationsteorier - en introduktion (2010) upp att det är när våra 

uppfattningar kring tecken och koder påminner om varandras tolkningar som vi kani 

börja förstå varandra. (Fiske, 2010:60) 

Semiotik kallas studien av tecken och Fiske menar att tecknet är konstruerat av 

människan och kan enbart förstås genom att undersöka hur de används. För att 

betydelsen skall kunna formuleras och tolkas kräver tecknet en kodare och avkodare av 

meddelandet. Den som ser tecknet skapar en individuell betydelse som kan vara 

grundad i kultur, förkunskap och känslor. (Fiske, 2010:61–62) 

Konvention, vår erfarenhet av tecken, är en viktig del i vår kommunikation. Fiske 

förklarar att det finns olika formella nivåer av konventioner, han nämner tecknet katt 

som ett tydligt exempel där definitionen är ett fyrbent djur och inte definitionen för 

något annat. Av andra mindre formella konventioner nämner Fiske ett exempel på vår 

erfarenhet av fenomenet slow motion där vi har lärt oss dess betydelse av erfarenhet. 

Även liknande tecken och konvention gör att vi reagerar på ett passande sätt och förstår 

att slow motion är ett verktyg för att visa en händelse långsamt och detaljerat. Det kan 

förmedla olika känslor beroende på i vilket sammanhang slow motion används. (Fiske, 

2010:80–81) 

Kultur ses ur ett semiotiskt synsätt som en samhörighet som skapas av gemensamma 

koder. Beroende på i vilket sammanhang ett tecken förekommer så kan tecken få olika 

betydelse blir de situationsberoende och får olika betydelser i olika kulturer. När vi 

tolkar tecken kan det ske på olika nivåer. (Gripsrud, 2011:150–155) 

Hansson, Karlsson och Nordström (2006:28–29) beskriver den första nivån av 

tolkningen som denotation, “det omedelbart påtagliga tecknet” och konnotation som 

tolkningen av ett tecken där tolkningen kan grunda sig i kulturella associationer eller 

rent privata associationer. Simon Lindegren (2009) menar att bilder och text är nära 

sammanknutna och genom att dela upp nivåerna i denotativ och konnotativ nivå 

synliggörs betydelsen som kan vara dold i budskapet. På den denotativa nivån beskrivs 
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vad som bokstavligen syns på bilden. Medan den konnotativa förklaras tolkningen och 

ideologin bakom bilden (Lindegren, 2009:82–84) 

Semiotik och retorik kan sammankopplas genom att retorikern kan välja semiotiska 

attribut som fångar publiken. Attributen som används är ett metodiskt val för att skapa 

lämpliga konnotationer hos sin retoriska publik. (Hansson, Karlsson och Nordström, 

2006:58) 

3.6 Retorik 

Den retoriska traditionen grundar sig på antika filosofiska tankar om talets förmåga att 

övertyga. All kommunikation skulle kunna ses som retorisk men att retoriken som teori 

fokuserar på att kommunikation har ett specifikt syfte, en specifik målgrupp och sker av 

en specifik anledning. Politiska tal eller reklamannonser är typiska exempel där retorik 

används. Avsändaren försöker nå sin tilltänkta publik för att påverka eller undervisa 

med hjälp av talets språkliga utformning. För att lyckas måste avsändaren bland annat ta 

hänsyn till kairos, det vill säga den retoriska situationen och det givna tillfället. 

(Gripsrud, 2011:202) 

Inom den klassiska retoriska läran kan talaren utforma sitt budskap med hjälp av en 

enkel modell som inbegriper talaren, talet och publiken. Det första, ethos, fokuserar på 

talarens karaktär och känslor. Vilka avsikter och vilken trovärdighet talaren har spelar 

en stor roll för hur publiken tar till sig budskapet. Det andra, logos, handlar om själva 

talet och den språkliga utformningen av det. Det tredje, pathos, fokuserar på publiken 

och deras känslor. Vilka känslor som ska väckas hos publiken är så klart olika beroende 

på avsändaren och avsikten med talet. Alla tre strategier är typer av övertalningsmedel 

som står till användarens förfogande. (Gripsrud, 2011:210–212) 

Den retoriska situationen 

När en situation med problem eller utmaningar uppmanar till respons skapas en retorisk 

situation där responsen är retorisk. Den retoriska situationen innehåller tre element: det 

påträngande problemet, den retoriska publiken och de retoriska villkoren. 

Komplikationer och problem är ofullkomligheter som kräver anpassning och handling. 

Det är ofullkomligheten som är det påträngande problemet och när kommunikation är 

en förutsättning/lösning på problemet som en retorisk situation uppstår. Den retoriska 

publiken anses vara den som kan påverkas av retoriken och agera på tänkt vis, har 

möjlighet samt vilja att göra något åt det påträngande problemet. Under de retoriska 
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villkoren behandlas retorikerns karaktär (ethos), logiskt grundade argument (logos), stil 

och känslobetonade argument (pathos). Utöver ethos, logos och pathos som är de 

omständigheter och val retorikern själv bestämmer över, behandlar de retoriska 

villkoren även de omständigheter som retorikern måste förhålla sig till. (Elmelund 

Kjeldsen, 2013: 84-93) 
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4 Metod 

I kapitlet presenteras vilka metoder vi använder oss av för att samla in och analysera 

materialet. Några av de metoder som beskrivs är semiotik, retorik och Entmans 

kaskadmodell. Vi har även tagit upp etiska hänsynstaganden och metodkritik. 

 
 

Den hermeneutiska tolkningsläran är vanligt förekommande när kvalitativa metoder 

används, framförallt inom humanvetenskap och samhällsvetenskap. Med en 

hermeneutisk ansats tolkar forskaren helheten och delarna för att förstå deras 

ömsesidiga beroende (Ekström & Larsson, 2000: 155-156). Hjerm och Lindgren 

beskriver att i hermeneutiken finns ett begrepp som kallas för “den hermeneutiska 

spiralen”. Begreppet syftar på en process där materialet och nya observationer av 

materialet leder till en spiralliknande utveckling av nya tolkningar. Kvalitativa metoder 

är internativa då flera genomgångar av materialet görs för att resultatet ska bli 

välgrundat (Hjerm & Lindgren, 2010:88). 

För att besvara den första frågeställningen, som efterfrågar vilka medier som kritiseras, 

används aspekter från en kvantitativ metod. När urvalet utformades så upprättades en 

lista som blev ett stärkande material för att besvara frågeställningen. Den ansats som 

togs mot kvantitativ metod bestod främst i uppställning av Instagramkontot Kvinnohats 

inställningar och attityder i flödet av inlägg. Vi såg möjligheterna med att använda 

klusterurval då vi behövde lära känna materialet i sin helhet för besvarandet av den 

första frågeställningen (mer om den kvantitativa ansatsen finns under rubriken 4.1 

Urval). För att svara på de andra frågeställningarna som rörde gestaltning samt retoriska 

strategier krävdes det att vi gick in på delarna och då var det lämpligt att använda en 

kvalitativ textanalys (mer om genomförandet av den kvalitativa textanalysen finns under 

rubrik 4.2 Kvalitativ textanalys) som är förankrad i metoder som semiotik, retorik och 

gestaltning. De teorier som användes handlar om det offentliga rummet, 

radikalfeminism och gestaltning. Studien bedrevs i huvudsak med hjälp av kvalitativa 

metoder och de kvantitativa inslagen användes endast för att få en överblick över 

innehållet på Instagramkontot Kvinnohat.  

4.1 Urval 

För att få fram ett representativt urval av analysenheter (inlägg) delades urvalet upp i två 

steg som sedan bygger på varandra. Först ett klusterurval bland de inlägg som fanns på 



  
 

23 

Kvinnohats Instagramflöde som även skapade de stratifierade grupperna, vilket det 

obundna slumpmässiga delurvalet sedan utgick från. Det första urvalet användes alltså 

för att först lära känna och kategorisera inläggen medan det senare urvalet slumpmässigt 

utfördes för att välja ut inläggen som utgjorde studiens analysenheter.  

4.1.1 Klusterurval och metod 

Klusterurval kan användas när urvalet görs i flera steg. Urvalstekniken bygger på att 

urvalet först delas in i primära urvalsområden (Øsybye et al. 2003:247). I vårt fall var 

det viktigt att primärt välja ut det mediekritiska material på det sociala medium vi skulle 

studera.  

Instagramkontot Kvinnohats inlägg är multimediala och består av bild, text och 

länkdelning vilket försvårade möjligheten att göra ett slumpmässigt urval med hjälp av 

sökord. Då vi fann (i en mer generell översikt) att mediekritiken som yttrades på kontot 

Kvinnohat ofta var en blandform av samhällskritik skapade det en viss problematik. Det 

försvårade gränsdragningen mellan kritik mot medier och kritik mot samhälle och 

kultur. 

För att få en tydlig bild av mediekritiken riktade vi specifikt in oss på kritik som berörde 

medieinnehåll, medieformer samt medieinlägg från både traditionella medier och 

sociala medier. Tanken bakom inriktningen var till för besvarandet av den första 

frågeställningen om vilka medier som kritiken riktades mot. Även här var det 

problematiskt att finna klara stratifieringsvariabler då en alltför varierad indelning 

upptäcktes. Från den översikt som gjordes när vi bekantade oss med materialet fann vi 

att inläggen var både positiva och negativa mot medier och lät istället kontot 

Kvinnohats inställning vara indelningen som det slumpmässiga urvalet baserades på. Vi 

tog även med de inlägg som gick att betrakta som både positiv och negativ mediekritik 

och de placerades i en egen indelningsgrupp. Genom att vi valde Instagramkontot 

Kvinnohats inställning (“positiv”, “negativ” och “både positiv och negativ”) mot medier 

var det mer representativt ur den aspekten att det var gestaltningen som skulle 

analyseras. 

Antalet analysenheter i fasen begränsades till femtio stycken av två anledningar. För att 

minska risken för feltolkning gick studien inte allt för långt bak i tiden då tolkningen 

kunde bli felande på grund av att kontexten glömdes bort eller påverkades av nya 

lärdomar. Den andra anledningen var att en begränsning kunde vara nödvändig för att 
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inte låta materialinsamlingen ta för mycket utrymme i studien. Studien av materialet 

utgick från de inlägg som publicerades den 30 april 2014 och vidare bakåt i tiden, tills 

urvalsmaterialet uppgick till kvoten av femtio stycken. Det datumet valdes eftersom vi 

började skapa urvalet vid den tidpunkten. Vi ansåg att femtio inlägg var tillräckligt för 

att få en teoretisk mättnad. 

Variablerna var utformade i två steg: en för vilken medieform som kritiseras och en ifall 

användarnas inställning mot mediet är positiv, negativ eller både positiv och negativ. 

För att få fram ett resultat av mediekritiska inlägg ställdes följande frågor till inläggen: 

Berömmer eller kritiserar inlägget en medieform? Variablerna anger vilka medier som 

kritiken riktas mot. Med frågeformuleringen fick vi en översikt över de olika 

medieformer som kritiken riktas till. Kategorierna av medieformer växte fram allt 

eftersom urvalet gjordes. 

Berömmer inlägget ett medieinnehåll (medienorm/stereotyp)? Kritiserar inlägget ett 

medieinnehåll (medienorm/stereotyp)? Berömmer inlägget mediehantering? Kritiserar 

inlägget mediehantering? 

När klusterurvalet var slutfört kommer stapeldiagram att ställas upp av det insamlade 

materialet för att sedan användas som stöd i besvarandet av frågeställningen om vilka 

mediekanaler som kritiserats. För att uppnå en hög reliabilitet i klusterurvalet hölls en 

öppen diskussion och flertal kontroller av det insamlade materialet för att säkerställa att 

felaktigheter inte uppstod.  

4.1.2 Slumpmässigt urval 

Efter att klusterurvalet hade utförts var nästa moment ett slumpmässigt urval för att få 

fram analysenheterna till den kvalitativa textanalysen. För att generera ett representativt 

material användes en obunden stratifierad metod i utförandet av det slumpmässiga 

urvalet av varje kategori (positiv mediekritik, negativ mediekritik och mediekritik som 

var både positiv och negativ). Antalet analysenheter ur respektive kategori var baserat 

på medelvärdet (antal ur kategori dividerat med totalt antal analysenheter) vilket 

resulterade i tolv analysenheter. För att generera slumpmässiga tal användes 

slumpgeneratorn randomizer.org. 
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4.2 Kvalitativ textanalys 

Den kvalitativa textanalysen går ut på att forskaren aktivt ställer frågor till texten som 

analyseras och forskaren tolkar hur frågorna besvaras av textens innehåll. (Esaiasson, 

Gilljam & Wängnerud, 2012:210) 

Hjerm och Lindgren förklarar att den kvalitativa analysen kan ske i tre steg. I korta drag 

handlar det om att datamaterialet sorteras grovt (kodas), därefter mer noggrant (teman) 

för att slutligen summeras och analyseras. Sorteringen är väsentlig för att det insamlade 

materialet ska bli så redundant som möjligt. Den är också väsentlig för att uppnå en så 

kallad teoretisk mättnad. Med det menas att inga nya teman eller kategorier upptäcks 

när fler genomgångar eller omläsningar görs, utan endast delas in i de redan befintliga 

kategorierna. (Hjerm & Lindgren, 2010:88–89) 

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av att forskaren fokuserar på tolkningar och 

reflektioner som kan förstås med observationer av mönster och beteenden i samhället. 

(Danemark, et al.1997:229). Hjerm och Lindgren menar att den kvalitativa metoden kan 

ses som induktiv då studiens resultat genererar teorier, i motsats till den kvantitativa, där 

fokus ligger på deduktion och logiska slutsatser och teorierna prövas hypotetiskt (Hjerm 

& Lindgren, 2010: 21). 

Vid studien av Instagramkontot Kvinnohat tolkades deras utövande av mediekritik, 

därför var en kvalitativ metod lämplig. Utformningen av uppsatsens frågeställning 

syftar till att belysa och kategorisera de retoriska strategier av den mediekritiska 

gestaltningen som upphovsmakarna bakom kontot använde för att påverka det offentliga 

samtalet.  

Enligt Esaiasson, Gilljam och Oscarsson (2012:210–211) kan en systematisk 

undersökning syfta till att logiskt ordna de olika delarna i en text för att ställa samman 

de retoriska strategier som används med hjälp av en retorisk analys. Därför var en 

systematiserad undersökning passande. Elmelund Kjeldsen (2013:64) nämner att 

kritiker anser att medier som främst använder visuell retorik har större inflytande än 

medier som enbart använder ord. Med det menas att bilden ramar in ordet och att bilden 

är lättare att komma ihåg (ibid. s.67). Då Instagram främst är ett visuellt medium var det 

för oss viktigt att se hur kontot Kvinnohat använde sig av bilder i sin retorik och hur 

bilden och ordet kombineras för att förmedla budskapet.  
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4.2.1 Genomförandet av den kvalitativa textanalysen 

Upplägget av forskningen gjordes genom att först hitta de inlägg som var mediekritiska 

för att sedan analysera dem. Det första steget som handlar om att hitta inläggen som 

berör mediekritik beskrivs utförlig i urvalsavsnittet. Det andra steget var att presentera 

de medieformer som inlägget ställer sig kritiskt mot, vilket utfördes genom en 

kategorisering. Kategoriseringen breddas därefter för att även inkludera 

Instagramkontot Kvinnohats inställning till mediet; antingen positiv, negativ eller både 

positiv och negativ. I det tredje stadiet analyseras de slumpmässigt urvalda inläggen och 

de frågor som ställs till inläggen var baserade på semiotiken, retoriken och Entmans 

kaskadmodell. 

För att få en gemensam tolkningsram gjordes en provomgång av analysenheterna. Vi 

delade upp analysenheterna sinsemellan, men gick därefter igenom dem tillsammans för 

att säkerställa en gemensam tolkningsram för textanalysen. Den struktur som användes i 

textanalysen presenteras följande. Vidare finns ett exempel på en genomförd textanalys 

i bilagan. 

Tabell 4.2.1 Mall för textanalys 

Textanalys 

[Inställning mot mediet] 

[Forskaren som genomför analysen] 

[Datum för analys] 

[Titel på analysenheten]  

[Analysenhetens publiceringsdatum] 

[Direktlänk till analysenheten]  

Motivera inläggets mediekritik: 
 

Semiotisk bildanalys: 

Denotativ synvinkel: 

Konnotativ synvinkel: 

Retorisk textanalys: 

Vem försöker övertyga? 

Det påträngande problemet? 

Vilken är den retoriska publiken? 

Vilka är de retoriska villkoren? 

Vad är det som mottagaren ska bli övertygad om? 

Den materiella gestaltningen: 

Problemformulering: 

Identifiering: 
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Moraliskt omdöme: 

Åtgärdsförslag: 

Information om analysenheten 

Textanalysen inleddes med en sammanställning av analysenhetens grundläggande 

information och vem som genomförde analysen. 

Motivera inläggets mediekritik 

Sedan följde en motiverande beskrivning av på vilket sätt som analysenheten var 

mediekritisk. Här användes de begrepp som Torbjörn von Krogh (2014) och Peter 

Jakobsson (2014) använder för att beskriva mediekritik och radikal mediekritik.  

Semiotisk bildanalys 

De möjligheter som sociala medier erbjuder användaren är att publicera inlägg med bild 

och text. Vi fann det lämpligt att använda oss av en semiotisk bildanalys för att 

upptäcka de visuella retoriska strategier som Instagramkontot Kvinnohat använde i sina 

inlägg och för att få en djupare förståelse för hur semiotik kan användas för att bedriva 

mediekritik. Den semiotiska bildanalysen är intressant då Instagram (Instagram, 2014) 

är ett socialt medium där bilder är i fokus. Den semiotiska bildanalysen omfattar tolv 

inlägg där den semiotiska bildanalysen analyserar bilden i inlägget samt eventuella 

tecken i användarens kommentar. Antalet tolv inlägg kommer från ett medelvärde av de 

indelningar som uppkom i klusterurvalet. 

Det material som publiceras av användarna bakom Kvinnohat är multimedial, vilket 

betyder att de blandar allt från färg, språk och bilder i sitt material. Semiotiken kan här 

bistå för att förklara de element som inte är i textform. Den semiotiska bildanalysen 

användes för att få en djupare förståelse för hur bilder används på Instagramkontot 

Kvinnohat. I den semiotiska bildanalysen förklarades bildens denotativa nivå, där fokus 

låg på att beskriva vad bilden konkret föreställde. Den konnotativa nivån handlade mer 

om vilka tolkningar och betydelser som inlägget visade. Det var även här som det 

beskrevs vilka tecken som fanns i bilden.  

Retorisk textanalys 

Den retoriska analysen är relevant på grund av studiens frågeställning som syftar till att 

klargöra de retoriska strategier som används av användarna bakom Kvinnohat. Metoden 

används för att studera hur användarna framför sina åsikter samt hur de argumenterar. 
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Den retoriska analysen omfattar tolv inlägg på Instagramkontot Kvinnohat som är 

slumpmässigt utvalda.  

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap (Ekström & Larsson, 2010:217) beskrivs 

en retorisk analys som ett verktyg för att beskriva den retoriska situationen. Genom att 

ställa frågor till texten besvaras den retorik som verkar i texten. Ekström och Larsson tar 

upp exempel på frågor som forskaren kan ställa:  

 Vem är avsändaren?  

 Vem är mottagaren? 

 Vad ska mottagaren bli övertygad om? 

 Vad är kontexten? 

 Vilka övertalningsmedel används? 

Frågorna kompletteras med Elmelund Kjeldsens (2013) beskrivning av de element som 

utgör den retoriska situationen. Analysen av det påträngande problemet, den retoriska 

publiken och de retoriska villkoren bidrog med att definiera kontexten och de 

underliggande strukturer i de retoriska strategier som Instagramkontot Kvinnohats 

använde.  

Den materiella gestaltningen 

Entmans kaskadmodell (2004) har en beskrivning av materiell gestaltning som 

användes för att se hur inlägget gestaltades. Genom att använda den materiella 

gestaltningen identifierades inläggets uppkomst: problem, orsaker, moral och förslag på 

åtgärder. Den materiella gestaltningen underlättade att strukturera upp gestaltningarna i 

inlägget.  

4.3 Etik 

Gustafsson, Hermerén och Pettersson (2011) skriver i Vetenskapsrådets rapportserie 

God forskningssed att enligt en god forskningssed är det viktigt hantera materialet på ett 

forskningsetiskt korrekt tillvägagångssätt för att undvika skador, kränkningar och 

missbruk av materialet eller medverkande personer. En viktig del är att ta hänsyn till 

intervjupersoner eller respondenter. 

Vi tog hänsyn till en god forskningsetik då vi efterfrågade användarnas godkännande 

för att undersöka deras inlägg på Instagramkontot Kvinnohat. Hänsyn har även tagits till 
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Instagramkontot Kvinnohats anonymitet och eventuella gästbloggare som vi endast 

nämner användarnamnet på. 

När vi studerade materialet gjorde vi det genom att observera inläggen i egenskap av 

följare av kontot Kvinnohat. I analysmaterialet eftersträvades en opartisk utgångspunkt 

och de värderingar som nämns är användarnas (Kvinnohats) egna.  

På grund av upphovsrätten beslöt vi att inte ta med bilder från inläggen i uppsatsen, 

istället beskrevs bilden denotativt och konnotativt i den semiotiska bildanalysen. 

Textmaterialet som hämtades från Kvinnohats Instagram är citerat och länkat för att 

läsaren ska få tillgång till materialet. Materialet i uppsatsen utesluter även kommentarer 

och “gillningar”. 

Enligt Alan Bryman (2011:582) finns det mycket datamaterial att hämta från webbsidor 

men han förespråkar att forskaren bör vara skeptisk mot det material som finns på 

internet då mycket av informationen kan vara felaktig. Bryman (2011:582–584) menar 

att kvaliteten på informationen kan variera och det är viktigt att vara medveten om 

webbsidors förmåga att förnyas och förändras kan ställa till problem under 

datainsamlingen. Webbsidor är ett relativt nytt analysobjekt där det finns många olika 

områden som kan vara intressanta att analysera; som bildanvändning och 

kommunikationsformer (Bryman 2011:584–589). Vi har varit medvetna om att 

materialet på Instagramkontot Kvinnohat kan förändras över tid och var därför 

noggranna med att dokumentera vilket datum materialet publicerades samt hänvisa till 

länken till inlägget.  

4.4 Metodkritik 

Vi använde flera metoder och modeller för att inte förbise någon viktig tolkning i 

studien och generera många möjliga svar i texten. Därför ställde vi frågor som grundar 

sig på olika teorier för att få en ökad förståelse för den mediekritik som bedrivs. Det 

innebär också att det är möjligt för en annan forskare att använda samma teorier, 

modeller och metoder även om de trots samma metoder och modeller genererar andra 

möjliga resultat.    

Eftersom vi gjorde en noggrann undersökning av de inlägg som Instagramkontot 

Kvinnohat lagt upp kan det ha haft en påverkan på oss som kvinnliga forskare som kan 

lysa igenom i tolkningarna trots att vi försökt ha ett objektivt synsätt.  
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Ett eventuellt problem med urvalet av analysenheter var att medieformen inte fick så 

stor betydelse i urvalet. Genom att utgå från Instagramkontots inställning till mediet kan 

det ge en felaktig representation av olika kritikformer som medier bemöts av och vi 

kanske skulle ha utgått ifrån medieformerna som uppkom. 

Ett annat problem skulle kunna tänkas vara att vi inte tagit lika många analysenheter ur 

varje kategori av medieformer som fanns representerade. Till exempel inkluderades sex 

inlägg som var kategoriserade som TV och endast två som är kategoriserade som radio i 

klusterurvalet. Det blev en ojämn representation, men det beror på att det var just de 

medieformerna som förekom i de inlägg som studerades under den avsedda 

studieperioden. Att analysera alla Kvinnohats inlägg sedan 2013 hade krävt mycket tid, 

därför var en begränsning nödvändig. 

Det fanns gränsfall på inlägg där användarna bakom Kvinnohat var kritiska mot en 

ideologisk aspekt som gick att applicera på mediekritik men framförallt som 

samhällskritik. Det var i gränsfallen som vi fann det svårt att fatta ett beslut om inläggen 

skulle ingå i urvalet. Vi gjorde därför en avvägning i de fallen. I de inlägg där vi fann 

argument som vägde tyngre för att inlägget var ett fall av mediekritik inkluderade vi det 

men uteslöt inlägg där kritiken riktade sig mer mot kultur och samhälle. Dock var det en 

risk med avvägningen då den innehöll mycket av våra egna tolkningar och förförståelse 

om både medier, kultur, samhälle och Instagramkontots feministiska ideologi. Därför 

höll vi, som forskare, en öppen diskussion med varandra när vi gemensamt gjorde 

avvägningar som underlättade urvalet.  
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5 Resultat och analys 

I resultat och analyskapitlet kommer vi att presentera resultatredovisningen och 

analysera resultatet med hjälp av de teorier vi har valt att koppla till analysen. 

 

5.1 Mediekritiskt material 

De femtio inlägg som kategoriserats som mediekritiska sträckte sig från den 30 april till 

4 mars 2014. Sammantaget under den perioden publicerade Instagramkontot Kvinnohat 

233 inlägg. Utifrån de femtio inlägg som blev inkluderade i klusterurvalet har figur 5.1 

och 5.1 sammanställts och de visar vilka medieformer som är måltavlan för kritiken. 

 

 

FIGUR 5.1   n=50st inlägg. Utifrån statistiken som visas i figur 5.1 framkommer det att en stor 
del av den mediekritik som Instagramkontot Kvinnohat bedrev under studieperioden riktas mot 
sociala medier (15 inlägg) och populärkultur (14 inlägg). Både sociala medier och populärkultur 
är samlingsbegrepp. Under sociala medier kategoriserades inlägg som var kritiska mot 
Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. I populärkultur ingår film, litteratur, musik, spel och 
tecknade serier. Tv-kategorin skiljer sig från populärkultur då den behandlar nyheter, 
dokumentärer och serier som visas på tv-kanaler. I kategorin generellt riktas kritik mot medier i 
allmänhet.  
 

I undersökningen av materialet fann vi tre översiktliga kategorier av den mediekritiska 

gestaltningen som var beroende på Instagramkontot Kvinnohats inställning till mediet. De 

två första kategorierna som vi fann var positiv mediekritik och negativ mediekritik. I 

undersökningen upptäcktes att vissa inlägg kritiserade ett fenomen samtidigt som de 
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presenterade en positiv motsvarighet i samma inlägg. Vi valde att inläggen skulle få en egen 

kategori, för att inte lägga för mycket egna tolkningar ifall inlägget var överhängande 

positiv eller negativ. Den kategorin benämns som både positiv och negativ mediekritik. 

Materialet från klusterurvalet delades in i de tre kategorierna beroende på Instagramkontot 

Kvinnohats inställning i mediekritiken antingen som positiv, negativ eller både positiv och 

negativ. Indelningen åskådliggörs i figur 5.2. 

 

 

 

Figur 5.2   n=50st inlägg. I figuren presenteras varje medieform och antal inlägg som är 
positiva, negativa eller både positiva och negativa. Diagrammet visar att sociala medier och 
populärkultur får negativ mediekritik, men bemöts samtidigt av en hel del positiv mediekritik. I de 
inlägg som kategoriserats som radio och TV förekom ingen negativ kritik under den period 
studien pågått. 21 inlägg var inställningen positiv i den bedrivna mediekritiken, 22 inlägg var 
negativ mediekritik och 7 inlägg var både positiv och negativ mediekritik. 
 

För att återkoppla till den första frågeställningen, om vilka medieformer som kritiseras, 

studeras först Figur 5.1. Figuren visar att sociala medier och populärkultur står i fokus för 

mediekritiken och att radio/podcast och tidning får minst kritik. Enligt Figur 5.2 riktas den 

positiva mediekritiken främst mot tv, populärkultur och sociala medier. Den negativa 

mediekritiken riktas mot sociala medier, populärkultur och reklam. Figur 5.2 visar att 

Instagramkontot Kvinnohats inställning mot både tv och radio/podcast är positiv. Reklam 
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får främst negativ kritik. Figurerna 5.1 och 5.2 ger en bild av vilka medier som konto 

kritiserar mest; sociala medier, populärkultur och reklam. 

5.2 Kvalitativ textanalys – analysenheter 

När medelvärdet räknades ut fick vi fram tolv analysenheter till den kvalitativa 

analysen. Analysenheterna presenteras i sin helhet i bilagan. Vidare i kapitlet kommer vi 

citera och hänvisa till det materialet då vi nu lägger fokus på analysen i kapitlet. 

Uträkningen resulterade i fem analysenheter ur både den kategorin som hade positiv 

inställning som utgångspunkt och negativ inställning som utgångspunkt. För att få ett 

fylligare material så avrundades antalet uppåt i kategorin som hade både positiv och 

negativ inställning som utgångspunkt, till två analysenheter. I bilagan finns ett exempel 

på en genomförd analys. 

TABELL 5.2.1  Analysenheter med positiv inställning som utgångspunkt 

Avsändare Publiceringsdatum Rubrik Direktlänk till inlägget 

@smulsex  29 april, 2014 “I feel bad when 
I stop…” 

http://instagram.com/p/nYX6DEl2KL/ 

@hejblekk 17 april, 2014 “The Punk 
Singer” 

http://instagram.com/p/m4pctKl2Ou/  

@berggrenmatilda 9 april, 2014 “Sandra” http://instagram.com/p/mlE4vCl2FJ/ 

@taggigt 4 april, 2014 “Feminist 
Frequency” 

http://instagram.com/p/mXvY0fF2Eo/  

@taggigt 3 april, 2014 “Ms Marvel” http://instagram.com/p/mVLMu8F2MS/  

 
 
TABELL 5.2.2  Analysenheter med negativ inställning som utgångspunkt 

Avsändare Publiceringsdatum Rubrik Direktlänk till inlägget 

@fannyarsinoe 23 april, 2014 “Moulin Rouge” http://instagram.com/p/nJAfjol2Lk/ 

@hejblekk 15 april, 2014 “Minsta skavank” http://instagram.com/p/mze_7bF2C5/  

@berggrenmatilda 8 april, 2014 “Godmorgon! 
Jaha.” 

http://instagram.com/p/mhD3s-l2AN/ 

@kvinnohat 26 mars, 2014 “Jag ska fatta 
mig kort” 

http://instagram.com/p/mAyegWl2LK/  

@taggigt 31 mars, 2014 “American 
Apparel” 

http://instagram.com/p/mM3fKWF2JX/  

 
  

http://instagram.com/p/nYX6DEl2KL/
http://instagram.com/p/m4pctKl2Ou/
http://instagram.com/p/mlE4vCl2FJ/
http://instagram.com/p/mXvY0fF2Eo/
http://instagram.com/p/mVLMu8F2MS/
http://instagram.com/p/nJAfjol2Lk/
http://instagram.com/p/mze_7bF2C5/
http://instagram.com/p/mhD3s-l2AN/
http://instagram.com/p/mAyegWl2LK/
http://instagram.com/p/mM3fKWF2JX/
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TABELL 5.2.3  Analysenheter med både positiv och negativ inställning som utgångspunkt 

Avsändare Publiceringsdatum Rubrik Direktlänk till inlägget 

@berggrenmatilda 8 april, 2014 “Matilda Berggrens 
blogg” 

http://instagram.com/p/miL1YnF2Oa/  

@kvinnohat 6 mar, 2014 “Varning” http://instagram.com/p/lN6Cqxl2GI/  

 

 

5.3 Mediekritik 

Inläggen har analyserats utefter Torbjörn von Kroghs (2014) och Peter Jakobssons 

(2014) kategorier av mediekritik. 

5.3.1 Positiv inställning i mediekritiken 

De fem av totalt tolv inlägg (som studerats i textanalysen) vilka vi kategoriserade som 

positiva i sin mediekritik grundar sig på ett förhållningssätt där medier har en negativ 

påverkan på människor och samhälle. Det medieinnehåll som Instagramkontot 

Kvinnohat tar upp är när personer och medier är kritiska eller stärker kontots 

feministiska ideologi. Den formen av kritik faller under vad Torbjörn von Krogh (2014) 

kallar för intressebaserad kritik. Ett av de inlägg som gästbloggaren @hejblekk (2014, 

15 maj) publicerade under sin tid på Instagramkontot Kvinnohat så tipsar @hejblekk om 

ett populärkulturellt medieinnehåll. Medieinnehållet är en dokumentärfilm som kan 

anses vara positiv för den feministiska ideologin och stärkande för Instagramkontots 

Kvinnohats värderingar. 

“Ikväll får ni inte missa dokumentärfilmen The Punk Singer (2014) som sänds på 

Kunskapskanalen kl. 21.45. Den handlar om fantastiska Kathleen Hanna (mitten) och 

Riot Grrrl-rörelsen i början av 1990-talet. Kathleen var frontfigur i det feministiska 

punkbandet Bikini Kill och senare Julie Ruin och Le Tigre. Kathleen är en av mina 

största idoler. Så fab! ✊✊ / @hejblekk” 

I ett annat inlägg vilken vi kategoriserade som positiv är där gästbloggaren 

@berggrenmatilda (2014, 13 maj) vill få med läsarna att tipsa om andra Instagramkonto  

“Följtips nr 2: @lejonkunghen - rolig, smart och skarp. ✊✊ Tagga och tipsa om era 

favoritfeminister på insta! Sharing is caring /@berggrenmatilda” 

Två av (de positiva) inläggen är delvis en form av von Kroghs definition av (2014) 

filosofiska/kulturella mediekritik, där kritiken strävar efter förståelse eller förändring av 

mediers effekter på medborgare och samhälle. Inlägget nedan är exempel på 

filosofisk/kulturell mediekritik när gästbloggaren @taggigt (2014, 4 april) tipsar om en 

http://instagram.com/p/miL1YnF2Oa/
http://instagram.com/p/lN6Cqxl2GI/
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Youtube-kanal där Anita Sarkessian är kritisk mot medier i populärkultur. På så sätt 

hänvisar @taggigt läsarna till ett medium som utövar mediekritik. 

“Se gärna briljanta Anita Sarkessians kloka videos på 

youtube.com/feministfrequency. Där tar hon upp sexism och annat förtryck i 

dataspel, filmer, böcker med mera. Lärorikt, kul och inspirerande!  ✊✊/@taggigt” 

Texten i inlägget visar att medier påverkar medborgare och samhället och att Anita 

Sarkessians uppmärksammar sina tittare om hur sexism och förtryck tar sig form. Vi 

kategoriserar inlägget som positiv i den egenskap av att @taggigt anser att Sarkessians 

Youtube videos är lärorika och inspirerande. Inlägget är även stärkande för feminismen 

då Anita Sarkessians är känd inom bland annat feministiska kretsar då hon upplyser om 

och arbetar för att motverka sexism och förtryck i gestaltningarna av kvinnor i 

populärkultur. 

5.3.2 Negativ inställning i mediekritiken 

Av de inlägg vilka kategoriserades som negativ mediekritik (där Instagramkontot 

Kvinnohat hade en negativ inställning mot mediet) analyserades fem stycken inlägg. 

Även här var samtliga analysenheter intressebaserade i sin mediekritik. Varav ett 

intressebaserat inlägg var gestaltad som effektivitetsinriktad, då användarna bakom 

kontot vill stärka deras roll i det offentliga rummet. Von Krogh (2014) menar att 

effektivitetsinriktad mediekritik i grunden kan vara till för att främja ett intresse, alltså 

intressebaserad. 

Tre inlägg var filosofisk/kulturell i sin mediekritik då Instagramkontot Kvinnohat 

ämnade förklara och förändra ett fenomen. Ett av de inlägg som har en 

filosofisk/kulturell form av kritik är inlägget nedan. Här förklarar gästbloggaren 

@fannyarsinoe (2014, 23 april) ett problematiskt fenomen inom populärkultur. Genom 

att även hänvisa till sin privata blogg erbjudas publiken mer information om hennes 

mediekritik. Inlägget är också ett av de inlägg som innehåller omfördelningskritik, 

därför att @fannyarsinoe hävdar att populärkulturen stärker en patriarkal kultur.  

“Mohlin rouge är ett annat klockrent exempel på "romantik". Hela filmen går ut 

på att Christian övertalar satine att fly tillsammans med honom trots att hon gör 

motstånd. När hon inte vill så går han för att förnedra henna offentligt. En 

praktuppvisning i hora/madonna-komplexet. Skrivit mer om detta här: 

http://www.arsinoe.se/lite-tankar-om-romantik/ Obs: kom ihåg att det är helt okej att 

http://instagram.com/taggigt
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gilla kultur även om den är patriarkal. Jag älskar själv Mohlin rouge, men tycker att en 

ska kolla kritiskt. /@fannyarsinoe”  

Två av inläggen innehöll omfördelningskritik eftersom medier vidhöll normer som 

stärkte det patriarkala maktsystemet. Tre inlägg innehöll erkännandekritik; två inlägg 

ämnade stärka den kultur som feministerna vill framhäva och ett inlägg ämnade 

framhäva den kränkning och sexism som förekommer i reklam. Ett av inläggen som 

även var erkännandekritiskt var även av öppenhetskritisk natur och presenteras nedan. 

Inlägget handlar om inskränkning av yttrandefriheten på Instagram som tagit bort 

tidigare inlägg från Kvinnohats Instagramflöde. I inlägget påpekar gästbloggaren 

@matildaberggren (2014, 8 april) att Instagram censurerat hennes inlägg och 

gästbloggaren eftersträvar ett erkännande av den kvinnokroppen eftersom den inte är 

jämställd med mannens. Gästbloggaren @matildaberggren vill uppmana publiken att 

fortsätta publicera inlägg under en aktuell hashtag som syftar till att lyfta fram att 

kvinnokroppen kan vara humoristisk.  

“Godmorgon! Jaha. Har inget vidare flyt på som gäst på detta konto. Instagram hatar 

mig och nakenhumor, för de tog bort även bilden där jag moonar på en äng. Nej, 

fåringa motiveringar eftersom jag inte äger mailadressen kopplat till kontot. Men jag 

kan tänka mig att de lyder typ: "Hej! Det är patriarkatet. Vi äger dig. Hejdå" Men men. 

Vi fortsätter kötta på#minroligakvinnokropp ❤️ Ny dag, nya möjligheter att krossa 

patriarkatet! Lite pepp tack! Vad fina ni är förresten, jag hinner tyvärr inte svara på alla 

kommentarer. Kram!! / @berggrenmatilda” 

5.3.3 Både positiv och negativ inställning i mediekritiken 

De två inlägg som kategoriserades som både positiv och negativ i sin inställning mot 

medier var båda intressebaserad men gestaltad i en form av effektivitetsinriktad 

mediekritik då båda inläggen syftar till att förbättra medierna som en plats för kvinnor. 

Analysenheterna är också erkännandekritiska därför att inläggen berör frågor om 

kvinnokroppen som inte förtjänar att bli objektifierad. Då ett av inläggen är kritisk mot 

Instagrams censurering av inlägg är det en form av öppenhetskritik. 

De inlägg som är både positiva och negativa kännetecknas av att användarna bakom 

Kvinnohat negativt kritiserar ett fenomen, norm eller innehåll och beskriver det. 

Samtidigt som kontot Kvinnohat nämner, tipsar eller länkar till positivt material som är 

en motreaktion till det kritiserade materialet. Ett exempel på där @kvinnohat tillämpar 

strategin är i inlägget nedan (2014, 6 mars). Bilden som syns i samband med texten 
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innehåller information om vilka negativa effekter sexistisk reklam medför och en 

varning framförs. I texten presenteras samtidigt information om en kampanj ska 

motarbetar sexistisk reklam på offentliga platser och publiken uppmanas att stödja 

kampanjen.      

“@reklamera som verkar på uppdrag av @kvinnolobbyn har nyligen startat upp en 

kampanj som aktivt agerar mot sexistisk reklam i kollektivtrafiken! Genom att samla 

in pengar via http://www.catapult.org/project/warning-sexist-advertising-harms-girls 

kommer de att sätta upp "reklam" som på bilden i bussar, pendeltåg och 

tunnelbanetåg i Stockholm under en hel veckas tid! För att detta ska vara möjligt 

behöver de ju dock ekonomiskt stöd, så om du har råd: skänk en slant!” 

5.3.4 Tendenser i mediekritiken 

Den kvalitativa analysen visade att mediekritiken som bedrivs av Instagramkontot 

Kvinnohat är intressestyrd kritik. Stiernstedt (2014) menar att den intressestyrda 

kritiken ses som en utav två dominerande former av mediekritik.  

Instagramkontot Kvinnohat styrs av sitt feministiska intresse. Det betyder att 

användarna bakom kontot reagerar på när medieinnehåll inte stämmer överens med 

deras ideologi eller när de rent av motarbetas. Instagramkontot Kvinnohat präglas av 

feministiska värderingar och styrs av medborgare som ställer sig kritiska mot medier då 

medier anses vara en del av det patriarkala samhället. 

Instagramkontot Kvinnohat använder ett kritiskt ifrågasättande av medieutbudet 

samtidigt som de i vissa fall ifrågasätter samhället i stort. Den granskande inställningen 

genomsyrar Kvinnohats konto. Den radikala kritiken är en grund till kontots existens då 

de ifrågasätter hur medier bland annat upprätthåller orättvisor och ojämlikhet. Det 

betyder att inläggen som analyserats innehåller spår av omfördelningskritik och 

erkännandekritik. Enligt Berry (2006) anser radikala mediekritiker att medieindustrin 

behöver förändras. Instagramkontot Kvinnohat försöker genom sina inlägg förändra 

medieindustrin och medieinnehållet. Anne Kaun (2014) beskriver hur sociala medier 

kan användas av politiska intressegrupper och samhällskritiker för att publicera 

mediekritiskt innehåll, och kontot kan ses som ett fall av det. 

Från den första urvalsprocessen fann vi att den mediekritik som kategoriserades som 

positiv kom upp till 21 av totalt 50 inlägg (se figur 5.2). Analysen visade att de positiva 

inläggen uppmärksammar fall där innehållet är normkritiskt. Att säga att 

http://www.catapult.org/project/warning-sexist-advertising-harms-girls
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Instagramkontot Kvinnohats mediekritik till en stor del är positiv utan att ha deras 

grundläggande värderingar i åtanke är missvisande då användarna bakom 

Instagramkontot anser att medierna är en del av det patriarkala samhället som måste 

krossas enligt radikalfeminismen. Textanalysen visade att den positiva inställningen 

grundande sig i en utveckling av media som Instagramkontot stödjer. Det innehåll som 

kategoriserades som positivt är till stor del uppmärksammande tips och vidarelänkning. 

5.4 Semiotik 

Den semiotiska analysen bygger på att tolka tecken, symboler och attribut i bilden som 

användarna bakom Instagramkontot Kvinnohat publicerat. Analysenheterna är indelade 

i tre kategorier beroende på om inställningen i mediekritiken är positiv, negativ eller 

både positiv och negativ.  

5.4.1 Positiv mediekritik 

På den denotativa nivån innehåller de inlägg som kategoriserades som positiva i 

huvudsak en bild på det medieinnehåll som de lyfter fram. Det kan till exempel vara en 

bild på ett serieomslag som i fallet med gästbloggaren @taggigts inlägg (2014, 3 april). 

I det publicerade inlägget syns en bild på ett serietidningsomslag från Marvel. 

Denotativt föreställer omslaget en tecknad bild på en kvinna med en halsduk som håller 

böcker i den ena handen medan den andra handen är knuten. Det är en närbild som gör 

att kvinnans tryck på̊ t-shirten är i fokus på̊ omslaget. Trycket och logotypen för Ms. 

Marvel innehåller en gemensam symbol vilket göra att betraktaren sammankopplar 

kvinnan med logotypen. I texten som @taggigt skrivit har hen lagt till en 

uttryckssymbol, en knytnäve. På den konnotativa nivån framstår Ms. Marvel på 

omslaget som påläst och fokuserad. Ms. Marvel är klädd i svart t-shirt och en halsduk 

runt halsen vilket är en annorlunda gestaltning från serieförslaget Marvel där kvinnliga 

superhjältar ofta karaktäriseras genom att bära tajta och avslöjande kläder. 

På den konnotativa nivån (i de positiva inläggen) är bilderna varierande i sitt uttryck 

mot mediet, därför kan inte tolkningar och inställningar enbart baseras på bilden. Därför 

finns en förklaring i inläggets text för att betraktaren ska kunna förstå det positiva i 

inlägget. I fallet ovan där serietidningen Marvels omslag beskrevs lyder texten som 

gästbloggaren @taggigt (2014, 3 april) skrivit följande:  
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“Den nya Ms Marvel är rasifierad och muslim! Även skriven av en rasifierad muslimsk 

kvinna, Sana Amanat, samt G. Willow Wilson och Adrian Alphona. Soft med lite 

framsteg ✊ /@taggigt” 

Det är alltså i samband med text och bild som det framgår att inlägget är positivt.  

Inläggen är ofta inspirerande med avsikt att stärka den feministiska andan och därför 

förekommer även uttryckssymboler (emojis) i samtliga positiva inlägg. Samtliga 

positiva inlägg innehåller uttryckssymboler “emojis” i texten. De föreställer ett hjärta 

eller en knuten näve. Kvinnor finns representerade på samtliga bilder i inläggen; 

antingen som illustrerad bild, fotografi eller i uttryck av ord. I ett av inläggen gestaltas 

män i uttryck av ord när det engelska ordet “guys” förekommer på bilden. 

5.4.2 Negativ mediekritik  

I inläggen som är kategoriserade som negativa har samtliga en bild på den medieform 

eller medieinnehåll de kritiserar förutom i ett inlägg där gästbloggaren porträtteras. Fyra 

av inläggen innehåller en bild på en kvinna förutom en som har ett blandat textmässigt 

innehåll som bild. På en av bilderna förekommer en man som omfamnar en kvinna.  

Ett av inläggen som är kategoriserade som negativ och som föreställer det 

medieinnehåll som kritiseras är inlägget om American Apparel som gästbloggaren 

@taggigt publicerat (2014, 31 mars). Denotativt föreställer bilden till inlägget American 

Apparels hemsida där ett fotografi visas. Fotografiet föreställer en ung kvinna som böjer 

sig ner. Hon har en kort kjol och hennes trosor syns. Ovanför fotografiet syns texten 

“Mini”. Kvinnans position och fotografiets komposition gör att hennes bakdel är i 

fokus. Konnotativt kan fotografiet som företaget använder sig av tolkas som både 

sexuell och utmanande. Den sexuella anspelningen är tydlig på grund av kvinnans 

position och kroppshållning. I och med att modellens ansikte inte syns framställs 

kvinnan som ett objekt mer än ett subjekt. Kjolen som visas liknar den typ av kjol som 

är en del av skoluniformer och används av skolflickor runt om i världen. Hemsidans 

komposition och innehåll skapar intrycket av att de kläder, som den unga kvinnan bär, 

går att köpa.  

På den konnotativa nivån finns (precis som i den positiva mediekritiken) en text till 

inlägget som skapar förståelse för bilden. Bilderna är varierande i sitt uttryck mot 

mediet därför kan inte tolkningar och inställningar enbart baseras på bilden. I fallet med 
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American Apparel som beskrevs ovan har gästbloggaren @taggigt (2014, 31 mars) 

skrivit en text till inlägget som lyder:  

“Trots "vinsten" av Årets sexist 2013, där motiveringen bland annat var dessa bisarra 

estetiska bilder som normaliserar barnporr (Genusfotografen har skrivit om det här: 

http://www.genusfotografen.se/?p=4899), har American Apparels reklam och 

annonser inte minskat på sin vidrighet. Istället verkar det gå bättre för företaget, trots 

denna omoraliska sexualisering av yngre och yngre tjejer. Jag blir mer och mer bestört 

för varje bild. /@taggigt” 

Uttryckssymboler (emojis) förekommer även i dessa inlägg, i två inlägg där kontot 

Kvinnohat vill stärka den feministiska kampen. Det är samma symboler här som 

används, hjärtan och knuten näve. I exemplet nedan vill @kvinnohat (2014, 26 mars) 

berätta om sin upplevelse om att få ett brev på posten där det i bilden stod “Jag ska fatta 

mig kort. Sluta propagera för den här jävla dyngan, FEMINISTFITTA!”. Denotativt 

visar bilden intill inlägget ett fotografi på en handskriven svartvit lapp. Konnotativt 

symboliserar lappen ett personligt meddelande till användaren bakom Kvinnohat. 

Genom att skriva i versaler understryker brevsändaren att användaren är en feministfitta. 

Det är ett illa klingande skällsord och brevet innehåller hot mot användaren. 

Instagramkontot Kvinnohat använder i slutet av inlägget två symboler, knytnäve och 

hjärta för att symbolisera kamp och kärlek. 

“Känslan av att få ett handskrivet brev brukar vara förväntan, nyfikenhet och kanske 

lite spänning med tanke på att vi lever i ett samhälle där internet tagit över den 

funktionen. Iallafall för mig. Då kanske ni förstår hur jag kände när jag öppnade just ett 

handskrivet brev tidigare idag? Den känslan försvann ganska fort när jag sedan läste 

vad som stod i brevet. Jag hade en lång diskussion med mig själv innan jag valde att 

lägga upp detta, tanken på att denna person skulle få ett inlägg äcklade mig först. 

Sedan ångrade jag mig, jag hoppas att du läser det här så att du förstår att jag inte 

kommer ge mig. Så att du förstår att vi är många med samma vision, visionen om ett 

jämställd samhälle fritt från våld. Till dig som valt att skicka detta hem till mig ska även 

jag fatta mig kort: Jag kommer aldrig sluta tro eller jobba för feminism och allas lika 

värde. Jag kommer ständigt föra vidare kampen och jag är inte ensam. Vi blir fler och 

fler och vi kommer aldrig sluta! I en tid där näthatet, rasismen, kvinnohatet, homofobin 

och allt annat hat sprider sig som en löpeld över världen vägrar vi att backa. Vi står 

enade ✊❤️” 

http://instagram.com/taggigt
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5.4.3  Positiv och negativ mediekritik 

I de inlägg som kategoriseras som både positiva och negativa är bilderna i inläggen 

positiva då de lyfts fram som ett positivt exempel medan texten kritiserar ett negativt 

fenomen. Kvinnor finns representerade på bild eller via textmässig bild. I exemplet med 

gästbloggaren @berggrenmatildas inlägg (2014, 6 mars) föreställer bilden denotativt två 

fotografier och en text. Båda fotografierna visar samma kvinna. Den ena bilden är 

beskuren och placerad som ett självporträtt medan den andra är kapad på̊ grund av 

tekniska förutsättningar och föreställer kvinnan sittandes på̊ en toalett. Texten är 

uppdelad på̊ ett vis som tydliggör att texten ska läsas i en viss ordning. Den text som 

finns på̊ bilden är hämtad från gästbloggarens egna blogg. Konnotativt kan vi dra 

slutsatsen om att det handlar om en “screenshot” på @berggrenmatildas privata blogg 

och på bilderna framställer hon sig själv som en kvinna med attityd.   

Precis som i föregående kategorier förstärks tolkningen av bildens budskap med hjälp 

av texten. I exemplet med gästbloggaren @berggrenmatildas inlägg (2014, 6 mars) 

förtydligas syftet med inlägget i den text som följer:  

“Nu har jag bloggat lite. Gå gärna in och läs: matildaberggrens.blogg.se” 

5.4.4 Återkommande mönster i bildanalysen 

Av bildanalysen framkommer det att inläggen som studerats främst gestaltar kvinnor på 

bilderna. Könsrepresentationen av inläggen har varit av intresse då genus är en 

grundpelare i Instagramkontot Kvinnohats värderingar. Bara en av alla de analysenheter 

visade en fotografisk bild av en man: en manlig karaktär ur Moulin Rouge och 

inställningen mot filmen och den manlige karaktären var främst negativ. 

En funktion som användarna bakom Kvinnohat flitigt använder i sin kommunikation är 

så kallade uttryckssymboler (emojis) som finns i de flesta smartphones. De förekommer 

i både positiva och negativa inlägg. I samtliga inlägg fungerar de som stärkande och 

uppmuntrande. De symboler som är återkommande i inläggets text är hjärtan och knutna 

nävar. Symbolerna används ofta ihop och tillsammans i kontexten står den knutna näven 

för feministisk kamp och är en uppmaning till fortsatt kampanda. Hjärtan, som kan 

symbolisera kärlek och vänskap, kan i fallet med kontot Kvinnohat ses som en systerlig 

feministisk sådan. När symbolerna används ihop förmedlas en positiv och 

uppmuntrande känsla till följarna. De tecken och symboler som används frekvent skapar 

konventioner hos följarna. Fiske menar att det är när vi skapar uppfattningar som liknar 
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andras uppfattningar som vi kan börja förstå varandra. Det krävs att den som kodar 

(användaren bakom Instagramkontot Kvinnohat) och avkodaren (följaren) förstår 

varandra för att betydelsen ska tolkas på avsett vis (Fiske, 2010). Gripsrud (2011) 

beskriver kultur som en samhörighet där ett sammanhang delar gemensamma koder. 

Instagramkontot Kvinnohat delar både kultur från användandet av sociala medier och 

Instagram men främst från den feministiska kulturen i utförandet av sina inlägg. Det 

kulturella användandet av emojis är inte typiskt bara för Instagram utan förekommer i 

sociala medier överlag.  

Tecknen i sig (hjärta och knuten näve) återkommer ofta i den feministiska diskursen på 

Instagramkontot Kvinnohat. Gemzöe (2002) menade att radikalfeminismen ofta 

försöker stärka och uppmuntra den feministiska andan och användandet av feministiska 

symboler är ett sätt för Instagramkontot Kvinnohat att uppnå gemenskap genom 

gemensamma universiella koder.  

Ett återkommande mönster vi funnit efter att ha analyserat bildmaterialet är att 

Instagramkontot sällan använder de fotografiska funktioner som finns i 

mobilapplikationen som fokus, filter eller ramar. Utifrån de inlägg som studerats är det 

inget som använder platsbeskrivningar. Hashtags förekommer i ett inlägg som handlar 

om en kampanj. Det fotografiska materialet som publiceras i inläggen är ofta så kallade 

skärmdumpar, fotografier tagna på andra medier eller föreställande gästbloggarna 

själva. Studien visade att användarna bakom Kvinnohat sällan använder helt 

egenproducerat fotografiskt material i sin mediekritik under den period som studien 

omfattar. Det konstnärligt fotografiska uttrycket är inte det väsentliga utan 

bildhanteringen används snarare som en förlängning av budskapet i texten. 

Bildmaterialet kan användas som en introduktion, presentation eller i 

undervisningssyfte. Publiken kan få en uppfattning om det textmässiga innehållet 

genom bildmaterialet, till exempel när ett filmomslag visas kan läsaren förstå att 

inlägget handlar om filmer eller populärkultur. Det krävs ofta att publiken läser den text 

som är placerad i inlägget för att förstå om varför inlägget är positivt eller negativt, då 

bilderna i sig inte avslöjar det i sina uttryck.  

5.5 Retorik 

Den retoriska analysen bygger på frågor som ställs till analysenheterna för att få fram 

svar om bland annat avsändaren och de retoriska villkoren. 



  
 

43 

5.5.1 Vem är avsändaren? 

Av de tolv inlägg (analysenheter) som vi analyserat fann vi att Kvinnohat överlåtit 

Instagramkontot till gästbloggare under en begränsad tid. Under den tid som vår studie 

sträcker sig (30 april till 4 mars) fann vi totalt fem olika gästbloggare: @smulsex, 

@berggrenmatilda @hejblekk, @fannyarsinoe och @taggigt. Av de tolv inläggen var 

det totalt tio stycken som gästbloggarna uttryckligen stod bakom. De två 

analysenheterna som inte nämnde en gästbloggare är troligtvis Kvinnohats grundare 

som själva står bakom inlägget eller en gästbloggare som inte nämnt sitt namn. Under 

studien var det alltså gästbloggare som stod bakom majoriteten av inläggen där de 

försöker övertyga den retoriska publiken. 

Från att Instagramkontot Kvinnohats grundades i januari 2013 har användarna bakom 

Kvinnohat visat engagemang, publicerat material med feministiskt innehåll och visat att 

de har en bred kunskap inom ämnet - därför kan de som delar Instagramkontot 

Kvinnohats intresse veta vad de kan förvänta sig för typ av inlägg på Instagramkontot. 

5.5.2 Vilka är den retoriska publiken och vad ska de bli övertygade om? 

Den retoriska publiken är de som delar Instagramkontot Kvinnohats åsikter kring det 

påträngande problemet (patriarkala normer). Vissa inlägg som till exempel handlar om 

populärkultur kan även rikta sig till den specifika industri och yrkesverksamma inom 

populärkultur. Därför är den retoriska publiken större än kontots följare, 

Instagramanvändare och samhällsmedborgare då deras inlägg bidrar till debatt. 

Instagram Kvinnohats material är i huvudsak publicerat för att upplysa eller informera 

publiken om en händelse eller fenomen. Ett exempel är gästbloggaren @hejblekk som i 

sitt inlägg från den 15 april 2014 förklarar smalhetsnormen och hur den upprätthålls av 

media:  

“Angående förra bilden som diskuteras kommer här min förklaring till begreppet 

"smalhetsnorm": Smalhetsnorm är att vi sätter orden ”smal och fin” i samma mening 

(som på bilden ovan). Smalhetsnormen innebär att kläder främst görs för smala 

personer. Att smala personer gynnas i olika branscher såsom modebranschen men 

också i t.ex. anställningssituationer. Smala personer representeras i filmer, media och 

konst. Den smala kroppen är självklar i alla offentliga rum. Smalhetsnorm är att vi 

utgår från att en smal kropp är normativ och normgivande, den är ”normal", den är 

korrekt. Andra kroppar blir då motsatsen: avvikande, fel, inkorrekta. Smalhetsnorm är 

att vi kopplar samman ord som ”disciplin, smart, flitig” (bra i kulturell kontext) med en 
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smal kropp, medan vi kopplar samman ord som ”lat, impulsiv, dum” (dåligt i kulturell 

kontext) till en tjock kropp. Smalhetsnormen och dagens kroppsideal är ett del av, eller 

ett resultat av, vår nuvarande samhällsstruktur. Kroppsnormen pressar människor, då 

i synnerhet kvinnor, in i en kroppsform som väldigt få erhåller utan att i en livstid 

modifiera och förändra. / @hejblekk” 

Några av inläggen syftar till att skapa en interaktion mellan publiken när användarna 

bakom Kvinnohat ber sin publik att tipsa om till exempel andra feministiska användare 

på Instagram, som i fallet den 9 april 2014 när gästbloggaren @berggrenmatilda gästar 

kontot: 

“Följtips nr 2: @lejonkunghen - rolig, smart och skarp. ✊✊ Tagga och tipsa om era 

favoritfeminister på insta! Sharing is caring /@berggrenmatilda”. 

5.5.3 Vilket är det påträngande problemet? 

I fallet med Instagramkontot Kvinnohat är det påträngande problemet att samhället är 

byggt på patriarkala normer som påverkar samhället, kulturen och medierna. Normerna 

är deras påträngande problem. Ett sätt att hantera problemet är att bli medveten och 

informera samt belysa problemet. I inlägget som gästbloggaren @berggrenmatilda 

publicerat den 8 april 2014 argumenterar hon för att patriarkatet bör krossas: 

“Godmorgon! Jaha. Har inget vidare flyt på som gäst på detta konto. Instagram hatar 

mig och nakenhumor, för de tog bort även bilden där jag moonar på en äng. Nej, får 

inga motiveringar eftersom jag inte äger mailadressen kopplat till kontot. Men jag kan 

tänka mig att de lyder typ: "Hej! Det är patriarkatet. Vi äger dig. Hejdå" Men men. Vi 

fortsätter kötta på#minroligakvinnokropp ❤️ Ny dag, nya möjligheter att krossa 

patriarkatet! Lite pepp tack! Vad fina ni är förresten, jag hinner tyvärr inte svara på 

alla kommentarer. Kram!! / @berggrenmatilda” 

I de positiva analysenheterna är det påträngande problemet (orsaken) oftast relaterat till 

att Instagramkontot Kvinnohat vill tipsa om ett positivt medieinnehåll. Den positiva 

gestaltningen av problemet är inte lika specifik som den negativa utan riktar sig främst 

till att engagera och uppmuntra publiken. En del av den kritik vilken betraktas som 

positiv innehåller tips eller exempel inom media där utvecklingen (enligt kontot 

Kvinnohat) gått i rätt riktning. Användarna tipsar både om andra konton och positivt 

populärkulturellt innehåll som speglar de feministiska värderingar Instagramkontot 

Kvinnohat har. Ett av de inlägg där den positiva kritiken riktas mot populärkultur är 

gästbloggaren @taggigts inlägg (3 april, 2014) som uppmärksammar det faktum att 

http://instagram.com/lejonkunghen
http://instagram.com/berggrenmatilda
http://instagram.com/berggrenmatilda
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serietidningsförlaget Marvel publicerat en normbrytande omslagsbild föreställande en 

muslimsk kvinna. 

Instagramkontot Kvinnohat ställer sig negativa och ifrågasättande mot normer, reklam, 

populärkultur och censur. Det framkommer i de negativa inläggen där medierna ses som 

ett problem eftersom de upprätthåller normer som leder till problematisk verklighetsbild 

hos samhällsmedborgarna. 

I de inlägg som är både positiva och negativa är det påträngande problemet grundat på 

en negativ orsak, nämligen framställningen av kvinnor i det offentliga rummet. Dock är 

@berggrenmatildas (8 april, 2014a) positiva uttryck grundat i ett påträngande problem 

där hon kan känna de förväntningar av att hon uttrycker sig positivt om sina upplevelser 

som gästbloggare. 

5.5.4 Vilka är de retoriska villkoren? 

Det språkliga uttrycket som Instagramkontot Kvinnohat använder är ofta sakligt och 

informerande. Det förekommer talspråk och slanguttryck, men överlag är språket 

lättläst. Ett annat stilistiskt angreppssätt som används är humor och ironi. Framförallt 

upptäcktes det hos gästbloggarna. De använder könsneutrala pronomen som “en” och 

“hen”. Samtliga övertalningsmedel (ethos, logos och pathos) förekommer i alla inlägg.  

Ethos 

När vi studerat användandet av ethos i inläggen uppmärksammades två tydliga mönster: 

det första mönstret är att Instagramkontot Kvinnohat och gästbloggarna ofta sätter 

informationen i relation till deras personliga åsikter och erfarenheter. Det är något som 

även Strömbäck (2009) beskrev som typiskt för medborgarnas gestaltningar. Det andra 

mönstret är att gästbloggarna avslutar sina inlägg med att länka till sina egna 

användarkonton, ett sätt att marknadsföra sig själva. De två metoderna används ofta för 

att stärka gästbloggarnas identiteter på Instagramkontot och därigenom öka tilltron samt 

stärka relationen till läsarna. 

I det citerade inlägget nedan syns båda mönstren av ethos. Första mönstret är när 

@fannyarsinoe (23 april, 2014) menar att hon själv älskar Moulin Rouge trots att hon i 

samma inlägg kritiserar filmen. Det andra mönstret finns på två ställen när 

@fannyarsinoe först länkar till sin egen blogg och sedan avslutar inlägget med sitt egna 

användarnamn på Instagram: 
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“...  Skrivit mer om detta här: http://www.arsinoe.se/lite-tankar-om-romantik/ Obs: kom 

ihåg att det är helt okej att gilla kultur även om den är patriarkal. Jag älskar själv 

Mohlin rouge, men tycker att en ska kolla kritiskt. /@fannyarsinoe” 

Vidare i analysen framkom även andra sätt att uttrycka sitt ethos. Gästbloggaren 

@berggrenmatilda har i två av analysenheterna publicerat bildmaterial där hon själv 

framkommer på bild. I inläggen framställs ethos tydligt då inläggen även innehåller de 

två tidigare nämnda mönstren. 

I inlägget som citeras nedan föreställer den tillhörande bilden @berggrenmatilda (8 

april, 2014b.) Hennes kroppsspråk förstärker innehållet i texten. Vidare presenterar 

@berggrenmatildas sitt ethos i texten, där hon utgår från sig själv och berättar om sina 

känslor, vilket bidrar till läsarens uppfattning om @berggrenmatilda personlighet. 

Inlägget avslutas med en länk till @berggrenmatildas egna konto på Instagram: 

“... Instagram hatar mig och nakenhumor, för de tog bort även bilden där jag moonar 

på en äng. … Vad fina ni är förresten, jag hinner tyvärr inte svara på alla 

kommentarer. Kram!! / @berggrenmatilda” 

Ytterligare ett exempel finns nedan där @berggrenmatilda (8 april, 2014a.) publicerat 

en skärmdump som föreställer @berggrenmatildas blogg. Kopplingen mellan text och 

bild ämnar stärka @berggrenmatilda ethos då hon hänvisar publiken att läsa bloggen: 

“Nu har jag bloggat lite. Gå gärna in och läs: matildaberggrens.blogg.se” 

Av de två inlägg som inte tydligt visar vem som skrivit inlägget är det bara ett som 

utmärker ett “jag”. Det andra inlägget (@kvinnohat, 6 mars, 2014) har ett formellt språk 

och marknadsför andra konton på Instagram. Inlägget som inte har en utnämnd 

gästbloggare (@Kvinnohat, 26 mars, 2014) men visar ett tydligt “jag” bakom finns 

citerat nedan: 

“Känslan av att få ett handskrivet brev brukar vara förväntan, nyfikenhet och kanske 

lite spänning med tanke på att vi lever i ett samhälle där internet tagit över den 

funktionen. Iallafall för mig. Då kanske ni förstår hur jag kände när jag öppnade just ett 

handskrivet brev tidigare idag? Den känslan försvann ganska fort när jag sedan läste 

vad som stod i brevet. Jag hade en lång diskussion med mig själv innan jag valde att 

lägga upp detta, tanken på att denna person skulle få ett inlägg äcklade mig först. 

Sedan ångrade jag mig, jag hoppas att du läser det här så att du förstår att jag inte 

kommer ge mig. Så att du förstår att vi är många med samma vision, visionen om ett 

jämställd samhälle fritt från våld. Till dig som valt att skicka detta hem till mig ska även 

http://instagram.com/fannyarsinoe
http://instagram.com/berggrenmatilda
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jag fatta mig kort: Jag kommer aldrig sluta tro eller jobba för feminism och allas lika 

värde. Jag kommer ständigt föra vidare kampen och jag är inte ensam. Vi blir fler och 

fler och vi kommer aldrig sluta! I en tid där näthatet, rasismen, kvinnohatet, homofobin 

och allt annat hat sprider sig som en löpeld över världen vägrar vi att backa. Vi står 

enade ✊❤️” 

Logos 

De inlägg som handlar om ett visst fenomen eller problem bygger på logos där 

Instagramkontot Kvinnohat tar upp logiska argument och fakta. De presenterar fenomen 

och händelser i sina inlägg. Ett exempel är inlägget av gästbloggaren @hejblekk (15 

april, 2014) där hon förklarar ett problem: 

“Angående förra bilden som diskuteras kommer här min förklaring till begreppet 

"smalhetsnorm": Smalhetsnorm är att vi sätter orden ”smal och fin” i samma mening 

(som på bilden ovan). Smalhetsnormen innebär att kläder främst görs för smala 

personer. Att smala personer gynnas i olika branscher såsom modebranschen men 

också i t.ex. anställningssituationer. Smala personer representeras i filmer, media och 

konst. Den smala kroppen är självklar i alla offentliga rum. Smalhetsnorm är att vi 

utgår från att en smal kropp är normativ och normgivande, den är ”normal", den är 

korrekt. Andra kroppar blir då motsatsen: avvikande, fel, inkorrekta. Smalhetsnorm är 

att vi kopplar samman ord som ”disciplin, smart, flitig” (bra i kulturell kontext) med en 

smal kropp, medan vi kopplar samman ord som ”lat, impulsiv, dum” (dåligt i kulturell 

kontext) till en tjock kropp. Smalhetsnormen och dagens kroppsideal är ett del av, eller 

ett resultat av, vår nuvarande samhällsstruktur. Kroppsnormen pressar människor, då 

i synnerhet kvinnor, in i en kroppsform som väldigt få erhåller utan att i en livstid 

modifiera och förändra. / @hejblekk” 

I inlägget som gästbloggaren @hejblekk har publicerat lyfts problemet fram och 

beskrivs samt konsekvenserna av det tydliggörs. Argumenten bygger på att visa vilka 

konsekvenser en skönhetsnorm får men låter också publiken själv tänka vidare kring 

problemet. Gästbloggaren exemplifierar sitt inlägg med en bild ur en tidning som 

förstärker smalhetsnormen. I de tolv inlägg som vi har analyserat har vi inte funnit 

något inlägg på Instagramkontot Kvinnohat som presenterar statistik eller siffror. 

Pathos 

Ett flertal av gästbloggarna som gästat Instagram bygger sina inlägg baserat på egna 

erfarenheter och känslor. Inläggen förmedlar en känsla av att komma närmare 

gästbloggaren och eventuellt skapa igenkänning. I vissa inlägg använder sig 

Instagramkontot Kvinnohat en berättande stil för att få med sig publiken. Det handlar 

http://instagram.com/hejblekk
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ofta om berättelser från sitt egna liv där de använder känsloyttringar för att stärka 

berättelsen. Ett tydligt exempel är när Kvinnohat (26 mars, 2014) berättar om den 

förväntansfulla känslan av att få ett brev, men hur känslorna snabbt förändras när hen 

läser brevet som visar sig vara ett hatbrev. 

Ofta klär användarna bakom Kvinnohat sina argument med adjektiv som förstärker en 

känsla eller åsikt. Något som förekommer i både positiva och negativa inlägg som 

handlar om medier. Till exempel: 

“... var dessa bisarra estetiska bilder som normaliserar barnporr ... inte minskat på sin 

vidrighet. ... trots denna omoraliska sexualisering av yngre och yngre tjejer. Jag blir 

mer och mer bestört för varje bild. /@taggigt” (@taggigt. 21 mars, 2014) 

“Se gärna briljanta Anita Sarkessians kloka videos … Där tar hon upp sexism och 

annat förtryck i dataspel, filmer, böcker med mera. Lärorikt, kul och inspirerande! 

✊✊/@taggigt” (@taggigt. 4 april, 2014) 

“… Den handlar om fantastiska Kathleen Hanna (mitten) och … Kathleen var frontfigur 

i det feministiska punkbandet … av mina största idoler. Så fab! ✊✊ / @hejblekk” 

(@hejblekk. 17 april, 2014) 

Ett vanligt förekommande fenomen är så kallade uttryckssymboler, emojis, i form av ett 

hjärta eller en knytnäve. Emojis används för att förstärka känslan i budskapet som 

förmedlas och hör ihop med det textmässiga innehållet. Av de tolv inlägg som vi 

analyserade är det sju inlägg som innehåller en eller flera emojis i form av ett hjärta, 

knytnäve eller både och. Attributen skapar konnotationer hos publiken. Hansson, 

Karlsson och Nordström (2006:58) menar att konnotationerna är ett metodiskt val från 

avsändaren. Hjärtat kan användas för att förstärka ett positivt budskap, uppmuntran eller 

kärlek till feminister på det sociala nätverket. Knytnäven förekommer bland annat i 

inlägg som uppmanar till kamp. På så vis stärker användarna bakom Kvinnohat sitt 

pathos som en del av deras retoriska strategi. 

En användare bakom Instagramkontot Kvinnohat har fått ta emot ett hotbrev på grund 

av kontots feministiska verksamhet och det är ett exempel på hur patriarkatet försöker 

kontrollera kvinnor genom hot eller hot om våld. Genom att kontot informerar om 

hotbrev (@kvinnohat, 26 mars, 2014) och argumenterar retoriskt att en sådan metod inte 

stoppar användarna bakom kontot så försöker de motarbeta patriarkatet och samtidigt 

göra följarna medvetna om problematiken.  

http://instagram.com/taggigt
http://instagram.com/taggigt
http://instagram.com/hejblekk
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Gemzöe (2002) menar att radikalfeminismen också vill lyfta fram positiva aspekter och 

uppmuntrar till gemenskap. Det finns en feministisk styrka som uttrycks retoriskt och 

semiotiskt i inläggen på Instagramkontot Kvinnohat och den bygger på en gemenskap 

som gör att kampen kan fortsätta. 

Enligt Elmelund Kjeldsen (2013) är det när ett problem eller en utmaning uppstår som 

en retorisk situation uppstår. I fallet med Kvinnohat försöker de använda olika retoriska 

strategier för att utmana och ifrågasätta det patriarkala samhället. Användarna bakom 

Instagramkontot Kvinnohat kräver att samhället anpassar sig och uppmanar till 

handling. Ofullkomligheterna och bristerna på ett jämställt samhälle leder till en retorisk 

situation och Instagramkontot Kvinnohats kommunikation kan bidra till en lösning. Det 

finns en retorisk publik som vill ta del av den feministiska diskussionen och förväntar 

sig att Instagramkontot Kvinnohat håller en god kvalité. Förväntningarna kan ses som 

en del av de ofullkomligheter som Elmelund Kjeldsen benämner som en förutsättning. I 

bloggen som gästbloggaren @berggrenmatilda länkar till i inlägget från den 13 maj 

2014, framgår det att hon upplever en stress (även om den är positiv) av att vara 

gästbloggare på Instagramkontot Kvinnohat.  

5.6 Gestaltning 

När vi studerat hur användarna bakom Kvinnohat gestaltar sina inlägg har vi använt 

Entmans kaskadmodell samt gestaltningsteorin. Gestaltningen undersöks i inläggen som 

är indelade i positiv, negativ eller både positiv och negativ mediekritik.  

I egenskap av en politisk aktör är Instagramkontot Kvinnohats gestaltning medveten och 

strategisk. Då gestaltningen grundar sig på kontots ideologi, intresse för feminism och 

samhällsfrågor. Gestaltningen i Kvinnohats inlägg på Instagram är påverkad av 

Instagrams möjligheter och begränsningar. Varje inlägg förutsätter att en bild publiceras 

och Instagram som medieform är inte skapad för att hantera mycket textmässigt 

innehåll. Vi har funnit i vår analys att användarna bakom Kvinnohat hänvisar publiken 

till andra medieformer som exempelvis gästbloggarnas privata bloggar för att 

tillhandahålla mer information. Exempelvis när gästbloggaren @fannyarsinoe berättar 

om det så kallade hora/madonna-komplexet och hänvisar till sin privata blogg i ett 

inlägg publicerat den 23 april 2014: 

“Mohlin rouge är ett annat klockrent exempel på "romantik". Hela filmen går ut på att 

Christian övertalar satine att fly tillsammans med honom trots att hon gör motstånd. 
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När hon inte vill så går han för att förnedra henna offentligt. En praktuppvisning i 

hora/madonna-komplexet. Skrivit mer om detta här: http://www.arsinoe.se/lite-

tankar-om-romantik/ Obs: kom ihåg att det är helt okej att gilla kultur även om den är 

patriarkal. Jag älskar själv Mohlin rouge, men tycker att en ska kolla kritiskt. 

/@fannyarsinoe” 

Enligt Entmans kaskadmodell (2004) rör sig gestaltningar mellan olika 

samhällsgrupper. I egenskap av att agera på ett socialt medium är Instagramkontot 

Kvinnohat ett forum för medborgerlig bevakning av medier. Instagramkontot ser de 

gestaltningar som kommer från journalisterna och indirekta makthavare. Mediernas 

gestaltningar granskas av Instagramkontot Kvinnohat som i viss mån upprepas för att i 

sin tur gestalta kritiken till medborgare, medieproducenter och makthavare. På så vis rör 

sig gestaltningarna i olika led för att återkomma till medieproducenterna och 

makthavare. Gemzöe (2002) hävdar att radikalfeminismen anser att 

patriarkatet genomsyrar samhällets alla nivåer och berör alla kvinnor, därför kan det ses 

som väsentligt för medborgare att motarbeta och ifrågasätta gestaltningar inom alla led.  

Instagramkontot Kvinnohat låter gästbloggare publicera inlägg. I inläggen beskriver ofta 

gästbloggarna sina egna upplevelser och erfarenheter, vilket Strömbäck (2009) menar är 

vanligt i medborgarnas gestaltningar. Det kan göra det lättare för läsarna att själva 

känna igen sig och därför ta till sig budskapet. Eftersom användarna bakom Kvinnohat 

använder både text, bild och symboler har deras gestaltningar en hög grad av kulturell 

influens, något som Entman (2004) menar stimulerar mottagarna. 

Instagramkontot Kvinnohat ifrågasätter de gestatningsval som medier gör. De är kritiska 

mot att medier fortsätter reproducera ett icke normkritiskt material. Till exempel 

“smalhetsnormen” som @hejblekk (15 april, 2014) tar upp eftersom det påverkar 

människors uppfattning av kvinnokroppen och kontot vill bryta mot de tankemönster 

som gestaltas. När språkliga strategier används fastnar budskapet lättare (Entman 2004). 

Språkbruken vi fann i den retoriska analysdelen finns presenterade i avsnittet för 

retorikanalysen, i kapitlet för resultat och analys. 

5.6.1 Positiv inställning i gestaltning 

I den materiella gestaltningen framkom att den positiva mediekritiken ofta uppmuntrade 

och rekommenderade antingen andra feministiska användare eller ett normkritiskt 

medieinnehåll. Det i sin tur visar ett engagemang från medborgarna och att det finns 

medier som tagit till sig ett medvetet förhållningssätt i gestaltningen av medieinnehåll. 

http://instagram.com/fannyarsinoe
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Problemformuleringen var relativt dold mellan raderna och gestaltades som ett tips 

och/eller undervisande. För att inte glömma när Instagramkontot Kvinnohat vill bygga 

upp gemenskapen och upplysa andra “roliga, smarta och skarpa” feministiska 

medborgare som gör sig hörda genom sociala medier. Som ett tydligt exempel bland 

analysenheterna nämner @taggigt (3 april, 2014) att den nya “Ms Marvel är rasifierad 

och muslim! Även skriven av en rasifierad muslimsk kvinna, Sana Amanat… Soft med 

lite framsteg”. Här är problemformulering dold i en kontext där läsaren behöver vara 

införstådd om kvinnors framställning i actionserier. 

5.6.2 Negativ inställning i gestaltning 

Problemformuleringen i inläggen med negativ inställningen mot medier gestaltades ofta 

i form av ett ifrågasättande av patriarkala normers gestaltning i media och att de 

gestaltningarna påverkar publiken. En annan gestaltning som framkom var när den 

feministiska diskussionen mötte motstånd, exempelvis när de får hatbrevet eller när 

Instagram censurerar inlägg. I den negativa kategorin är problemformuleringen och 

identifieringen av orsak mer tydligt gestaltad än den i positiva. Användarna bakom 

Kvinnohat uppmärksammar fenomen som de anser är negativa i medier och då är själva 

publiceringen av ett inlägg ett försök till åtgärd av problemet. På det sättet hänger 

åtgärdsförslagen och det moraliska omdömet ihop. Det moraliska omdömet är en 

drivande faktor till åtgärd då kontot och dess gästbloggare publicerar inlägg där de tar 

avstånd från omoraliskt innehåll, till exempel en sexistisk kvinnobild. 

Exempel på avståndstagandet visas i @taggigts inlägg: 

“Trots ‘vinsten’ av Årets sexist 2013, där motiveringen bland annat var dessa bisarra 

estetiska bilder som normaliserar barnporr … har American Apparels reklam och 

annonser inte minskat på sin vidrighet. Istället verkar det gå bättre för företaget, trots 

denna omoraliska sexualisering av yngre och yngre tjejer. Jag bli mer och mer bestört 

för varje bild”. (@taggigt, 31 mars, 2014) 

5.6.3 Positiv och negativ inställning i gestaltning 

I inläggen som är både positiva och negativa är problemformuleringen främst förankrad 

i en negativ gestaltning medan den positiva problemformuleringen främst är gestaltad 

som ett moraliskt omdöme och åtgärdsförslag. 
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5.7 Offentliga rummet 
 

Genom att studera materialet från analysenheterna analyserade vi på vilket sätt 

Instagramkontot bidrar till att skapa debatt i det offentliga rummet enligt Habermas 

teori.  

Instagramkontot Kvinnohat fungerar som ett forum där medborgare som vill bilda 

opinion, intressera sig för feminism och framföra kritik mot medier kan göra sin röst 

hörd. Det gynnar demokratin och ger användare möjlighet att delta i den offentliga 

diskussionen. Enligt Habermas teori om den borgerliga offentligheten gynnas 

demokratin genom att den offentliga diskussionen inkluderar alla grupper i samhället. 

Utesluts vissa är inte den offentliga debatten längre offentlig. 

Den kritik som riktats mot Habermas teori från feminister är att den offentliga sfären 

varit förbehållen vita, rika och välutbildade män (Fuchs, 2014). Under den period vi 

granskade Instagramkontot Kvinnohat fann vi att majoriteten av inläggen var 

publicerade av gästbloggare och de fem gästbloggare som var aktiva under perioden var 

samtliga kvinnor.  

Genom att agera i sociala medier försöker feminister och kvinnor ta plats på den 

offentliga sfären och påverka samhällets utveckling. Instagramkontot Kvinnohat ställer 

sig kritiska mot medieinnehåll som strider mot deras värderingar och stärker det 

patriarkala maktsystemet som i sin tur påverkar mediernas reproducering av exempelvis 

sexism och diskriminering. Majoriteten av Instagrams svenska användare är unga 

kvinnor (71 %) (Internetstatistik.se). Det visar att Instagram därmed ger nya grupper i 

samhället möjlighet till inflytande och tillgång till den offentliga debatten. Genom att ha 

gästbloggare som får låna kontot öppnar Kvinnohat upp för sina följare och kända 

feministprofiler att aktivt delta i debatten. Kontots följare har möjlighet att påverka 

istället för att enbart konsumera media. 

Den gräns som Habermas (1962/2003) beskriver mellan det privata och det offentliga är 

i fallet med Instagramkontot Kvinnohat ett exempel på hur gränsen luckrats upp. De 

gästbloggare som får överta Kvinnohats användarkonto skapar publicitet via en länk till 

sina egna “privata” Instagramkonton och ibland hänvisas följarna till gästbloggarens 

privata blogg. Ett exempel är då gästbloggaren @berggrenmatilda hänvisar till sin 
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privata blogg i texten och även visar en screenshot på bloggen i inlägget den 8 april 

2014.  

I de inlägg som vi analyserat har användarna bakom Kvinnohat beskrivit att de har stött 

på problem i sin kommunikation där vissa inlägg censureras av Instagram. Det ideala 

samhället som Ilshammar nämnde (2008) där det offentliga samtalet kan flöda fritt blir 

problematiskt eftersom kommersiella företag har makt över innehållet. De inlägg som 

censurerats är inlägg föreställande en gästbloggare och innehåller nakenhet. Dock står 

det oklart ifall inläggen blivit anmälda av andra användare för olämpligt innehåll eller 

om det är Instagram själva som tagit bort inläggen. 

Vi märkte att ett inlägg som innehöll en sexistisk bild fick vara kvar på Kvinnohats 

Instagramkonto. Det var inlägget som kritiserade företaget American Appareal 

(@taggigt, mar 31, 2014) där företaget marknadsför sig med sexism och nakenhet. 

Habermas analys av att medieföretagen styrs av kommersiella intressen stämmer i detta 

fall (Habermas, 1962/2003). Det kan även tolkas enligt radikalfeminismen som ett fall 

där män tjänar på att kvinnor är underordnade och används som ett försäljningsknep 

(objekt). Gemzöe (2002) menar att radikalfeministerna ville uppmuntra och stärka den 

kvinnliga kampen. Instagramkontot Kvinnohat är ett modernt exempel på hur den 

kvinnliga kampen och gemenskapen fortsätter. Användarna bakom Instagramkontot 

visar i bild och text att de vädrar bli kontrollerade och styrda av patriarkatet. De 

motarbetar även den roll som kvinnor tillfördelas redan som barn för att underordna sig 

genom att ifrågasätta rollen och maktstrukturen.  

Instagramkontot Kvinnohat når framgångar genom att kontot är ett stadigt växande 

offentligt nätverk. Användarna bakom Instagramkontot är ett exempel på 

radikalfeminister som försöker krossa patriarkatet genom sitt sociala nätverk på 

Instagram. De belyser och informerar andra följare om patriarkatets maktstrukturer. Att 

användarna bakom Instagramkontot Kvinnohat ifrågasätter sexism är en viktig del, 

bland annat företaget American Apparel och kampanjen Reklamera som nämns i 

inläggen. Patriarkatets kontroll av kvinnor (där kvinnor ses som sexuella varelser) ses 

som ett kontrollmedel vilket enligt radikalfeminismen är något som måste motarbetas.   
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6 Slutsatser 

I slutsatserna presenterar vi vad kommit fram till och kopplar det till vårt ursprungliga 

syfte med uppsatsen och frågeställningarna.  

 
 

6.1 Vilka medieformer är måltavlan för mediekritiken? 

Med hjälp av det material som togs fram till urvalet (figur 5.1 och 5.2) har vi funnit att 

Instagramkontot Kvinnohats inlägg främst riktar kritik mot sociala medier och 

populärkultur. En anledning till att sociala medier får ett stort genomslag i resultatet kan 

vara det faktum att Kvinnohat själva agerar på Instagram och därmed erfar mediets 

fördelar och begränsningar. Populärkultur är en kategori som inkluderar många medier; 

film, spel, litteratur, musik och tecknade serier. Det kan förklara genomslaget av 

mediekritik. 

Mediekritiken som handlade om reklam var främst negativ. De inlägg som riktades mot 

tv var enbart positiv. Tidning och radio fick relativt lite uppmärksamhet under 

studieperioden men den kritik som riktade sig mot radio var enbart positiv. Inställningen 

till tv och radio är enbart positiv under perioden av vår studie. Stapeldiagrammet i Figur 

5.2 visar att sociala medier och populärkultur får negativ mediekritik men de bemöts 

även av en hel del positiv mediekritik.  

När användarna bakom Kvinnohat inte är specifika i sin mediekritik utan nämner media 

som fenomen hamnade inläggen under kategorin “generellt” och kategorin innehöll 

enbart tre inlägg. Det visar att användarna bakom Kvinnohat är konkreta och oftast ger 

tydliga exempel på mediekritik. 

Som ett exempel på ett radikalfeministiskt nätverk kan vi se att användarna bakom 

Instagramkontot Kvinnohat är negativa och kritiska mot olika medieformer och 

medieinnehåll därför att medier är en del av det patriarkala samhället. De lyfter endast 

fram positiv kritik som syftar till att stärka den feministiska kampen eller visa på en 

förbättrad gestaltning av kvinnor i medier.  

6.2 Hur gestaltas mediekritiken för att påverka det offentliga samtalet? 

Av de tolv inlägg som analyserats fann vi att all mediekritik är intressebaserad då 

Instagramkontot Kvinnohat styrs av sitt ideologiska intresse. Torbjörn von Kroghs 
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(2014) beskrivningar av de olika medieformerna fanns alla representerade. Framförallt 

är användarna radikal i sin mediekritik då de vill förändra medieindustrin och skapa 

debatt. De tre formerna av radikal mediekritik som Peter Jakobsson (2014) beskriver 

finns representerade i den mediekritik som framförs av användarna bakom 

Instagramkontot. Instagramkontot Kvinnohat är alltså ett exempel på radikalfeminism 

och radikal mediekritik.  

Instagramkontot Kvinnohats gestaltningar är medveten och de har en feministisk 

inriktning som också passar de följare som delar kontots värderingar. Användarna 

bakom Kvinnohat försöker skapa förståelse för hur medieinnehållet gestaltas och hur 

det hänger ihop med samhället. De ifrågasätter mediernas stereotypiska inramning som 

de anser begränsar människor. Mediekritiken i sig är inte alltid i fokus utan kritiken 

riktas oftast mot samhället men medierna är en del av samhället. Mediekritiken kommer 

ibland i skymundan för ett annat budskap då det påträngande problemet ofta grundar sig 

på ett större samhälleligt och ideologiskt problem. 

Den feministiska gestaltningen av mediekritik på Instagramkontot Kvinnohat gestaltas 

av en kombination av både bild och text. Vilket bidrar till att skapa ett samband som 

underlättar för följaren att förstå det mediekritiska innehållet. De uppmanar till att 

förändra den traditionella gestaltningen av kvinnor i media.  

Enligt Figur 5.2 så framgick det att fördelningen mellan positiv mediekritik och negativ 

mediekritik nästan är likvärdig. När Instagramkontot Kvinnohat publicerar inlägg med 

positivt medieinnehåll kan det vara en strategi för att visa att förändring är möjlig så 

länge medieproducenter kan vara medvetna och normkritiska. Att enbart läsa negativa 

inlägg är kanske inte så hållbart i längden då publiken kan stimuleras av ett varierat 

innehåll. 

Humoristiska inslag som ironi förekommer i vissa fall av gestaltningen av mediekritik. 

Entman (2004) menar att när gestaltningen innehåller hög kulturell resonans bidrar det 

till inflytandet på mottagarna. Instagramkontot Kvinnohats innehåll berör främst 

feministiska intressen vilket gör att mottagarna känner igen sig då kontots följare 

troligtvis redan har ett etablerat intresse för feminism, kultur och samhällsfrågor. I vissa 

inlägg kan det vara fördelaktigt att förstå bakgrunden till inlägget, exempelvis när 

problemformuleringen inte är tydligt utskriven eller för att ironi inte ska missförstås. 
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Den positiva mediekritiken som framförs är upplyftande och stärkande då den till stor 

del tipsar om feministiska användarkonton eller material med ett positivt innehåll som 

Instagramkontot Kvinnohat vill sprida. Det kan ses som ett sätt att sprida feministiskt 

medieinnehåll, vidga medieutbudet och därmed få ett större genomslag i samhället. 

Genom att tipsa om andra användarkonton på sociala medier hjälper det också andra 

användare att bli sedda och inspireras. Resultatet blir en form av feministisk 

marknadsföring, något som enligt radikalfeminismen använder för att stärka den 

feministiska kampen. Det skapar även gemensamma referenser med Instagramkontot 

Kvinnohats följare. De vill komma igenom mediebruset och skapa ett forum för 

medborgare med feministiska värderingar. 

Den mediekritik som gestaltas negativ ger exempel på sådant innehåll som inte stämmer 

överens med deras feministiska värderingar. Inläggen är ofta radikalkritisk; antingen 

genom omfördelningskritik eller erkännandekritik. Inom den negativa kritiken finns 

också exempel på öppenhetskritik då Instagramkontot Kvinnohat kritiserar en 

medieform, Instagram, som censurerar deras inlägg. 

Själva publiceringen av ett inlägg kan ses som en åtgärd i sig då det informerar publiken 

att bli medveten om ett problem. Det moraliska omdömet finns inte alltid utskriven i 

inläggen utan finns snarare i Instagramkontot Kvinnohats atmosfär. Instagrams 

utformning och Kvinnohats karaktär inbjuder följarna till interaktion. En åtgärd för att 

förändra medieinnehållet är uppmuntra och tipsa om andra feministiska användare och 

feministiskt medieinnehåll. Användarna bakom Kvinnohat uppmuntrar även till den 

feministiska gemenskapen och menar att tillsammans är de starka, vilket är en 

grundläggande idégrund för radikalfeminismen.  

En slutsats vi kan dra efter att ha genomfört studien är att medborgare som är 

mediekritiska genom ett forum eller liknande ofta bedriver en intressestyrd/baserad 

kritik.  

6.3 Vilka retoriska strategier används? 

Den semiotiska bildanalysen visade att bilden i inlägget fungerade som en ledtråd till 

ämnet. Kvinnor fanns ofta representerade på bilderna, men i de få fall män framkom var 

det ofta i negativ framtoning. På bilderna var det vanligt förekommande att element av 

det kritiserade mediet framkom. Bilderna i inläggen är inte alltid det centrala utan bidrar 
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snarare till att stärka budskapet i texten. Det gör Kvinnohats konto mer av en micro 

blogg snarare än ett “typisk fotografiskt” konto på Instagram. 

Sammanfattningsvis kan vi se att de retoriska begrepp som används på Instagramkontot 

Kvinnohat har en stor bredd av ethos, logos och pathos. Det fanns tydliga mönster i 

användningen av ethos. Antingen när användarna bakom Kvinnohat (och gästbloggare) 

relaterar till egna känslor och där de statuerar ett exempel eller när gästbloggarna 

relaterade till sina egna Instagramkonton eller bloggar samt när gästbloggarna 

publicerade en bild på sig själv. 

När logos förekommer är det i inlägg som syftar till att informera publiken om ett 

problem eller fenomen som Instagramkontot Kvinnohat anser behöver lyftas fram. En 

utmärkande strategi från användarna är att stärka sin kritik genom att hänvisa följarna 

till en hemsida för vidare information. Instagramkontot Kvinnohat använder sällan 

statistik eller siffror för att stärka sina argument, troligtvis för att inte riskera att 

gestaltningen blir för tung. 

Oavsett om inläggen är positiva eller negativa förekommer starka ord som ska väcka 

publikens känslor (pathos). Vissa av gästbloggarna baserar sina inlägg på egna 

erfarenheter och känslor som publiken kan relatera till. Det bidrar också till att publiken 

får en känsla av att komma närmare användarna bakom Kvinnohat. Språkbruket 

präglades av känsloladdade adjektiv; som vidrighet, klok, omoralisk, feministisk, 

förtryck och fantastiska. Det pathos som uttrycks av användarna bakom 

Instagramkontot Kvinnohat inom de retoriska greppen är användningen av att uttrycka 

det privata och personliga. Det kan handla om upplevelser och ord.  Genom att också 

använda känsloladdade ord gestaltar användarna bakom Kvinnohat det 

radikalfeministiska budskapet på ett sätt som tilltalar unga arga kvinnor. Diskussionen 

på Instagramkontot Kvinnohat bidrar inte bara till debatten som pågår i sociala medier 

utan även till debatten om till exempel sexism i reklam som förs i andra medier.   

Instagramkontot Kvinnohat använde uttryckssymboler (emojis) i form av hjärtan och 

nävar, då kontot ville stärka den feministiska gemenskapen med sina följare. 

Även om radikalfeminismen uppkom under 1960-talet är den aktuell idag då samhället 

fortfarande styrs av patriarkala krafter. Studien visar att nya medieformer, sociala 

medier, även styrs och utvecklas för att gynna patriarkala intressen.   
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7 Diskussion 

I diskussionen kommer vi ta upp vad resultatet har för betydelse och vad det kan 

innebära för samhället. Sedan kommer förslag på fortsatt forskning. 

 

Mediekritisk debatt i sociala medier handlar på Instagramkontot Kvinnohat mycket om 

att lyfta upp det som är viktigt för radikalfeminister, nämligen att det privata och 

personliga är nödvändigt att uppmärksamma i den politiska debatten om jämställdhet. 

Enligt användarna bakom Kvinnohat och radikalfeminister förs debatten om genus och 

jämställdhet huvudsakligen på patriarkatets villkor. Om debatten och mediekritiken 

fördes offentligt så att alla grupper hade tillgång till den, så borde även mediekritiskt 

debatt med feministiskt perspektiv få utrymme på ett annat sätt. Därför spelar 

Instagramkontot Kvinnohat en viktig roll i den mediekritiska och feministisk debatten.  

Det som skulle kunna påverka mediernas gestaltning är bland annat vad som är 

kommersiellt gångbart och vilka rådande ideologier styr samt kulturella normer enligt 

Strömbäck (2009). Instagramkontot Kvinnohat har idag 38 000 följare och även om inte 

alla kanske delar kontots feministiska ideologi kan vi anta att en stor del av följarna gör 

det. Om fler och fler ansluter sig och ifrågasätter mediernas gestaltning skulle 

påtryckningen mot medieindustrin öka, eftersom kontot Kvinnohat inte samtycker med 

patriarkala maktsystem som är kommersiellt gångbara som till exempel sexism. Under 

2014 har feminismen tagit en stor plats på sociala medier. Gemenskapen som skapas i 

sociala medier kan vara stöttepelare för demokratin. Vi fann i vår studie att mediekritik 

är en stor del av den kritik som bedrivs av användarna bakom Kvinnohat. Det är en del 

av deras agenda att påverka det offentliga rummet. Därför får mediekritik plats i det 

offentliga rummet och politiken om den här ”trenden” fortsätter. Ju fler medborgare 

som agerar likt feministiska förebilder och diskuterar bland annat mediekritik leder till 

en större chans att kvinnans roll i samhället och offentligheten förbättras enligt Klebergs 

(2006) resonemang.  

Habermas teori (1962/2003) om den borgerliga offentligheten grundar sig på det feodala 

samhället där information var svårtillgänglig för den vanliga medborgaren. Dagens 

samhälle erbjuder många tillvägagångssätt för medborgare som vill få tillgång till 

information. Utbytet av information kan gå snabbt tack vare sociala medier och modern 

teknik. Det är möjligt att ta ett fotografi med sin mobiltelefon och lägga ut på Instagram 
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och andra sociala medier. Vilket innebär att aktivister som kontot Kvinnohat enkelt kan 

bevaka sin omgivning och effektivt dela med sig av aktuella iakttagelser. 

När visuell retorik används menar Elmelund Kjeldsen (2013) att det har större effekt än 

innehåll som enbart använder text i sin retorik. Det kan vara en anledning till att 

Instagram blivit populärt och att det kan vara en fördelaktig plattform att publicera 

bilder på. Dock är det inte alltid en fördelaktig plattform att bedriva politik på eftersom 

Instagram som ett kommersiellt företag tar bort bildinnehåll som de anser är olämpligt. 

Det förstärker Instagramkontot Kvinnohats uppfattning om att det patriarkala samhället 

också styr utvecklingen på sociala medier. 

Att påstå att Instagramkontot Kvinnohat inte använder egenproducerat bildmaterial är 

inte ett fullt giltigt påstående då vi i vår undersökning av deras flöde fann att de 

använder egna bilder och inte enbart hämtade bilder från internet. Vi fann dock att de 

bilderna ofta presenterade en gästbloggare eller illustrerade ett samhällsproblem. Därför 

kan vi säga att användarna bakom Kvinnohat sällan använder egenproducerat 

bildmaterial när de bedriver sin mediekritik. 

Reklam är något som finns på allmänna platser och det är något som människor inte 

alltid väljer om de vill se eller inte, därför är det enligt Instagramkontot Kvinnohat extra 

viktigt att den inte försämrar samhället. Mediekritiken som användarna förmedlar är 

främst till för att samhällsmedborgare skall förhålla sig kritiskt mot medieinnehållet och 

att det är en bra början för ett bättre mediesamhälle. 

Genom att kritisera och ifrågasätta medieutbudet vill användarna bakom Kvinnohat 

även påverka och förändra det. De är normkritiska, ifrågasätter sexism, rasism och 

stereotyper. De tar upp den ideologiska kampen mot patriarkatet genom att lyfta upp 

frågor om mediers sätt att presentera kvinnor som objekt. Användarna bakom 

Kvinnohat riktar sin kritik mot traditionella medier men också sociala medier. 

Kvinnohat visar exempel på bland annat sexism och sexistisk reklam och därmed får de 

igång en debatt om sexism som en patriarkal metod för att kontrollera kvinnan. I och 

med att Instagramkontot Kvinnohat har den typen av feministiskt fokus är användarna 

också ett exempel på den moderna cyberfeminismen. 

Kvinnohats inlägg höjer medvetenheten bland unga kvinnor och ökar deras kampvilja 

och motstånd mot mediers sätt att upprätthålla patriarkala maktstrukturer. Samtidigt 
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uppmuntrar användarna bakom Kvinnohat sina läsare att göra motstånd och ger idéer 

samt verktyg för att kunna påverka debatten i medier och även sin egen situation. 

Radikalfeministernas slagord att ”det personliga är politiskt” har använts flitigt i 

Instagramkontot Kvinnohats inlägg för att nå ut sitt budskap, det har visat sig vara 

effektivt och tilltalar den växande skaran följare. Vår studie har bidragit till förståelsen 

av vilken betydelse sociala medier har för den politiska debatten. Ett nytt feministiskt 

parti kom in i Europaparlamentet år 2014 utan något partistöd för att driva politiska 

kampanjer. Väljarunderlaget för Feministiskt initiativ (FI) är unga kvinnor som är 

aktiva i sociala medier och mycket av den aktuella feministiska debatten har först via 

sociala medier. Instagramkontot Kvinnohat är en av aktörerna som för en mediekritisk 

debatt utifrån feministiskt perspektiv och visar vilken kraft sociala medier har i dag för 

samhällsutvecklingen och i den politiska debatten eller som Kvinnohat själva uttrycker 

det: 

”Vi blir fler och fler och vi kommer aldrig sluta! I en tid där näthatet, rasismen, 

kvinnohatet, homofobin och allt annat hat sprider sig som en löpeld över världen 

vägrar vi att backa. Vi står enade”.  (@kvinnohat, mar 26, 2014) 

7.1 Förslag på vidare forskning 

I början av uppsatsarbetet hade vi planer på att analysera och jämföra tre feministiska 

sociala medier. De andra fallen vi hade i åtanke var Facebooksidan Supersnippan och 

bloggen Genusfotografen. Det blev dock problematiskt eftersom vi upptäckte att 

Genusfotografen inte i närmelsevis hade lika många inlägg som Instagramkontot 

Kvinnohat och Supersnippan. Vår analys hade blivit för omfattande i sitt omfång om vi 

gjort samma analys på gemenskapssidan Supersnippan. Vi hade även tanke på att göra 

en komparativ studie av materialet. De planer att jämföra olika feministiska sociala 

medier eller forum är något som kan vara intressant för fortsatt forskning inom medie- 

och kommunikationsvetenskap. En sådan komparativ studie hade kunnat frambringa 

förståelse för hur feministisk mediekritik uttrycker sig och gestaltar sina inlägg i olika 

sociala medier.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle vara att anta ett genusperspektiv och 

undersöka vilka personer som får komma till tals och gästblogga på Instagramkontot 

Kvinnohat. Under den period vi har studerat kontot tror vi inte att någon av 

gästbloggarna har varit transpersoner eller män. De gästbloggare vi har blivit 
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introducerade för genom inläggen är i huvudsak relativt kända bloggare eller 

mediepersonligheter och består av unga vita kvinnor. 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap 

är att undersöka kommentarerna och svaren för att se vilken påverkan medborgarna har 

på Instagramkontots innehåll. Vi har även upptäckt att responsen på kommentarerna i 

många fall är väldigt pedagogisk och strategisk från Kvinnohats sida. Det kan också 

vara intressant ur ett samhällsperspektiv att se exempel på fall där Instagramkontot 

Kvinnohats påtryckningar faktiskt har bidragit till förändring både för samhället i stort 

och för enskilda individer. 
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Bilaga B Instruktioner till klusterurval 
 

Publiceringsdatum 
                åååå-mm-dd 

               Anger vilken dag som inlägget publicerades 

ID för inlägg 
                  XXX 

Anger ett unikt namn baserat på text ur inlägget, för att relatera till vid samtal 

Kritiserad medieform 
                  XXX 

Anger vilket medium som kritiken riktas mot: 

Radio (även podcast) 

Tv (nyheter, dokumentärer och liknande som sänds från tevekanal) 

Tidning/artikel 

Populärkultur (film, spel, litteratur, musik och tecknade serier) 

Reklam 

Sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter och bloggar) 

Generellt (Media som fenomen) 

Positiv mediekritik 
                  X 

Definierar ifall inlägget är positivt inställd till medieinnehåll eller 

mediehantering 

Negativ mediekritik 
                  X 

Definierar ifall inlägget är negativt inställd till medieinnehåll eller 

mediehantering 

Positiv och negativ mediekritik 
                  X 

Definierar ifall inlägget är både positivt och negativt inställd till medieinnehåll 

eller mediehantering 

Länk till inlägg 
                  http://xxxxxxxxx 

Anger länk till det specifika inlägget. 

 

  

http://xxxxxxxxx/
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Bilaga C Exempel på genomförd textanalys 
 

Textanalys  

[Inställning mot mediet] Kategoriserad som negativ mediekritik 

[Forskaren som genomför analysen] Jenny Tiuraniemi Skoogh.  

[Datum för analys] 2014-05-13 

[Titel på analysenheten] “American Apparel” 

[Analysenhetens publiceringsdatum] 2014-03-31 

[Direktlänt till analysenheten] http://instagram.com/p/mM3fKWF2JX/  

 

“Trots "vinsten" av Årets sexist 2013, där motiveringen bland annat var dessa 

bisarra estetiska bilder som normaliserar barnporr (Genusfotografen har skrivit 

om det här: http://www.genusfotografen.se/?p=4899), har American Apparels 

reklam och annonser inte minskat på sin vidrighet. Istället verkar det gå bättre 

för företaget, trots denna omoraliska sexualisering av yngre och yngre tjejer. 

Jag blir mer och mer bestört för varje bild. /@taggigt” 

Motivera inläggets mediekritik 

Inlägget handlar om American Apparel som använder sig av sexistisk 

marknadsföring och för det har de vunnit ett pris som året sexist 2013. Kritiken 

som riktas är erkännandekritisk, det är en reaktion på innehållet i 

reklamannonserna och kritiken är radikal då @taggigt vill få bort den typen av 

reklam som är sexistisk och @taggigt ställer sig negativ mot hur American 

Apparel framställer unga kvinnor. Inlägget är även intressebaserat då 

gästbloggaren värnar om sitt intresse. 

Semiotisk bildanalys 

Denotativ synvinkel:  

På bilden syns American Apparels hemsida där ett fotografi visas. Fotografiet 

föreställer en ung kvinna som böjer sig ner. Hon har en kort kjol och hennes 

trosor syns. Ovanför fotografiet syns texten “Mini”. Kvinnans position och 

fotografiets komposition gör att hennes rumpa är centrerad i bilden. 

Konnotativ synvinkel:  

Fotografiet som American Apparel använder sig av kan tolkas som både sexuell 

och utmanande, rent utav pornografisk. Det kan antas att det är kjolen som är 

plagget som kallas “Mini” men kjolen har lite betydelse utan det betraktaren 

lägger märke till är den sexuella poseringen. I och med att modellens ansikte 

inte syns framställs kvinnan som ett objekt mer än ett subjekt.  

Kjolen som visas liknar den typ av kjol som är en del av skoluniformer och 

används av skolflickor runt om i världen. Hemsidans komposition och innehåll 

skapar intrycket av att de kläder, som den unga kvinnan bär, går att köpa. 

Retorisk textanalys 

http://instagram.com/p/mM3fKWF2JX/
http://instagram.com/taggigt
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Vem försöker övertyga?  

Det är Kvinnohats gästbloggare @taggigt som står bakom inlägget men i 

inlägget tipsar användaren om Genusfotografen och det finns även en länk till 

Genusfotografens inlägg som handlar om American Apparel.  

Det påträngande problemet?  

American Apparels varumärke skapar en image som producerar och 

upprätthåller sexistiska bilder i reklam. Eftersom mode ofta förknippas med en 

viss livsstil kan publiken tolka det som att företaget förespråkar en livsstil och 

ett samhälle som främjar sexualiseringen av unga kvinnors/barns kroppar. 

Företaget använder inte bara någon annans fotografier utan ordnar 

fotograferingen själva. Det visar att det handlar om ett aktivt ställningstagande 

och handlande från företagets sida. 

American Apparels fortsatt sexistiska marknadsföring är något som @taggigt 

starkt ställer sig emot. @taggigt vill upplysa Kvinnohats följare att American 

Apparel fortfarande använder sin “omoraliska sexualisering” i 

marknadsföringen, trots att företaget kritiserats till den grad att de vunnit Årets 

sexist 2013. 

Vilken är den retoriska publiken?  

Den retoriska publiken är följare, användare på Instagram och personer som är 

verksamma inom mode och reklambranschen. Den retoriska publiken kan också 

tänkas vara samhällsmedborgare överlag.  

Vilka är de retoriska villkoren?  

Gästbloggaren @taggigt använder i huvudsak känslor i sin argumentation. 

@taggigt blir “bestört” av företagets sexistiska reklam som är så grov att den 

normaliserar barnporr enligt gästbloggaren. Det finns logiska argument i 

inlägget, information att företaget går bättre och fortsätter med sin sexistiska 

marknadsföring, trotts kritiken de mött.  

Det riktas kritik mot American Apparels eget ethos då de som företag inte tar 

ansvar för sexismen. Inlägget innehåller en informerande text om problemet. 

Publiken förväntas läsa och ta del av informationen för att sedan bilda sig en 

uppfattning om hur företaget använder reklam och hur de arbetar.  

Med att hänvisa till sina känslor om American Apparel och att avsluta inlägget 

med länk till sitt egna Instagramkonto, så stärker @taggigts sitt ethos. 

Vad är det som mottagaren ska bli övertygad om?  

Publiken ska bli övertygad om gästbloggarens åsikter om att American Apparel 

normaliserar barnporr och som belägg hänvisar “taggigt” till Genusfotografen 

som skrivit mer om ämnet. Publiken ska också bli informerad att den “vinst” där 

American Apparel vunnit som Årets sexist inte stoppar företaget från att 

fortsätta sin sexistiska marknadsföring. 

Den materiella gestaltningen 

Problemformulering:  

Inlägget är en reaktion på att effekten av att vinna ett pris som årets sexist inte stoppar 

företaget. Att American Apparel fortsätter sälja och publicera bilder som normaliserar 
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barnporr och det kan ses som ett skrämmande villkor att modeller och publiken måste 

utsättas för detta. 

Identifiering:  

Orsaken är det faktum att sexualisering av den unga kvinnokroppen säljer och att 

företaget inte backar trots kritik och vinsten som Årets sexist 2013. 

Moraliskt omdöme:  

Gästbloggaren ifrågasätter American apparels moraliska omdömde pågrund av deras 

reklam och det faktum att försäljningen av företagets kläder ökar. 

Åtgärdsförslag:  

Det förslag som nämns är att läsa Genusfotografens blogginlägg om ämnet och 

informera allmänheten om problematiken med reklam som är sexistisk. 

 


