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Abstract 

 
Instagram was founded in 2010 and is now one of the most popular social media 

platforms with over 800 million users worldwide; Instagram users are publishing over 

95 million posts every day thereby influencing the daily lives of each other, as the 

media contributes to users navigating in the world as well as taking part in the 

constructing of our reality. Our qualitative approach depart from critical discourse 

analysis, according to which the world gets its meaning from the language and the 

language helps to construct reality through social practices. In this study we have 

analysed the topic of gender roles by looking at how Instagram is helping to 

constructing and changing images of gender roles, careers and parenthood. Our main 

task in this study is to analyse two Instagram entrepreneurs who are constructing and 

changing gender roles regarding career and parenting; Isabella Löwengrip 

(@isabellalowengrip) and Rachel Brathen (@yoga_girl) are our two selected Instagram 

entrepreneurs. We have conducted a qualitative multimodal text analysis of these two 

accounts and comments from followers between 1 - 31 March 2018 and the results 

show that these two account both produce and reproduce gender roles. Brathen and 

Löwengrip have both created social media platforms and businesses and are still 

contributing to the reproduction of gender roles, but both are also producing new roles 

through their choice of words and pictures on their social media platform. Both 

accounts portray a typical female behaviour as where they are smiling and giving the 

followers a chance to study them without demanding their attention. However, Brathen 

is more stereotypical with a very “motherly” approach while Löwengrip has more of a 

businesslike professional in her approach to her Instagram account which could be seen 

as a more masculine role. The followers take part in reproducing a female role when 

they ask questions about Brathen and Löwengrip´s choice as mothers and career 

women, but they are also creating a new way of looking at a working mum when they, 

like men, are helping and cheering each other to success.  

 

Keywords: Genus, Career, Motherhood, Gender roles, Instagram, Social 

media 

  



 

 

Abstrakt 

Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med 

över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder 

om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del 

i konstruktionen av verkligheten.  

Vår kvalitativa studie har sin grund i den kritiska diskursanalysen, världen får sin 

mening genom språket och språket skapar en bild av verkligheten genom de sociala 

praktikerna. I studien har vi undersökt Instagram och hur genus, föräldraskap och 

karriär reproduceras och konstrueras. I studien har två Instagram konton undersökts, 

Isabella Löwengrip (@isabellalowengrip) och Rachel Brathen (@yoga_girl) som är 

entreprenörer och föräldrar. Genom en multimodal textanalys har vi undersökt deras 

bilder, bildtexter och kommentarer från följarna utifrån genusteorin.  

Resultatet har visat att de båda kontona reproducerar och konstruerar genus. Både 

Löwengrip och Brathen ler ofta på bilderna vilket är ett typiskt kvinnligt drag. Brathen 

är mer stereotypisk med en mycket “moderlig” framtoning medan Löwengrip är mer 

professionell i sin framtoning, en roll som ofta tillskrivs män. Följarna har en del i 

konstruktionen och reproduktionen av genus. De ifrågasätter de val som Löwengrip och 

Brathens gör som mammor och entreprenörer. Följarna konstruerar också genus då de 

blir glada över Löwengrips och Brathens framgångar, genom att, precis som män gjort i 

årtionden, hålla varandra om ryggen, hjälpa och stötta varandra.  

 

Nyckelord: Genus, karriär, föräldraskap, Instagram, Sociala medier 
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Inledning 
 

Instagram grundades 2010 och är ett socialt medium som idag har cirka 800 miljoner användare 

som är allt från privatpersoner till celebriteter och företag.1 Tillsammans publicerar användarna 

95 miljoner bilder tillsammans med en bildtext dagligen.2 Tidigare forskning har visat att 

medierna har stor inverkan på det offentliga samtalet. “Medierna är en del av vår symboliska 

omgivning och ingår i våra dagliga referensramar när det gäller våra uppfattningar om 

omvärlden”.3 Forskning har påvisat att representationen av kvinnor i dagens media är en faktor i 

konstruktionen av den normativa bild som finns av hur en kvinna borde vara.4  Sociala medier är 

en del i denna konstruktionsprocess och Instagram med sina 800 miljoner användare, som 

framförallt är kvinnor, spelar en roll i konstruktionen av hur en kvinna borde vara.5 

 

Två celebriteter som använder Instagram är Isabella Löwengrip (@isabellalowengrip) som har 

426 000 följare och Rachel Brathen (@yoga_girl) som har 2,1 miljoner följare. Posterna, de 

bilder som publiceras med medföljande text, handlar om deras vardag. Brathen lever på Aruba i 

Karibien tillsammans med sin man och deras ettåriga dotter Lea Luna. Hennes karriär startade 

när hon blev känd genom sitt Instagramkonto där hon publicerar bilder på sig själv när hon gör 

olika yogaposer.  Idag driver hon flertalet företag. Hon har en egen yogastudio (Island Yoga),6 

ett jourhem för hemlösa hundar (Sgt. Peppers Friends)7. Hon driver också One o eight som är ett 

yoga community och en yogastudio online,8 samt en välgörenhetsorganisation som heter 109.9 

Utöver att vara aktiv på Instagram finns hon även på Facebook, har en egen hemsida där hon 

bloggar och släpper avsnitt av sin podcast.10 

                                                
1 Instagram, “About us”, tillgänglig: https://www.instagram.com/about/us/, 2018, (hämtad 2018-03-01) 
2 Omnicore, “Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts” Tillgänglig: 

https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/, 2018, (hämtad 2018-03-01) 
3 Gunilla Jarlbro, Medier, genus och makt, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s.8 
4 Anja Hirdman, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt (Stockholm: Atlas, 

2001), 292.  
5 Internetstiftelsen, ”Användning av sociala plattformar”, tillgänglig: http://www.soi2017.se/kommunikation-och-
sociala-plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar/, 2017, hämtad (2018-04-02) 
6 Island Yoga, “Island Yoga”, tillgänglig: https://islandyoga.com/, 2018, (hämtad 2018-03-27) 
7 Stg. Peppers Friends, “Our Story” http://www.sgtpeppersfriends.com/, 2018, (hämtad 2018-03-27) 
8 One O Eight, “About”, tillgänglig: https://oneoeight.com/about-new/, 2018, (hämtad 2018-03-27) 
9 109 World, “About 109”, tillgänglig: https://109world.com/about109/, 2018 (hämtad 2018-03-27) 
10 Rachel Brathen, “Read blogg”, tillgänglig: http://rachelbrathen.com/blog/, 2018, (hämtad 2018-03-27) 
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Löwengrip är en entreprenör med flertalet företag och utnämndes tillsammans med Kerstin 

Hessius, nationalekonom och tidigare vice riksbankschef11 till näringslivets mäktigaste kvinnor 

2018 av Veckans affärer12.  Hon bor i Stockholm med sina två barn, Sally tre år och Gillis fyra 

år. Hon blev känd genom sin blogg “Blondinbella” som hon startade som 13 åring. Idag heter 

bloggen Isabella Löwengrip och är den största i Norden med 1,5 miljoner unika besökare.13 Hon 

driver fyra bolag14 och är även delägare i ett antal bolag. Exempelvis Stylein AB som grundats 

av den svenska modedesignern Elin Alemdar.15 Tillsammans har dessa två entreprenörer 2,5 

miljoner följare som varje dag tar del av det innehåll de publicerar på sina respektive 

Instagramkonton.  

 

Instagram är ett socialt medium som möjliggör kommunikation mellan användare och följare och 

är därför ett interaktivt medium. De som tar del av posterna kan skriva kommentarer och det 

skapas ett samtal mellan användare och följare.16 Vi är intresserade av att undersöka detta samtal 

och då specifikt samtalet som förs om föräldraskap, karriär och genus.17 Sociala praktiker inom 

genusforskningen anses vara det som konstruerar vår uppfattning om feminint och maskulint.18 

Instagram är en del av de sociala praktikerna och de 800 miljoner användare är med och 

konstruerar och reproducerar genus. Alltså om användarna är med och skapar nya 

genusstrukturer och/eller upprätthåller rådande strukturer.  

 

Den forsknings som gjorts på mikrobloggar så som Instagram, visar på att denna korta 

kommunikation har fått stor genomslagskraft i samhället. Detta beror på mediets teknologiska 

förutsättningar, med korta inlägg där bilden står för det huvudsakliga budskapet. Specifika 

                                                
11 AP3 Tredje AP fonden, ”AP3s vd Kerstin Hessius korad till näringslivets mäktigaste kvinna 2018”, tillgänglig: 

http://www.ap3.se/ap3s-vd-kerstin-hessius-korad-till-svenskt-naringslivs-maktigaste-kvinna/, (hämtad 2018-04.27).  
12 Veckans Affärer, “Här är näringslivets mäktigaste kvinnor 2018”, tillgänglig: 

https://www.va.se/nyheter/2018/03/05/har-ar-naringslivets-125-maktigaste-kvinnor-2018/, 2018-03-05, (hämtad 

2018-04-27). 
13 Experessen, “Blondinbella så blev hon en av de största”, tillgänglig: https://www.expressen.se/noje/blondinbella--

sa-blev-hon-en-av-de-storsta/, 2016-02-03, (hämtad: 2018-03-27). 
14 Allabolag, ”Isabella Löwengrip”, tillgänglig: https://www.allabolag.se/what/isabella%20löwngrip, 2018-04-06, 

(hämtad 2018-04-06). 
15 Isabella Löwengrip, “NTH och Stylein”, tillgänglig: http://www.isabellalowengrip.se/2018/01/nth-och-stylein/, 

2018-01-10, (hämtad: 2018-03-27). 
16 Användarna kommer genomgående i texten vara de som publicerar innehållet, medan följarna är de som tar del av 

innehållet. 
17 ”Vi” kommer genomgående i uppsatsen vara synonymt med författarna till uppsatsen.  
18 Rosalind Gill, Gender and the media. (Cambridge: Polity, 2007).  
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ämnen kan följas med hjälp av funktionen hashtag, exempelvis #mum. Symbolen # står för 

begreppet hashtag.19 I bildtexterna går det att använda sig av funktionen för att andra användare 

ska hitta ens bild med sökordet “mum”. Funktionen gör att budskap får större spridning och 

uppmärksamhet, de som är intresserade av ämnet kan ta del av de offentliga inlägg som 

publicerats med hjälp av sökordet.20 Instagram är ett socialt medium som används globalt.21 

Löwengrip och Brathen bidrar tillsammans med sina följare på Instagram till samhällets 

konstruktion.  

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att få kunskap om hur diskurser om karriär, föräldraskap och genus 

cirkulerar på Instagram genom att undersöka hur Brathen och Löwengrip med hjälp av sina 

användare konstruerar och/eller reproducerar genus. För att besvara syftet kommer vi använda 

oss av dessa frågeställningar: 

 

1. Hur förhåller sig Löwengrip och Brathen till konstruktion och reproduktion av genus, 

föräldraskap och karriär? 

2. Hur skapas genusdiskursen med hjälp av användarna på Instagram? 

 

För att besvara dessa frågeställningar och uppnå uppsatsens syfte kommer en multimodal 

textanalys med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen att användas. 

 

Tidigare forskning 

I avsnittet kommer vi presentera forskning som gjorts på sociala medier och skillnaden i hur män 

och kvinnor använder sig av sociala medier. 

 

                                                
19 L Weng, et al. "Competition among memes in a world with limited attention." Article No. 335 Scientific Reports 

2, (2012). 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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“Man föds inte till kvinna, man blir det.” Så skrev Simone de Beauvoir, fransk filosof på 40-

talet.22 Även om genusforskning har varit ett forskningsfält sedan 70-talet, så har forskning om 

genus på Instagram ännu inte fått sitt genombrott. 23 Däremot finns forskning på vad sociala 

medier har för påverkan på användaren och hur kön påverkar användandet av medierna. Att 

studera sociala medier där nya budskap kommer och gamla försvinner är på vissa sätt 

problematiskt, då de ständigt förändras. Tidigare forskning har visat på att det finns en kamp 

mellan olika budskap i det hela tiden växande utbudet av information. Att studera sociala medier 

är viktigt då det ger oss en möjlighet att få information om människors beteende utifrån en allt 

mer global värld.24  

 

2016 var 77% av de kvinnliga internetanvändarna medlemmar på det sociala mediet Facebook, 

motsvarande siffra för männen var 66%.25 Forskning visar inte bara på att fler kvinnor är aktiva 

användare på sociala medier utan också på en skillnad i användandet av mediet. 

Flera studier har visat på att kvinnor har ett större kontaktnät på sociala medier än vad män har.26 

Skillnaden beror på att kvinnliga användare har kontakter i fler kretsar såsom kontakt med 

familj, släkt, arbetskamrater, vänner och vänners vänner.27 Kvinnor är även mer aktiva 

användare, forskning visar på att kvinnor skickar omkring 25% mer meddelanden än män varje 

dag.28 Kvinnor kommenterar och gillar andras inlägg i större utsträckning än män och en 

uppdatering gjord av en kvinna kan ha dubbelt så många kommentarer mot en mans 

uppdatering.29 Flera studier har visat att kvinnor är mer stöttande och delar med sig av händelser 

i sina liv, vilket också syns i kommentarsfältet då kvinnliga kommentarer i högre utsträckning 

rör den privata sfären.30 Männen kommunicerar snarare om allmänna saker såsom politik och 

sport.31 Män är också mer noggranna med vilka delar av sitt privatliv de delar med sig av. De 

                                                
22 Linda Fagerström och Maria Nilson, Genus, medier och masskultur. (Kristianstad: Gleerups, 2008), 7. 
23 Jarlbro, 2006.  
24 Weng, et al. 2012. 
25 Richard Joiner, et al. "Gender differences in response to Facebook status updates from same and opposite gender 

friends." Computers in human behavior 58, (2016): 407–412.  
26 Tsahi Hayat, Ofrit Lesser och Tal Samuel-Azran. "Gender discourse patterns on online social network: A social 

network analysis perspective." Computers in human behavior 77, (2017): 132–139.  
27 Michael Szell och Stefan Thurner “How women organize social networks different from men.” Article No. 1214 

Scientific Reports 3, (2013).  
28 Szell och Thurner 2013. 
29 Hayat, Lesser och Samuel-Azran 2017.  
30 Joiner, et al. 2016.  
31 Hayat, Lesser och Samuel-Azran 2017.  
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upprätthåller en mer professionell attityd och avslöjar inte så mycket privata detaljer. Hur 

professionella de framställer sig skiljer beroende på vilka som har tillgång till uppdateringarna. 

Om det bara är nära vänner som kan ta del av uppdateringarna är män mer benägna att dela med 

sig av sitt privatliv.32  

 

Detta visar på skillnaden i vad män respektive kvinnor använder sociala medier till; män söker 

information medan kvinnor integrerar med varandra, söker gemenskap och söker sociala 

kontakter.33 Forskning har visat att kommentarerna är viktiga för samhörigheten på sociala 

medier, kommentarer visar på hur en person uppfattas av andra.34 Bourdieus teorier om socialt 

kapital visar att människor med ett stort kontaktnät uppfattas som att de tillhör en större grupp 

och är mer intressanta, vilket av omgivningen uppfattas som människor med ett högt socialt 

kapital.35 Kommentarerna spelar en stor roll i skapandet av det sociala kapitalet. Användarna 

behöver inte känna varandra utanför det sociala mediet utan den kontakt som sker på mediet gör 

att de uppfattas som vänner. Det är istället de korta kommentarerna såsom “grattis på 

födelsedagen” som ger uppfattningen att personer känner samhörighet med varandra och leder 

till att nya relationer kan skapas.36 Tekniken som möjliggjort mikrobloggar har skapat sociala 

forum där människor möts för att finna gemenskap, ta del av information och det är en plats där 

meningsskapande kan ske.37 

 

Det finns inte bara skillnader mellan män och kvinnor vad gäller kontaktnätets storlek, 

användningsområde och aktivitet, även språket skiljer sig mellan könen. Kvinnor använder sig av 

ett språk som gynnar deras syften, ett av dem är att bygga upp relationer med andra användare. 

Män använder sig av ett språk som är mer rakt, dominant och härskande. Redan som barn skapar 

flickor och pojkar normer för hur de pratar med varandra. Dessa normer fortsätter att 

upprätthållas när användarna interagerar på sociala medier. Sättet att kommunicera beror på vilka 

                                                
32 Courtney S. Walton och Ronald E. Rice “Mediated disclosure on Twitter: the roles of gender and identity in 

boundary impermeability, valence, disclosure, and stage.” Computers in human behavior 29, (2013): 407–412.  
33Joiner, et al. 2016.  
34 Nicole B Ellison, et al. “Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance 

behaviors and their roles in social capital processes.” Journal of computer-mediated communication 19, (2014): 

855–870.  
35 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle. (Göteborg: Daidalos, 2011). 
36 Ellison, et al. 2014. 
37 Weng, et al. 2012.  
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gruppkonstellationer flickor och pojkar befinner sig i under uppväxten, exempelvis om det bara 

är killar i en grupp eller om könen är blandade. Beroende på gruppens konstellation ter sig 

kommunikationen olika. Flickor är mer inriktade på att leka lekar som bygger på samhörighet, 

medan pojkar deltar i aktiviteter som är mer tävlingsinriktade. Flickor lär sig på detta sätt att 

använda ett språk som leder till att behålla gruppens sammanhållning genom att vara mer 

stöttande. Pojkar använder ett mer dominant språk med kommandon och raka kommentarer. 

Detta sätt att använda språket ger prägel på män och kvinnors kommunikation på sociala medier, 

beroende på gruppens sammansättning är kommunikationen olika. Dessa språkliga handlingar 

kan bero på skillnaden mellan könens ställning i samhället, där männen anses ha högre status.38 

Det i sin tur leder till att om gruppen består av både män och kvinnor tenderar kvinnor att 

använda ett språk som skapar mer gemenskap än ett dominant och rakt språk. En annan aspekt 

som påverkar vilket språk som används är hur stor gruppen är och hur väl gruppens medlemmar 

känner varandra. Forskningen visar att när det handlar om större grupper med okända personer 

tenderar könen att agera mer stereotypt, medan i mindre grupper och grupper där gemenskapen 

är stor är skillnaderna mindre. Handlar det däremot om helt privata meddelanden finns inga 

skillnader alls.39 I privata meddelanden avslöjar både män och kvinnor mer om sitt privatliv och 

även de delar som inte är lika fördelaktiga, jämfört med publiceringar i större grupper.40 Detta 

ger stöd för forskningens teorier om att språket skiljer sig på grund av upprätthållandet av de 

språkliga normer som pojkar och flickor lär sig i tidig ålder.41   

 

Tidigare forskning visar på att språket också är en faktor som skiljer sig åt i mellan könen då det 

gäller positivt och negativt språkbruk. Kvinnor använder ett mer positivt språk än vad män gör.42 

Kvinnor tydliggör sina känslor, de uttrycker sin glädje och sorg och är inte rädda för att framstå 

som sårbara. Kvinnor kan utan att vara missunnsam glädjas med andra, män snarare gömmer 

sina känslor än visar dem.43  I många kulturer anses kvinnan enligt norm vara det känslosamma 

könet. Att män och kvinnor lever upp till dessa stereotypiska bilder av hur en man och kvinna 

                                                
38 Joiner, et al. 2016.  
39 Ibid.  
40 Walton och Rice 2013. 
41 Joiner, et al. 2016.  
42 Mike Thelwall, David Wilkinson och Sukhvinder Uppal. “Data Mining Emotion in Social Network 

Communication: Gender Differences in MySpace.” Journal of the american society for information science and 

technology 61, (2010):190–199. 
43 Ibid. 
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ska vara realiseras i en studie gjord av Thelwall, Wilkinson och Uppal där de undersökte mediet 

MySpace, ett community för musik där man kan nätverka med andra användare, läsa bloggar och 

lyssna på musik.44 Trots olika kulturer så har människan samma känsloregister men reagerar 

olika när vi ställs inför situationer, detta för att våra känslor baseras på tidigare erfarenheter. 

Trots detta är det i övervägande situationer alltid kvinnan som är det mer positiva könet.45 

Kvinnans mer positiva användning av språket leder till ett mer lyckosamt användande av mediet, 

kvinnan blir helt enkelt mer populär än mannen. Som nämnt innan använder sig kvinnan av ett 

språk som öppnar upp för konversation och är välkomnade medan mannen är mer rak på sak och 

mer kritisk. Redan i ung ålder lär sig flickor och pojkar hur de ska bruka språket utifrån kön. 

Flickor ska vara mer inkluderande medan pojkar lär sig att vara mer ledande. Det skilda 

språkbruket gör att kvinnor uppfattas varmare och män kallare. Kvinnor skapar genom sitt 

språkbruk ett större engagemang.46 Att prata om det privata i den offentliga sfären på sociala 

medier anses vara mindre lämpligt än att prata om det i privata meddelanden.47  

Stereotyperna som finns i samhället där män är mer aktiva i det offentliga rummet avspeglar sig 

även på sociala medier, exempelvis är män mer engagerade i diskussioner som rör politik och 

fakta.48 Kvinnor använder mediet mer till att kommunicera sådant som anses röra den privata 

sfären. Kvinnor kan dock vara aktiva i att stötta organisationer men då främst hjälporganisationer 

av olika slag. I sociala medier fortsätter stereotyper att reproduceras, kvinnor associeras mer till 

känslor medan män associeras till det mer intellektuella.49 Däremot visar också forskning att 

sociala medier är ett forum där exempelvis kvinnliga politiker har en möjlighet att skapa större 

engagemang än män, jämfört med mer traditionella medier där män är mer representerade.50 

 

Internet har möjliggjort spridning av sociala plattformar och med dessa kommer möjligheter till 

ny kommunikation.51 Människan kan idag, oavsett kön göra sig hörd och budskapet har 

                                                
44 Myspace, “Aboutmyspace”, Tillgänglig: https://myspace.com/pressroom, 2018, (hämtad 2018-04-09). 
45 Thelwall, Wilkinson och Sukhvinder 2010.   
46 Ibid. 
47 Walton och Rice 2013.  
48 Petter Bae Brandtzaeg. "Facebook is no “Great equalizer”: A big data approach to gender differences in civic 
engagements across countries." Social sciences computer review 35, (2017): 103–125.  
49 Ibid. 
50 Moran Yarchi och Tal Samuel-Azran, “Women politicians are more engaging: male versus female politicians’ 

ability to generate users’ engagement on social media during an election campaign.” Information, communication 

and society 21, (2018): 978–995.  
51 Weng, et al. 2012.   
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möjlighet att nå över nationsgränser. Genom sociala plattformar kan människor hitta en identitet, 

göra sig hörda, finna gemenskap, förverkliga sig själva, sprida kärlek, men det kan också sprida 

hat. Internet har skapat ett nytt klimat där möjligheterna är obegränsade.52  

 

Det är med avstamp i det nya klimatet och denna tidigare nämnda forskning vår undersökning tar 

sin början. Vi vill analysera hur genus tar sig uttryck och då på Instagram där tidigare forskning 

saknas. Därför anser vi att vår undersökning med inriktning på hur genus reproduceras och/eller 

konstrueras på Instagram kan bidra som ett komplement till tidigare forskning och en början till 

fortsatt forskning med genusdiskursen som utgångspunkt.  

 

Teori och metod 
 

Studien kommer att ha sin utgångspunkt i genusteori och diskursteori. Diskursteorins 

grundpremisser är att språket konstruerar verkligheten, men språket kan aldrig enbart återge 

verkligheten utan är med och formar den.53 Genusteorins centrala tanke är att genus är något som 

konstrueras och upprätthålls av samhället genom sociala handlingar.54 Denna tanke att genus 

konstrueras gör att kombinationen av de två teorierna, diskurs- och genusteori vilar på samma 

grund. Båda teorierna utgår från att det är genom sociala och språkliga handlingar som 

verkligheten konstrueras. Det går att se genus som en diskurs, genusdiskursen. Att kombinera 

diskursteori tillsammans med genusteori ger en bredare kunskap om ämnet.55 För att uppnå vårt 

syfte ska vi göra en kvalitativ textanalys med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen 

kompletterat med en multimodal analysmetod. En kvalitativ textanalys görs därför att vi vill få 

kunskap om diskursen om genus, föräldraskap och karriär på Instagram. Genom att analysera ett 

fåtal poster mer noggrant kan vi blottlägga de underliggande strukturerna som diskursen bygger 

på.56 En kvantitativ textanalys fokuserar på mer på mätbara fakta, vilket skulle leda till en 

                                                
52 Yair Amichai-Hamburger, Katelyn Y.A. McKeanna och Samuel-Azran Tal. “E-empoverment: Empowerment by 

the Internet.” Computers in Human Behavior 24, (2008).  
53 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskapliga text- och 
diskursanalys (Denmark: Studentlitteratur, 2005), 305. 
54 Jarlbro 2006.  
55 Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 

2009), 10. 
56 Søren Kjørup, Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori (Lund: 

Studentlitteratur, 2009), 300.  
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deskriptiv analys.57 Men eftersom vi vill undersöka hur genusdiskursen tar sig uttryck krävs en 

närläsning av språket som används i kombination med bild vilket gjorde att valet föll på en 

kvalitativ metod.58 Vi kommer börja med en genomgång av genusteori, föräldraskap och karriär, 

för att sedan komma in på kritisk diskursanalys som teori och metod med den multimodala 

textanalysen som verktyg.  

 

Genusteori 
 

Inom genusforskningen är genus och kön två centrala begrepp. Kön står för det biologiska och 

genus för det sociala och kulturella könet, alltså de egenskaper vi människor tilldelar könet.59 

Dessa egenskaper tilldelas utifrån våra tankar om vad som är maskulint och feminint. Om vi 

möter en person är det första vi gör, medvetet eller omedvetet, att avgöra om det är en man eller 

kvinna och sedan tilldelas personen olika egenskaper.60 Genus är något föränderligt och något 

människor skapar varje dag genom sociala handlingar, genus konstrueras och reproduceras 

 

När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker inser de att de måste kunna urskiljas som det ena eller det 

andra, även om det i de flesta sociala situationer handlar om en obetydlig eller knappt synlig fysisk 

skillnad. Kläder, frisyr, sätt att tala och vad som sägs, val av aktiviteter - allt är nyckelfaktorer som kan 

användas för att positionera sig själv på ett framgångsrikt vis, inte bara som flicka eller pojke, utan också 

som identifierbart inte det andra.61 

 

Flickor lär sig att de borde gilla smink, att dansa och visa omtanke gentemot varandra medan 

pojkar lär sig att de ska vara starka, gilla sport och leksaksbilar. Dessa egenskaper har ingenting 

med könet i sig att göra utan är egenskaper som tilldelas könet utifrån sociala och kulturella 

konstruktioner.62  Under uppväxten formar omgivning människan och redan på förskolan lär sig 

barn vad som är “tjejigt” och “killigt”. Under ens livstid fortsätter samhället att reproducera 

                                                
57 Barrie Gunter, The quantitative research process. I: Bruhn Jensen, Klaus (red.)  A handbook of media and 

communication research: qualitative and quantitative methodologies. (London: Routledge, 2002), 222. 
58 Klaus Bruhn Jensen, Introduction: the qualitative turn. I: Bruhn-Jensen, Klaus & Nicholas, W Jankowsky (red.) A 

handbook of qualitative methodologies for mass communication research. (London: Routledge, 2002), 4. 
59 Jarlbro 2006.  
60 Winther Jörgensen och Philips 2009, 10. 
61 Bronwyn Davies, Hur flickor och pojkar gör kön. (Stockholm: Liber, 2003), 13. 
62 Fagerström och Nilson 2008, 7. 
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dessa förutbestämda meningar om hur en kvinna och man borde vara, och om vad som 

egentligen är maskulint och feminint.  

 

Varje gång vi talar om “en kvinna” eller “en man” hänvisar vi till ett jättelikt system av tolkningar, 

förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs historia. 

‘Innebörderna’ av dessa ord är enormt mycket större än de biologiska kategorierna hane och hona.63 

 

Det finns maktstrukturer som ur ett feministiskt perspektiv inte enbart är något som en gång 

konstruerats och finns kvar utan det är strukturer som människan producerar och reproducerar 

dagligen. Det som idag anses som feminint eller maskulint har sin grund i historien, även om 

synen på kvinna, man och relationen däremellan förändras så sker förändringen långsamt.64 

Flickor och pojkar uppfostras på olika sätt, för att bli “det de borde vara”.65 Män och kvinnor 

förväntas att bete sig på olika sätt. Det finns normer som säger hur en kvinna och en man borde 

vara och lever man inte upp till förväntningarna så kan det uppfattas som konstigt, avvikande och 

dettta avvikande beteendet kan få konsekvenser i form av utanförskap.66  

 

Det finns en könsordning, Yvonne Hirdman lanserade under 1980-talet begreppet 

genuskontrakt.67 Genuskontraktet syftade till att fylla en lucka. Tidigare i historien hade religion 

legitimerat mannens dominans över kvinnan. Det finns en idealkvinna och en idealman och 

genuskontraktet syftar till att förklara hur könen integrerar med varandra. Det finns redan 

förutfattade meningar för hur en man eller kvinna ska handla i olika situationer. Genuskontraktet 

belyser och förklarar förhållandet mellan män och kvinnor i samhället samtidigt som de 

hierarkiska skillnaderna mellan könen upprätthålls av både mannen och kvinnan eftersom 

samhället reproducerar konstruktioner av genus och lever efter dem.68 Kvinnor förväntas vara 

mer familjeorienterade och män förväntas vara och är starkare inom näringslivet. När kvinnor 

och män möts konkurrerar de om utrymmet i sfären och könsmaktsordning reproduceras ännu en 

gång. Men när män och kvinnor möts i samma sfär så hålls de isär, vilket gör att maktstrukturer 

                                                
63 R. W. Conell, Om genus, (Uddevalla: Daidalos, 2003), 89. 
64 Fagerström och Nilson 2008, 9. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Hirdman 2001. 
68 Ibid. 
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kan leva vidare eftersom de inte blir ifrågasatta utan fortsätter helt oförändrade att 

reproduceras.69 Dessa könsmaktssystem upprätthålls av människans handlande och ofta på 

kvinnans förlust. När män håller varandra om ryggen och inte släpper in kvinnan som 

exempelvis ledamot i en styrelse så fortsätter männen att sitta på makten, och om denna socialt 

konstruerade verklighet inte blir ifrågasatt kommer den att fortsätta existera och 

könsmaktsordningen förblir oförändrad.70 Män och kvinnor lever efter olika förutsättningar och 

med det kommer också olika begränsningar, dessa skillnader och olikheter belyser 

genuskontraktet.71 I vår undersökning där syftet är att få kunskap om hur diskurser om karriär, 

föräldraskap och genus cirkulerar på Instagram genom att undersöka hur Brathen och Löwengrip 

med hjälp av sina användare konstruerar och/eller reproducerar genus är genuskontraktet 

intressant. Tidigare forskning har visat på att kvinnor i högre utsträckning använder mediet och 

att kvinnor är mer lyckosamma användare än männen.72 Medierna har stor del i konstruktionen 

av genus och därför är det viktigt att representationen av män och kvinnor i media är jämställd.73 

När enbart män får komma till tals i offentligheten kommer världen tolkas utifrån ett manligt 

perspektiv där enbart mannens intressen lyfts.74 Detta skapar en obalans eftersom både män och 

kvinnors perspektiv måste lyftas fram för att allmänheten ska kunna ta ställning till olika 

skeenden utifrån olika perspektiv.75 Genom att undersöka Löwengrip och Brathen uppdatering på 

Instagram kan vi blottlägga strukturer, exempelvis om de genom Instagram utmanar 

genuskontraktet och utmanar männens dominans i offentligheten. 

 

I medieproduktionen skapas det innehåll som baserats på vad män och kvinnor kan tänkas vilja 

läsa om, exempelvis att kvinnor vill läsa om relationer och män om sport.76 Hur medierna 

presenterar olika händelser ger i sin tur avtryck på hur publiken uppfattar omvärlden.77  

  

                                                
69 Ylva Elvin-Nowak och Helené Thomsson, Att ha kul och visa vad man går för (Stockholm: SNS förlag, 2004), 

93–94. 
70 Elvin-Nowak och Thomsson 2004. 
71 Fagerström och Nilson 2008, 7. 
72 Hayat, Lesser och Samuel-Azran 2017.  
73 Gill 2007. 
74 Jarlbro 2006.  
75 Ibid. 
76 Hirdman 2002, 8.  
77 Ibid. 
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Här produceras, inte minst, föreställningar om vad som utgör, eller bör utgöra, “kvinnligt” respektive 

“manligt” och hur vi ska förstå dem i förhållande till varandra… ...Detta ständiga definierade skapa en 

medial produktion av genus, där antaganden om vilka vi är styr vad som talas om och hur.78 

 

Den som sitter på en maktposition eller på något sätt utövar makt har en position där hen kan 

upprätthålla eller förändra strukturer. “Genus har sin grund i socialt och kulturellt präglade idéer 

om femininiteter och maskuliniteter”.79 Utan en maktaspekt blir diskussionen om genusteorin 

meningslös vilket gör att en analys utan att studera vem som har makten i situationen inte längre 

utgår från genusteori enligt Linda Fagerström och Maria Nilson.80 De skriver i boken Genus, 

medier och masskultur att “...lyfta fram tongivande tolkningsföreträde kan alltså leda till att man 

blir varse maktförhållanden som länge stått oemotsagda och som ingen hittills ifrågasatt.”81 

Fairclough skriver: att kunna kontrollera strukturernas system ger makt över den förändring som 

skulle kunna ske och dessa maktstrukturer är inte alltid synliga utan är en av sakerna genusteorin 

försöker blottlägga.82 

 

Föräldraskap 
 

I historien har kvinnan varit den som tagit hand om hemmet och barnen. 

 

På ett konkret plan är det ju det äktenskapets urtext det handlar om: tager du denna kvinna att sörja för i 

nöd och lust? Tager du denna man att lyda/älska i nöd och lust? 83 

 

Detta äktenskapsförord indikerar på hur fördelningen mellan man och kvinna historiskt har sett 

ut, och hur den fortfarande ser ut. Kvinnan ska ta hand om hemmet medan mannen ska försörja 

familjen.84   

 

                                                
78 Hirdman 2002, 8. 
79 Fagerström och Nilson 2008, 12. 
80 Ibid., 13. 
81 Ibid., 14. 
82 Norman Fairclough och Ruth Wodok, Critical discourse analysis. I: Van Dijk, Teun A (red.) Discourse as social 

interaction. (London: Sage publication, 1997), 273, 258. 
83 Hirdman 2001, 85. 
84 Ibid. 
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Vår uppväxt formar med alla sina olika element oss till vuxna personer. Föräldrar har en stor 

inverkan på vad barnet får för värderingar. Barn präglas under sin uppväxt av olika saker som 

konstruerar genus och ställs ständigt inför scenarion som ger mannen mer makt än kvinnan. 

Kunskapen barn får av att läsa böcker, leka lekar, se på tv-serier bidrar precis som allt annat till 

konstruktionen av genus.  Dessa olika element bidrar till att barnet får lära sig att mannen är den 

med makt, den som gör karriär och den som ska vara hård och att kvinnan är underlägsen 

mannen.85 

 

I samhället finns en norm för hur en bra förälder ska vara. Dessa har skapats genom sociala 

konstruktioner och är olika beroende på om det gäller en pappa eller mamma. Mammor ska leva 

upp till myten om den “goda mamman” för att accepteras som en “bra” mamma. En mamma ska 

älska och skydda sitt barn.86 En mamma ska vara hemma med sitt barn därför att en ”bra” 

mamma vill alltid ta hand om sina barn, speciellt om du är en medelklass caucasian (vit) kvinna 

som är normen för den goda modern. Som mamma kommer alltid ditt barn i första hand och det 

är viktigt att göra research på varje stadie i barnens utveckling för att ta reda på hur barnet på 

bästa sätt kan utvecklas. Myten säger att ett barn kan få mentala problem om mamman jobbar 

utanför hemmet vilket är en faktor till att mammor känner skuldkänslor när de inte är en 

närvarande förälder. Ändå visar forskning på att mammor som arbetar har bättre mental hälsa, än 

mammor som enbart är hemma med barnen.87 Detta skapar i dagens samhälle ett dilemma då 

även kvinnor behöver tjäna pengar, ändå ska prioriteringen för en “bra” mamma vara att sätta 

barnet i första rummet och först efter det kommer karriär, man, utseende och hushållet. 88 Bilden 

som visas i medierna på den perfekta kvinnan som balanserar arbete och föräldraskap hjälper till 

att spä på myten och kan leda till skuldkänslor hos kvinnor.89 Denna bild av en kvinna blir 

referensramen att förhålla sig till, vilket leder till att kvinnor istället för att söka de strukturella 

bakomliggande orsakerna till att de vill uppnå denna fiktion av en bra mamma, lever på hoppet 

                                                
85 Davies 2003, 212. 
86 Esther Suumond. “Good motherhood and the need for transnational perspective.” Journal of social Intervention: 

theory and practice 4, (2010): 100–111.  
87 Fiona Joy Green. “Re-conceptualizing motherhood: reaching back to move forward.” Journal of family studies 21, 

(2015): 196–207. 
88 Jools Page. “Will the good working mother please stand up? Professional and maternal concerns about education, 

var and love.” Gender and Education 35, (2013): 584–563.  
89 Shandi Orgard. “The cruel optimism of ‘The good wife’ the working mother on the fantastical treadmill.” 

Television and New Media 18, (2017): 165–183.  
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om att myten är något som går att leva upp till.90 Men myten om den “goda” mamman beror 

också på kulturella normer.91 Även om myten är väletablerad finns det forskning som visar på att 

en mamma alltid kan vara en bra mamma oavsett om de inte alltid är med sina barn.92 Denna 

föreställningen av “den goda modern” kommer framförallt från den Amerikanska forskningen 

där myten om den goda modern är väletablerad.  

 

Män och kvinnor ser på sin roll som föräldrar på olika sätt, mannen är generellt mer nöjd med 

sitt faderskap än vad kvinnan är med sitt moderskap.93 Fadern känner sig tillräcklig medan 

modern känner skuldkänslor över att inte räcka till, trots att hon tar mer ansvar för familjen.94 

Detta kan ha att göra med den samhällsutveckling som skett de senaste årtionden där det 

fortfarande ställs samma krav på kvinnan, trots att hon idag både ska arbeta och ta hand om 

familjen.95 Fadern kan i sin roll som förälder känna sig mer fri att till exempel satsa på sin karriär 

medan en mamma som i första hand väljer att göra karriär kommer med största sannolikhet att 

ifrågasättas. Kvinnor måste till skillnad mot män försvara sitt val och gör det genom att berätta 

vilken “bra mamma” hon är och att barnet mår bra trots att hon jobbar.96 Detta gör att kvinnors 

och mäns karriärvägar skiljer sig.97  

 

Karriär  
 

Sverige är ett föregångsland när det handlar om jämställdhet. Trots att den allmänna 

uppfattningen är att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i näringslivet lyser kvinnans 

närvaro med sin frånvaro.98 Män dominerar höga positioner och så har det sett ut genom 

historien, för att förändra näringslivets strukturer så måste dessa utmanas. Män måste verka för 

förändring och kvinnor måste söka sig till högre positioner.99 “Vårt samhälle är i sig en 

maktstruktur som bygger på manlig dominans och mäns tillgång till resurser”.100 Kvinnor tjänar 

                                                
90 Orgard 2017. 
91Suumond 2010.  
92 Page 2013.  
93 Elvin-Nowak och Thomsson 2004.   
94 Joy Green 2015. 
95 Elvin-Nowak och Thomsson 2004.   
96 Ibid., 98. 
97 Ibid. 
98 Ibid., 9. 
99 Ibid., 10. 
100 Elvin-Nowak och Thomsson 2004, 92. 
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mindre än män och har inte lika mycket kapital som män. Män har ofta ett större nätverk i 

näringslivet än kvinnor vilket också är en bidragande faktor till dessa maktstrukturer.101 Män 

rekryterar män, vilket gör att män klättrar i hierarkin snabbare och oftare än vad kvinnor gör. 

Dessa strukturer upprätthålls av socialt handlande.102 I genuskontraktet bygger en del av teorin 

på att män och kvinnor har olika möjligheter och begränsningar.103 När män och kvinnor möts i 

samma sfär så blir könsmaktssystemet tydligt.104 Det finns förutbestämda roller för hur en kvinna 

och en man ska handla i olika situationer. Exempelvis förväntas en kvinna vara mer socialt 

kompetent än en man, en egenskap som tillskrivs kvinnan i positiv bemärkelse men som också 

kan vara till kvinnans nackdel.105 Att det redan innan finns förutbestämda regler för hur en man 

eller kvinna ska handla i vissa situationer är problematisk, bara för att en kvinna förväntas vara 

förstående betyder det inte att hon är det. Dessa förväntningarna kan dock göra att hon ändå 

agerar stereotypiskt i situationer som exempelvis vid löneförhandling. Detta sker både medvetet 

och omedvetet.106  

 

I den studie Ylva Elvin Nowak och Heléne Thomasson presenterar i boken: Kvinnor och mäns 

karriärberättelser så har de intervjuat män och kvinnor som gjort karriär för att se om det finns 

några likheter och skillnader mellan män och kvinnors karriärberättelser. När kvinnor berättat 

om sin karriär använder de sig av begreppen “visa” och “bevisa”, i männens berättelser lyser 

orden med sin frånvaro. Att kvinnor använder sig av begreppen “visa och “bevisa” vittnar om att 

arbetsmarknaden inte är jämställd. Kvinnor känner, till skillnad mot männen, ett större behov av 

att visa på sin kunskap och kompetens.107 I intervjuerna framkommer det att kvinnor i arbetslivet 

måste frångå de stereotypiska bilderna om hur en kvinna ska vara för att kunna göra karriär och 

bli accepterade i näringslivet. För att göra karriär och bli respekterade använder kvinnor sig av 

följande strategier för att klättra i hierarkin:108 

 

                                                
101 Ibid., 93. 
102 Ibid., 94. 
103 Fagerström och Nilson 2008. 
104 Elvin-Nowak och Thomsson 2004, 94. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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1. Att hinna före tvivlen, att vara snabb i beslutsfattandet och inte vara rädd för att säg ja så 

att ingen börjar tvivla på beslutet. 

2. Att synas och söka acceptans, att visa sin kompetens i samtal och ha tydliga åsikter. 

Genom att visa att man har en åsikt, är ambitiös och syns i många viktiga sammanhang 

gör att man tar större plats på arbetsplatsen. 

3. Att sikta högt, även om man inte riktigt har alla meriter som står på en platsannons ska 

man söka jobbet ändå. 

4. Att bevaka sina positioner och att ha kontrollen, till exempelvis att se till så ens tjänst 

finns kvar efter föräldraledigheten.109 

 

Eftersom de flesta som sitter på höga positioner är män så ifrågasätts ofta kvinnors kompetens.  

 

Många organisationsforskare har visat att kvinnlighet är kompatibelt med chefskap på lägre nivåer och i 

mer stödjande funktioner, men inte med de poster som generellt anses kunna leda till toppositioner.110 

 

I samband med ledarskap ses kvinnlighet som något negativt.111 För att kvinnor ska få samma 

respekt som män händer det att kvinnor tar avstånd från andra kvinnor, det görs för att distansera 

sig från de förutfattade meningarna det finns om kvinnor. Detta kan också räknas som en strategi 

för att nå näringslivets topp. Då ens kontaktnät blir viktigt och utan att accepterats av det andra 

könet, som i detta fall är mannen, kommer förutsättningarna för att göra en karriärresa minska.112 

 

Eftersom män är det kön som dominerar höga positioner lyser kvinnliga förebilder med sin 

frånvaro. Detta är också en del i problematiken då förebilder är viktigt för att 

känna identifikation. 

 

Vi lär oss att identifiera oss med beteenden, attityder, förhållningssätt och utseenden som den grupp vi 

tillhör tycks stå för och det är detta som utgör det egentliga innehållet i förebilden.113 

 

                                                
109 Elvin-Nowak och Thomsson 2004, 71, 74. 
110 Ibid., 91. 
111 Ibid., 92. 
112 Ibid., 95. 
113 Ibid., 95. 
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Om unga flickor inte har förebilder inom näringslivet så är det större chans att flickor inte tror att 

de har förmågan att göra karriär. Kvinnor använder strategier för att göra sig oumbärliga, för att 

bli accepterade och för att ha samma förutsättningar som män på arbetsmarknaden.114 Löwengrip 

och Brathen har byggt upp ett stort socialt nätverk på Instagram där hundratusentals följare tar 

del av deras innehåll. Att undersöka Instagram är ur ett genusperspektiv med fokus på karriär 

intressant för att se om de mönster och strukturer som beskrivits ovan efterlevs eller om nya 

mönster skapas. 

 

Kritisk diskursanalys som teori 
 

Begreppet diskursanalys är vanligt inom olika tvärvetenskapliga områden inom humaniora. 

 

Inriktningen förknippas med obegripliga franska filosofer…”115  ”…och man upptäcker också att det inte 

råder någon större enighet om vad diskurser är eller hur man analyserar dem.116 

 

Dessa två citat är hämtade ur två olika böcker och påvisar hur omtvistat begreppet diskurs är. Det 

är därför viktigt att definiera exakt på vilket sätt begreppet används och hur vi kommer att 

använda oss av diskursanalys som verktyg för att skapa reliabilitet i undersökningen. Därför 

inleder vi med en kort introduktion till vad teorin om diskurs innebär för att sedan definiera 

begreppets betydelse som studien har sin utgångspunkt i. Men till en början definieras diskurs 

som att vår förståelse för världen går genom språket och språket är en social handling. 

  

Diskursbegreppet är sprunget ur traditionerna om strukturalismen och konstruktivismen och 

storhetstiden för strukturalismen var i Frankrike under 60-talet. Här verkade namn som Barthes, 

Lévi-Strauss, Lacan, Althusser och Foucault.117 Men strukturalismens tankegångar bygger från 

början på Ferdinand Saussures föreläsningar om språket på början av 1900-talet. Saussures 

påstår att för att förstå något måste vi analysera språket utifrån en avgränsad del och genom detta 

finna de grundläggande strukturerna bakom språket, det han kallar språkets system.118 Att 

                                                
114 Elvin-Nowak och Thomsson 2004. 
115 Bergström och Boréus 2005, 305. 
116 Winther Jörgensen och Philips 2009, 7. 
117 Kjørup 2009, 303. 
118 Kjørup 2009, 300. 
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studera språket skulle vara meningslöst då det skulle innehålla för många faktorer, exempelvis 

individuella uttryck och kontexter. Därför ger det inget att analysera språket utan istället ska 

analysen fokusera på hur språksystemet används i specifika sammanhang.119 Genom att 

undersöka några få aspekter av språket så går det att finna system som dessa bygger på och på 

det viset se hur dessa aspekter förhåller sig till varandra. Dessa system som ligger bakom det 

föränderliga säger Saussures är det verkliga. Dessa verkliga bitar av systemet är oföränderliga 

och kan därför säga något om språket som helhet.120  

 

Konstruktivism sammanfattar en rad olika positioner men som alla har gemensamt att de är 

grundade i synen på verkligheten som något konstruerat. Verklighet eller kunskap är inte något 

som bara finns utan den är skapad genom överenskommelser såsom språket, gemensamma 

kultur, historia, subjektiva upplevelser eller liknande. Dessa överenskommelser konstruerar 

sedan mönster genom vilka vi uppfattar verkligheten.121 Begreppet socialkonstruktionism är ett 

exempel på en av dessa positioner inom konstruktivismen. Socialkonstruktionismen anser att det 

är genom språket och de begrepp som används som till exempelvis identiteter, kön och 

nationalitet konstrueras.122  En annan grundpremiss i socialkonstruktionismen är att det inte går 

att skilja mellan språket och verkligheten, för vi kan inte tala om verkligheten utan att göra det 

genom språket.123 Sprungen ur poststrukturalistiska konstruktivismen har vi då diskurser. Kants 

filosofiska fråga “Vad kan jag veta?” har här övergått till frågan “Vad betyder vetande?124  

 

Den diskursanalytiska teorin ansluter sig till uppfattningen att det är genom språket vi får tillgång 

till verkligheten, men också att det är genom språket vi är med och skapar denna verklighet.125 

 

Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan 

existerande verklighet- representationerna bidrar till att skapa den126 

 

                                                
119 Ibid. 
120 Ibid., 303. 
121 Ibid., 322. 
122 Ibid., 323. 
123 Bergström och Boréus 2005, 22. 
124 Kjørup 2009, 322. 
125 Bergström och Boréus 2005, 326. 
126 Winther Jörgensen och Philips 2009, 15. 
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Diskursteorins grundpremisser är att genom språket konstrueras verkligheten och vår förståelse 

av världen går genom språket och det är genom språket som den fysiska världen får sin 

betydelse.127 Språket kan alltså aldrig enbart återge verkligheten utan är med och formar den.128 

Diskursteorin ser språket som en social handling där vårt sätt att tala är vad som skapar till 

exempel våra identiteter och sociala relationer. Det är genom denna sociala interaktion som man 

kategoriserar upp, skapar och reproducerar den gemensamma verkligheten i vad som är sant, rätt 

och fel.129 Alltså sanning och vad som får sägas är uppbyggd inom diskursen och denna struktur 

är uppbyggd av de sociala handlingarna som sker genom språket inom diskursen.130 

“Tillsammans konstruerar de diskursiva praktikerna och de andra sociala praktikerna vår 

omvärld.”131 

 

Utifrån dessa grundpremisser kommer vår analys bygga på den engelska professorns Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys (Critical Discourse Analysis; CDA). Inom kritisk 

diskursanalys definierar Fairclough diskurs på följande sätt: 

 

CDA sees discourse- language use in speech and writing- as a form of ´social practice´. Describing 

discourse as a social practice implies a dialectical relationship between a particular discursive event and the 

situation(s), institution(s) and social structure(s) which frame it… …the discursive event is shaped by 

situations, institutions and social structures, but but it also shapes them.132 

 

Kritisk diskursanalys ser på diskurser utifrån tre analysnivåer. Nivå ett är den skrift liga, alltså 

textens uppbyggnad. Nivå två är att diskursen ses som en praktik där produktion, distribution och 

konsumeringen av texten ska analyseras. Nivå tre är att diskurser ses som sociala praktiker, alltså 

vidgas perspektivet till att innefatta andra diskurser, men också icke diskursiva områden.133  

Analysen är på detta sätt inriktad på att få kunskap om hur relationerna ser ut mellan diskurser 

och sociala strukturer.134 

                                                
127 Winther Jörgensen och Philips 2009. 
128 Bergström och Boréus 2005, 305. 
129 Winther Jörgensen och Philips 2009, 12. 
130 Ibid., 19. 
131 Ibid., 23. 
132 Fairclough och Wodok 1997, 258. 
133 Fairclough och Wodok 1997. 
134 Fairclough och Wodok 1997, 271. 
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Multimodal textanalys 
 

Då Instagram består av både bilder, bildtexter och kommentarer från följare kommer vårt 

textbegrepp att skilja sig från andra vetenskapliga definitioner. Här innefattar begreppet text 

också bilder, ljud, layout och andra visuella element som inte är enbart skrivna.135 Det skrivna 

ordet är ofta kopplat till bilderna, men bilderna är också kopplade till texten. Detta är vad som 

sker på Instagram och därför använder vi oss av det vidgade textbegreppet och kompletterar med 

en multimodal analys. Det multimodala textbegreppet definieras som texter med innehåll av flera 

kommunikativa former, exempelvis bilder, ljud, rörelser, tal, musik oftast i relation till skrift.136 

Det multimodala textbegreppet är av intresse för vår undersökning då vi ska studera Instagram 

som är ett socialt medium som innehåller fler element än bara text. Denna teori grundar sig på 

Gunther Kress och Theo van Leeuwens sätt att analysera dagens diskurser.137  

I dagens samhälle har de tekniska framstegen gjort att kommunikationen har ändrats. De nya 

skärmarna har lett till en kommunikation som handlar mer om uppmärksamhet. Anders Björkvall 

kallar det i sin bok Den visuella texten för en uppmärksamhetsekonomi. Den visuella biten i 

kommunikationen har blivit viktigare för att nå ut till människor framförallt med kommersiella 

budskap såsom reklam.138 Att analysera texter utifrån deras multimodala kommunikation är för 

oss viktigt för att kunna se samspelet mellan bilder och det skrivna ordet och hur det tillsammans 

skapar en representation av verkligheten. Alltså hur diskurser bildas och upprätthålls genom 

maktutövning. I den multimodal metoden är tre begrepp centrala; ideationella, interpersonella 

och textuella. Dessa begrepp är kategorier för det som människor behöver kunna uttrycka.139 

Ideationella syftar till att kommunicera var någon befinner sig rumsligt eller i förhållande till 

någon annan. Det interpersonella syftar till hur texter används för social interaktion med läsaren 

och för att förmedla attityder, samt världsbilder. Det sista begreppet, det textuella, syftar till hur 

dessa olika kommunikativa handlingar knyts samman till en helhet som går att förstå utifrån sitt 

                                                
135 Anders Björkvall, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (Stockholm: Hallgren & Fallgren 

studieförlag, 2009), 7. 
136 Ibid., 8. 
137 Gunther Kress och Theo van Leeuwen, Multimodal Discourse: The modes and media of contemporary 

communication (London: Arnold, 2001).  
138 Björkvall 2009, 6. 
139 Gunther Kress och Theo van Leeuwen. Reading Images: The grammar of visual design. 2 uppl. (London & New 

York: Routledge, 2006). 
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sammanhang.140 Vi kommer att utgå från semiotikens grunder som är att all kommunikation 

strävar efter och bygger på människors vilja att skapa mening tillsammans, kommunikationen är 

i grunden socialt orienterad.141  

 

Det vidgade textbegreppet kommer hjälpa oss att se hur text och bild skapar en helhet och det är 

den helheten som kommer studeras i undersökningen.142 Detta genom att komplettera den 

kritiska diskursanalysen med en multimodal analys med utgångspunkt i Anders Björkvalls bok 

Den visuella texten: multimodal analys i praktiken och Gunther Kress och Theo van Leeuwens 

bok Reading Images: The grammar of visual design.  Förutom de teoretiska bitarna ovan 

kommer vi utgå ifrån att de visuella elementen får sin betydelse från deras avbildning av 

existerande företeelser i världen.143 Relationen mellan själva bildtexten och bild är central i vår 

analys. Vi kommer utgå ifrån Roland Barthes beskrivningar av 

begreppen förankring och avbryt. Begreppet förankring betyder att det finns en likhet mellan 

texten och bildens innehåll, medan avbryt betyder att bilden är ett element med information och 

det skrivna ordet har en annan information som först tillsammans skapar den överordnade 

betydelsen.144  

 

Analysen kommer gå till på följande sätt. Vi kommer analysera den interpersonella aspekten av 

texten med början i den sociala interaktionen som sker; alltså den kommunikativa handlingen 

som skapas eller utförs. En kommunikativ handling är i detta avseende när det finns en 

förankring eller ett avbryt mellan den språkliga handlingen och den visuella handlingen.145 En 

handling i detta avseende kan alltså vara om någon på bilden möter läsarens blick eller om det är 

en fråga som ställs i den skriftliga texten, om läsaren uppmanas att göra något, om läsaren krävs 

på svar, eller erbjuds något. Dessa är exempel på vad som kan erbjudas av den som utför den 

kommunikativa bild- eller språkhandlingen. Björkvall använder följande diagram för vilka 

tallaroller som kan intas vid de kommunikativa handlingarna.146  

                                                
140 Kress och van Leeuwen 2006, 15. 
141 Björkvall 2009, 11. 
142 Inger Lindstedt. Forskningens Hantverk (Lund: Studentlitteratur, 2017), 215. 
143 Björkvall 2009, 18. 
144 Roland Barthes, Bildens retorik. I: Aspelin, Kurt och A.Lundberg, Bengt, (red.)  Tecken och tydning till 

konsternas semiotik. (Stockholm: PAN/Nordstedts, 1976), 114–130. 
145 Björkvall 2009. 
146 Ibid., 33, 37. 
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Figur 1 Anders Björkvalls diagram över talarroller för kommunikativa språkliga handlingar. 

 

 

Figur 2: Anders Björkvalls diagram för kommunikativa bildliga handlingar. 
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Den interpersonella aspekten handlar också om hur nära någon på bilden är den som tittar, eller i 

språket vilket pronomen som används.147 Denna distans kallas symbolisk då de som läser inte i 

fysisk mening befinner sig nära den som avbildas, men bilder kan vara tagna på ett sådant sätt att 

de avbildade människorna känns nära läsaren.148 Detta påverkar om läsaren upplever bilden 

personlig, social eller distanserad.  

 

Den sociala interaktionen som sker i texten handlar också om attityderna som skapas. Dessa 

attityder kan framföras genom exempelvis var kameran placeras vilket gör att läsaren ser det 

avbildade ur ett visst perspektiv och genom detta tolkar den bildliga handlingen.  Det kan vara 

perspektiv uppifrån, underifrån, bakifrån eller rakt framifrån. Dessa olika vinklar kan visa på 

makt, engagemang eller exkluderande utifrån läsarens position. Detta kallas modalitet. Den som 

utför den kommunikativa handlingen gör detta utifrån sin egen världsbild. Alltså är den 

kommunikativa handlingen inte objektiv utan ett uttryck för hur världen uppfattas av den som 

skapar texten.149 Enklaste sättet är att visa en bild på ett naturalistiskt sätt, alltså något som 

läsaren uppfattar som verklighetstroget. Men det som påvisas här är att bilden fortfarande är 

tagen ur ett perspektiv. Detta kan vi koppla till den kritiska diskursanalysens begrepp diskursiva 

praktiker, hur något produceras och konsumeras.  

 

Nästa steg i analysen kommer utgå från begreppet ideationella funktionen av en text. Det handlar 

om hur deltagare i texten relateras till varandra och till vad som händer. Det kan vara pågående 

processer eller processer som är mer statiska. Deltagarna kan knytas till begrepp som vem, vad 

eller någonting och dessa deltagare kan göra, vara eller ha något.150 Detta innefattar också om 

det är en individ eller en grupp som interagerar. I bildliga handlingar skildras skeenden genom 

narrativa processer.151 Björkvall använder följande diagram för att beskriva detta.152 

                                                
147 Kress och van Leeuwen 2006. 
148 Ibid. 
149 Kress och van Leeuwen 2006. 
150 Björkvall 2009, 61. 
151 Kress och van Leeuwen 2006. 
152 Björkvall 2009, 72. 
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Figur 3: Anders Björkvalls diagram för narrativa processer. 

 

Exempel på en auktionsprocess kan vara när en aktör i bilden utför en handling mot en annan 

deltagare i bilden. Den andra processen är en händelse och har utgångspunkt i att det händer 

något utanför bilden som den i bilden reagerar utifrån. Reaktionsprocesser och den mentala 

processen kan upplevas som liknande. En mental process är det som sker inuti en människa 

oberoende av omgivningen. I serier återges detta exempelvis med tankebubblor. En 

reaktionsprocess utgår ifrån att det finns ett fenomen aktören kan reagera på. Det kan vara en 
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reaktion på en auktionsprocess exempelvis och en reaktionsprocess kan då bestå av blickar. Den 

sista processen är en verbal process och detta är då någon talar. Vi kan se våra bildtexter som ett 

typ av uttalande där de som talar är på bilden och det de skriver är en utsaga.  

 

Är istället bilden mera statiskt handlar det om konceptuella processer som är indelade i tre 

klasser: analytiska, symboliska och klassificerande. Den analytiska processen skildrar olika 

oberoende element men som ändå är kopplade till varandra. Exempel kan vara att någon bär en 

polisuniform, tolkningen blir att personen på bilden är polis. Symboliska processer är när 

symbolerna runt objektet ger objektet identitet. Den sista processen är klassificerade. Där handlar 

det om saker som står i förhållande till varandra, exempelvis om något är överordnat något annat.  

 

 

Figur 3: Anders Björkvalls diagram för konceptuella processer. 
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I vår analys kan vi bortse från typografin som annars är en viktig del i den multimodala tanken. 

Detta då Instagrams bildtexter och kommentarer alltid sker med samma typsnitt. Emojis, som är 

små symboler som används i bildtexten och i följarnas kommentarer kommer inte analyseras i 

vår studie. Detta då programvaror visar olika symboler vilket gör resultatet missvisande. 

Tyngdpunkten för undersökningen kommer inte heller ligga vid textens placering i förhållande 

till det visuella elementet, då detta inte skiljer sig mellan bilderna. Bildtexterna ligger alltid under 

bilden, kommentarerna ligger alltid i ett flöde kategoriserat under bildtexterna efter 

publiceringsdatum. Intressant kan också vara att analysera om det språkliga handlingarna är 

skrivet i versaler och vad detta kan ha för betydelsebärande funktion. Kress och van Leeuwen 

beskriver att beroende på placering skiljer sig informationens värde.153 Något som är placerat i 

mitten av en visuell bild har mer betydelse är något som är placerat på sidan och något som är 

större upplevs som mer viktigt än något som är mindre. Detta kan skapa olika hierarkiska 

strukturer i multimodala texter.154  

 

Verktyg 

Med utgångspunkten i CDA analysen kommer vi genom en multimodal textanalys studera 

Löwengrip och Brathens Instagram flöden. Vi kommer att börja med att studera de språkliga och 

bildliga handlingarna utifrån den multimodala textanalysens metoder och relatera dessa till CDA 

analysens begrepp intertextualitet mellan de kommunikativa handlingarna, modalitet och 

diskursiva praktiker. Sedan kommer begreppet diskurs utvidgas till att innefatta de sociala 

praktikerna och undersöka hur texterna förhåller sig till genusdiskursen beskriven ovan. Vi 

kommer ställa oss följande frågor när vi analyserar de kommunikativa händelserna: 

1) Hur ser sambandet mellan bild, bildtexter och kommentarer ut i posterna?  

2) Vilka språkliga- och bildliga talarroller använder sig Brathen, Löwengrip och följarna av? 

3) Vad för sociala interaktioner sker i de kommunikativa handlingarna? 

4) På vilket sätt, i den kommunikativa handlingen, tar sig modalitet och attityder uttryck? 

 

                                                
153 Kress och van Leeuwen 2006, 197. 
154 Ibid., 179–204. 
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Genom att analysera posterna på detta sätt vill vi blottlägga strukturerna som diskursen bygger 

på och dess relation till genusdiskursen för att på så sätt finna hur användarna på Instagram 

skapar eller reproducerar genus. Kritisk diskursanalys har som namnet antyder en kritisk syn när 

den användes för att analysera diskurser. Ytterst handlar diskurser om makt, om verkligheten 

bara får sin mening genom språket, vem bestämmer då vad som är verkligt?155 Makten handlar 

om att få en viss bild accepterad som den riktiga och sanna.156 Detta betyder också att det finns 

en kamp inom själva diskursen.157 Även detta är en del i vårt val av att använda kritisk 

diskursanalys som utgångspunkt för diskursanalysen. Om vi undersöker hur genus representeras 

på dessa två Instagramkonton, kan vi även förhålla oss kritiska till vilka som får uttala sig, vilka 

som får säga vad och vilka bestämmer vad som är rätt och fel. Vikten ligger alltså inte vid vad de 

olika användarna har för motiv, utan vad de skriver faktiskt ger för konsekvenser för vilka 

normer som upprätthålls.158 Analysen av diskursen ger oss alltså kunskap om hur denna 

betydelseskapande process går till och blottlägger de maktstrukturer som skapar vår verklighet 

och i detta fall, makten över hur konstruktionen av genus går till.159  

 

Forskarens roll och etiska överväganden 

När vi utgår från teorin om kritisk diskursanalys är det av vikt att tänka på hur rollen som 

forskare kan komma att påverka resultatet. Inom diskursanalysen utgår man ifrån att allt är en 

diskurs, och det är genom språket allt får sin mening. Som forskare befinner man sig i diskursen 

man undersöker och det går inte att ställa sig utanför den. Att försöka analysera en diskurs som 

man själv är en del av där målet är att blottlägga strukturer kan resultera i att egna uppfattningar 

kan spegla resultatet. Lösningen på detta är att inte titta på vad som är sant eller falskt för även 

om man i analysen kan vara kritisk kan man inte undersöka vad som är sant eller falskt, utan det 

som sagts eller skrivits inom diskursen är det material som ska analyseras.160 

 

                                                
155 Fairclough och Wodok 1997, 258. 
156 Ibid. 
157 Fagerström och Nilson 2008, 13.  
158 Bergström och Boréus 2005, 328. 
159 Ibid., 316. 
160 Winther Jörgensen och Philips 2009. 
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Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det 

finns i utsagorna - och vilka sociala konsekvenser som de olika diskursiva framställningarna av 

verkligheten får.161 

 

 På så sätt går det att få kunskap om vad för sociala konsekvenser dessa olika framställningar av 

verkligheten leder till. Som forskare måste man se på materialet med ett utifrånperspektiv, man 

måste ta ett steg tillbaka och se på problemet med främmande ögon. Du intar alltid en position 

som forskare och som forskare gäller det att ha det i åtanke och validera sina forskningsresultat 

genom att göra resultaten så transparenta som möjligt. Man kan överväga att redogöra för var 

man står i förhållande till det man analyserar och vad ens förhållningssätt som forskare kan ge 

för konsekvenser till analysens resultat. När det gäller vår roll som forskare i detta fall 

underlättar det att vi ser på vår empiri utifrån ett genusperspektiv som hjälper oss att analysera 

empirin utifrån ett tydligt angreppssätt och därför kan vi blottlägga strukturer, som är målet med 

studien.162 Validitet skapas i undersökningen för att två personer som i första ledet analyserar 

alla poster och kommentarer var för sig, för att sedan diskutera resultaten, för att sedan jämföra 

detta med tidigare forskning.  

 

I en multimodal analys är det viktigt att vara medveten om att den tolkning som görs inte är den 

tolkning alla gör. Även om till exempel forskning påvisar att element i bilder tolkas från höger 

till vänster kan läsarna välja att göra en annan tolkning. Det som vi som forskare i denna uppsats 

riktar in oss på är att blottlägga de val som gjorts till hur en bild komponerats och tolka vad detta 

har för betydelse. Det blir på samma sätt som med diskursanalysen. Vi letar inte efter specifika 

tolkningar utan vi letar efter de övergripande strukturerna, utan att för den skull säga att det är 

den enda tolkningen som kan göras. 

 

Brathen och Löwengrips Instagram sidor är öppna för allmänheten och de väljer själva vilket 

innehåll de vill publicera. Vår analys riktar inte in sig på dem personligen, utan på de 

underliggande samhälleliga strukturerna. Därför anser vi att empirin följer de etiska riktlinjerna 

för god forskningssed.163 Vi kommer inte heller gå ut med användarnamn på följarna. Detta är ett 

                                                
161 Winther Jörgensen och Philips 2009, 28. 
162 Ibid., 29. 
163 Sven Stafström, God forskningssed (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2017).  
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etiskt övervägande vi gjort, och även ett val grundat på att vi måste följa Sveriges lagar som den 

25 Maj 2018 gör det olagligt att lagra någon annans personuppgifter utan deras tillåtelse.164 Om 

vi använder oss av följarnas användarnamn kan de identifieras och vi anser inte att vår 

undersökning har möjlighet att skydda uppgifterna enligt riktlinjer från den nya 

dataskyddsförordningen från EU, General Data Protection Regulation (GDPR).165 Vi anser inte 

att detta är ett problem då syftet med undersökningen är att titta på samtalet om genus i sin helhet 

på respektive flöde och inte vad specifika följare har för motiv med sina kommentarer.166 Vi 

citerar kommentarer och refererar till den Instagram post där kommentaren är hämtad från. 

 

Det empiriska materialet och tillvägagångssättet 
 

Teorin om kritisk diskursanalys utgår från att hela diskurser kan förstås genom en utgångspunkt i 

enskilda texter, men enskilda texter måste också förstås utifrån en helhet, textens kontext.167 Det 

är med denna utgångspunkt vi valt att fokusera studien på två entreprenörer, Brathen och 

Löwengrip. Valet av Löwengrip och Brathen gjordes baserat på deras roll som kvinnor, förälder, 

entreprenörer och antalet följare. De har tillsammans 2,5 miljoner följare som tar del av 

innehållet och är därför en del av de sociala processerna inom genusdiskursen.168 Att de har så 

många följare ger oss en möjlighet att besvara vårt syfte som är att få kunskap hur genus 

konstrueras och reproduceras med hjälp av användarna på Instagram. Valet baserades också på 

att kvinnorna är svenskar. Att deras bildtexter oftast skrivs på engelska då de båda har 

internationella följare och att Brathen lever i Aruba medan Löwengrip lever i Sverige anser vi 

inte är något problem då sociala medier är globala och når bortom nationsgränser.169  

 

Vår empiri kommer bestå av 48 poster från Löwengrips flöde och 52 från Brathens flöde. Urvalet 

är alla bilder, filmer och bildtexter från 1 mars 2018 till 31 mars 2018, tillsammans med alla 

kommentarer från följarna på dessa poster. Dessa totalt 100 poster är vår empiri och vi kommer 

                                                
164 Datainspektionen, ”Dataskyddsförordningen”, tillgänglig: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/#K1, 2016, 
(hämtad, 2018-04-02). 
165 Ibid. 
166 Bergström och Boréus 2005, 328. 
167 Winther Jörgensen och Philips 2009, 28. 
168 Gill 2007. 
169 Fagerström och Nilson 2008, 37. 
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rikta in oss på bilder, filmer, kommentarer och bildtexter med grund i teorierna och metoden för 

analysen. För att göra undersökningen kommer vi gå direkt in på deras offentliga 

Instagramkonton och därifrån analysera materialet. Posterna från Instagram kommer sedan 

länkas till i fotnoter precis som när det refereras till en webbsida. Vi är medvetna om att både 

poster och kommentarer kan raderas, men då undersökningens inriktning är på hur själva 

samtalet inom diskursen förs i stort och inte vad varje följare har att säga anser vi att materialet 

ändå är tillräckligt för att undersökningen ska få validitet. Att analyser sociala medier är precis 

som att analysera webbaserade tidningsartiklar, datumet materialet är hämtat är det material som 

analyserats, även om exempelvis tidningsartikeln senare skrivs om. Det skulle vara ohållbart att 

lägga alla poster med kommentarer i bilagor, både då vi bryter mot svensk lag, men också genom 

dess mängd. Vi har valt att utesluta “Instastorys” ur empirin då dessa poster enbart finns 

tillgängliga i 24 timmar. 

 

Tillvägagångssättet kommer vara som följer: vi kommer att var för sig analysera posterna 

tillsammans med kommentarerna utifrån den kritiska diskursanalysen och de verktyg som 

presenteras i metodavsnittet.  

 

Resultat 
 

Vi kommer att dela upp analysen i underrubriker utifrån de frågor som återfinns i avsnittet 

“verktyg” och under varje rubrik redovisas först Löwengrips resultat och sedan Brathens. Vi 

kommer i analysen både citera och referera till bild, bildtexter och kommentarer i flödet men vi 

kommer också att klistra in bilder direkt från Löwengrip och Brathens poster på Instagram för att 

tydliggöra resultatet. 

 

Hur ser sambandet mellan bild, bildtexter och kommentarer ut i posterna?  
 

För att kunna dekonstruera den bild av verkligheten som representeras på Löwengrips och 

Brathens Instagram ska vi börja med att undersöka hur relationen ser ut mellan bilden och 

bildtexten. Detta för att se om elementen tillsammans skapar den överordnade betydelsen eller 
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om bilden och bildtexten gestaltar samma sak.170 Detta är vad som kallas avbryt eller förankring 

inom den multimodala textanalysen. Genom att studera om texten är uppbyggd genom avbryt 

eller förankring kan vi se hur Löwengrip och Brathen representerar deras verklighet och som i 

sin tur bidrar till diskursen.  

Löwengrip 

  

Löwengrip använder sig framförallt av avbryt i sina poster. Vilket betyder att bildtexten är ett 

element av information medan bilden är en annan som tillsammans skapar den överordnade 

betydelsen. Utan bildtexten hade det varit svårt att förstå vad bilden förmedlar för budskap. Ett 

exempel på detta är när Löwengrip lägger upp en bild på ett hus i renässansstil där Kate Spade, 

Hugo Boss och Levis loggar skymtar. Bilden läggs upp med bildtexten: 

 

Hello London. Had some trouble with my phone this morning, so stressful, but now I have a new one! The 

purpose of our trip today is that we’re meeting one investment bank and some clients that are interested in 

@lowengrip.171 

 

Utan denna information hade följarna haft svårt att förstå bildens betydelse. Det går genom att 

studera bilden att dra vissa slutsatser om var den geografiska platsen är, men att Löwengrip 

under förmiddagen hade problem med sin telefon eller att hon och hennes sällskap ska träffa 

investerare är omöjligt att veta. Bildtexten och bilden ger alltså tillsammans den överordnade 

betydelsen att Löwengrip är på företagsresa. Denna uppbyggnad av bild och bildtext, där 

elementen kompletterar varandra är den vanligaste i empirin. 

Brathen 

Brathen använder sig av avbryt i sin uppbyggnad, exempel på detta är när hon lagt upp en bild på 

ett par fötter som flyter på ytan i havet. Bildtexten lyder såhär: 

 

What if peace has been here all along? I’m starting to realize that it’s not so much about finding peace as it 

is about finding all the ways in which we separate from it. Meditation isn’t a new state of mind, a different 

                                                
170 Barthes 1976, 114-130. 
171 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-22. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgoBQ9ZHPM8/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20). 
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realm, a transcendence. It’s just a returning. Its simple, really - its coming back to what’s already at the core 

of our being.  

It’s returning to who we already are.  #calm #peace #surrender #trust #be #meditation #meditate #ocean 

#breathe #practice #float.172 

 

Utan bildtexten hade följarna inte kunnat förstå vad bilden på fötterna hade för betydelse. 

Tillsammans med bildtexten får bilden sin mening. Även om majoriteten av hennes poster är 

avbryt finns några som är förankring som enligt Barthes teori är när en bild och text säger samma 

sak. Ett exempel på detta är en bild när både Brathen och hennes dotter gör yogaposen down dog 

och bildtexten lyder:  

 

DOWN DOG IS ON! Hahahahaha I can’t stop laughing at these pictures... I say down dog or move into 

down dog and she says DA-DA and throws herself onto the floor. My little yoga girl.173 

 

Diskursen på Instagram är inte bara bestående av bilder och bildtexter utan även kommentarer 

från följare är med och skapar representationer av verkligheten. Kommentarerna från följarna har 

framförallt en förankring till bildtexten och bilden i sig även om det finns undantag. De 

vanligaste kommentarernas förankring ligger i att de kommenterar det som syns på bilderna eller 

sägs i bildtexterna. Det handlar om kommentarer om hur söt Brathens barn är där hon sitter i 

lådan174 eller att Löwengrip ska ha en bra vistelse i London som två exempel.175 

 

Både Brathen och Löwengrip använder sig oftast av avbryt, att användningen av avbryt är det 

mest frekventa i posterna mellan den visuella- och språkliga handlingen pekar på att den 

övergripande betydelsen skapas genom de båda elementen. Detta gör att följarna får mer 

information från en post än vad de hade fått om bilden hade haft förankring, då båda elementen 

bär på samma betydelse.176 Bilden som visas av verkligheten består av den övergripande 

                                                
172 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-04. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bf6X9DKlcf6/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl (hämtad 2018-04-20). 
173 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-28. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bg33vpPF4Gm/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl (hämtad 2018-04-20).  
174 Ibdi. 
175  Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-22. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BgoBQ9ZHPM8/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20). 
176  Björkvall 2009, 25. 
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betydelsen som bild och bildtexten tillsammans med följarnas inlägg skapar representationer av 

verkligheten. 

 

Vilka språkliga- och bildliga talarroller använder sig Brathen, Löwengrip och 

följarna av? 
 

Utifrån den multimodala analysmetoden kan en talare inta olika roller för att förmedla sin bild av 

verkligheten, dessa kallas språkliga eller bildliga handlingar. I en språklig handling erbjuds 

information genom påståenden eller genom frågor. Genom påståenden får läsarna information. 

Information kan också ges genom en fråga men den upplevs då som mer krävande. När det är 

varor eller tjänster som förmedlas sker det genom att någon erbjuds något eller genom 

uppmaningar. Att bli uppmanad att göra något är alltså en krävande akt medan att bli erbjuden 

något räknas som information.177 I en bildlig handling finns det endast två roller, givande sker 

genom att läsaren får betrakta objektet i bilden, medan om exempelvis ögonkontakt sker så är 

den kommunikativa handlingen mer krävande eftersom läsaren måste interagera med objektet 

som kräver uppmärksamhet. Att undersöka hur dessa tar sig i uttryck hos Löwengrip och Brathen 

ger kunskap om vad som förväntas av läsaren, men visar också hur Brathen och Löwengrip 

väljer att porträttera sig själva.  

Löwengrip 

Löwengrips delar till största delen med sig av information till sina följare både i bildlig handling 

men framförallt i den språkliga handlingen. Löwengrip använder sig av ett givande språk vilket 

betyder att ett språk med mycket påståenden används, detta är alltså kravlösa. Löwengrip skriver 

i en bildtext: “Enjoying a short day at the office. Tomorrow - Italy!”178 Detta påstående ger 

enbart följarna information om hennes dag och är mer ett konstaterande än en uppmaning som 

kräver handlande. Detta visar på att Löwengrip har tydliga åsikter, något som utmanar den 

rådande genusordningen där kvinnor förväntas vara mer likgiltiga och passiva. En informativ 

handling som är krävande är när Löwengrip frågar sina läsare om de tänker titta på den 

                                                
177 Se gärna Anders Björkvalls diagram på sida 24 över talarroller för kommunikativa språkliga handlingar. 
178 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-29. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bg5rKC0nPPU/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
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kommande reality showen som kommer att handla om Löwengrips liv.179 Genom att inta en mer 

krävande språklighandling utmanar hon den rådande normen i offentligheten där en kvinna ska 

vara initiativlös.  

 

Löwengrip använder sin Instagram till marknadsföring och intar då en erbjudande talarroll men 

det sker kravlöst då hon inte ber följarna att köpa produkten. Ett exempel är en film som hon 

spelar in för märket Daniel Wellington med bildtexten: 

 

I love to see my companies grow globally and go from idea to execution, but it requires me to be careful 

with my energy when my days are hectic, I like to go somewhere where I can wind down. Short breaks 

allow me to re-charge and stay focused.  #MyClassic @danielwellington #DanielWellington180 

 

På samma sätt som hon marknadsför Daniel Wellingtons varumärke talar hon om sina egna 

varumärken på Instagram. Hon lyfter sina produkter men uppmanar inte till handling. Hon 

använder sig av påståenden som språklig handling och intar den givande talar rollen när hon ska 

marknadsföra produkter på Instagram. 

 

I de bildliga handlingarna används till skillnad mot de språkliga handlingarna båda talarrollerna 

givande och krävande, men det är fortfarande så att följarna erbjuds att studera Löwengrip utan 

att vara tvungna att integrera med henne. Det finns också representerat bildhandlingar som syftar 

på krav genom att Löwengrip möter följarnas blickar på andra sidan skärmen. Ett exempel på en 

typisk bild i Löwengrips Instagramflöde som representerar både krävande bildlig handling och 

där läsaren erbjuds information genom språkliga handlingen i ett påstående är denna bild:  

                                                
179 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-19. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BggIZLFHSBO/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
180 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-20. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgjQCk1n496/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
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181 

 

I den bildliga handlingen ser man också hur Löwengrip lyfter sitt eget märke på mediet genom 

att hålla upp en påse från Löwengrip utan att uppmana mottagaren till handling. Löwengrip intar 

olika talarroller beroende på vad det är hon vill förmedla till läsaren och beroende på om det är 

en språklig eller bildlig handling. Löwengrips val av talarroll är typiskt kvinnlig. Hon väljer att 

erbjuda information kravlöst i sina språkliga handlingar, hon tar sig an den passivt kvinnliga 

rollen.182 I sina bildliga handlingar bryter Löwengrip mot den traditionsenliga kvinnliga rollen, 

då hon möter läsarens blick och kräver uppmärksamhet. Men när hon möter läsarens blick sker 

det alltid med ett leende vilket gör att hon framstår som varm, vänlig och omtänksam vilket är ett 

                                                
181 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-16. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgZKijRH-N6/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
182  Fagerström och Nilson 2008. 
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stereotypiskt kvinnligt drag.183 Det finns också bilder där hon erbjuder följaren att betrakta henne 

genom att rikta bort blicken. I en bild när hon riktar bort blicken skriver hon i bildtexten 

“Fantastic day in London, one step closer to global goals”.184  

 

Löwengrips bildliga och språkliga handlingar både reproducerar och konstruerar genus. I hennes 

språkliga handlingar är hon inte krävande men hon vågar ta plats i offentligheten och tala om 

sina mål och visa upp sina framgångar. Detta gör att hon kan ta en roll som förebild i 

offentligheten vilket är av vikt för att kunna utmana de rådande strukturerna där kvinnliga 

förebilder lyser med sin frånvaro.185  I sina bildliga handlingar är hon i vissa fall krävande, vilket 

producerar genus men när hon intar den givande rollen i den bildliga handlingen reproducerar 

genus då den framställer henne som ett objekt till för att studeras.  

 

Det är framförallt kvinnor som kommenterar på Löwengrips bilder och i kommentarerna 

använder de sig av blandade språkliga talarroller. Bland annat intar de en givande talarroll där de 

genom påståenden ger information om att hon är vacker, önskas att ha en bra fredag och att hon 

är en inspirationskälla.186 Dessa hejarop visar hur kvinnor i dagens offentlighet håller varandra 

om ryggen på samma sätt som män traditionsenligt gör. Ett exempel på detta är följande 

kommenterar: “Tack själva för en GRYMT inspirerande middag med fantastiska power ladies!  

Vi hade magiska velvet vid vårt board!”, “Tack snälla för en fantastisk och inspirerande kväll”, 

“Gorgeous evening fabulous people amazing work @isabellalowengrip thank you so much xxx” 

på en bild där Löwengrip tackar alla som kom till hennes event hon bjöd in till för att inspirera 

andra influencers att driva egna företag.187 Dessa kommentarer utmanar normen där män i högre 

utsträckning är de som håller varandra om ryggen, här stöttar kvinnor varandra vilket bryter 

traditionsenliga mönster.188  

 

                                                
183  Fagerström och Nilson 2008. 
184 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-16. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgZKijRH-N6/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20). 
185 Elvin-Nowak och Thomsson, 2004. 
186 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-16. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgZKijRH-N6/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
187 Influencer är en person som inspirerar, motiverar och skapar opinion genom att påverka andra människor. 

Begreppet används som ett samlingsnamn för internetprofiler så som bloggare, youtubers och instagrammare.  
188 Elvin-Nowak och Thomsson 2004. 
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Följarna intar också en mer krävande talarroll där de ställer frågor till henne bland annat om hur 

hon sminkar sig och vilka kläder hon har på sig.189 Dessa handlar framförallt om en diskurs om 

informationsutbyte där hennes utseende och klädstil diskuteras i kommentarsfältet. 

Diskussionerna om Löwengrips kläder och utseende reproducerar förväntningarna på att en 

kvinna ska vara vacker och tilltala publiken. Exempelvis i kommentaren “Jättefin bild!! Blev helt 

kär i skorna och beställde likadana.” på så sätt reproducerar följarna den rådande 

genusordningen.190  

 

Följarna intar också en mer krävande talarroll då de är kritiska till hennes roll som mamma. 

Exempelvis tar de en krävande talarroll när de i kommentarsfältet frågar hur hon hinner med sina 

barn när hon berättar om hur de på kontoret firat hennes utnämning som näringslivets mäktigaste 

kvinna 2018.191 Den frågan kräver ett svar av Löwengrip och är alltså ett exempel på när en 

läsare intar en mer krävande talarroll. En krävande talroll visar på att följarna vill att Löwengrip 

ska följa den rådande diskursen om hur en entreprenör och en “god” mamma ska vara.  

Brathen 

Brathen intar både givande och krävande talarroller i sina poster. I empirin finns det bilder där 

hon möter läsarens blickar,192 men de flesta bilder som ingår i empirin är bilder där hon väljer att 

inte integrera med betraktaren.193 Detta resulterar i att Brathen reproducerar genus, detta genom 

att inta en typisk kvinnlig roll där hon framställer sig som ett objekt. Hon låter följarna både 

betrakta henne och i många poster även hennes barn.194  

 

Brathen väljer att i sina poster ge läsaren mycket information om sitt liv.195 I dessa poster sker 

den språkliga handlingen genom en krävande talarroll där hon ställer frågor som kräver läsaren 

                                                
189 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-12. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgOPD44HtjZ/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
190 Ibid.  
191 Ibid.   
192 Instagram, ““yoga_girl”, 2018-03-24. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgtfayKF9VW/?hl=sv&taken-
by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
193 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-03. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bf3W9JjFyKa/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
194  Instagram, “yoga_girl”, 2018. Tillgänglig: https://www.instagram.com/yoga_girl/?hl=sv, (hämtad 2018-03-12).  
195 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-18. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgexuPUlrUq/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
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på svar och en givande talarroll, där hon använder sig av påståenden.196 Brathens bildtexter är 

informativa och genom påståenden berättar hon om sitt moderskap och sin karriär. 

 

Birthday party bliss!!!! Had the best day with this little princess celebrating her first birthday with friends 

and family today. She is so sweet and gentle and calm it just melts my heart... She’s the kindest, happiest 

little girl. And after a whole day of music and cake and laughter and a house full of people she ate all her 

oatmeal, put on her PJ’s, hugged her new teddy bear and put herself to bed without a word. I LOVE HER 

SO MUCH and she looks like a fairytale princess in this dress! So proud to be her mom. And so tired now 

after a very exciting birthday week. I’ve never had this much vegan cake in my life (today we had a 

coconut caramel cake, vanilla cake and an upside down pineapple cake - the sugarrrrrrrrrr) Wishing you all 

a beautiful evening and love, love, love.197  

 

Att på detta sätt prata om moderskap och framställa sig som en kärleksfull moder är typiskt 

kvinnligt. Brathen frångår en mer professionell framtoning som är en egenskap som tillskrivs 

mannen.198 I bildtexten skriver hon “and she looks like a fairytale princess in this dress”, detta 

uttalande skildrar en mängd samhälleliga konstruktioner över hur en flicka förväntas vara och 

den roll föräldrar spelar i vilka egenskaper de tilldelar könet.199 Genom Brathens språkhandlingar 

utmanas inte samhällets konstruktioner utan sociala och kulturella konstruktioner av genus 

reproduceras.  

 

Vid ett fåtal tillfällen erbjuder Brathen följarna varor, men även detta sker där både den språklig 

och bildlig handling är mestadels givande. Exempelvis när hon gör reklam för tvättmedlet Tide, i 

den bildliga handlingen erbjuder Brathen läsaren att utan krav studera henne där hon sitter på en 

tvättmaskin omgiven av tvättmedelsförpackningar.200 I den språkliga handlingen intas den 

givande talarollen genom påståenden, men i slutet använder hon sig av en krävande talarroll när 

hon uppmanar följarna att själva testa produkten.201 När Brathen gör reklam tjänar hon genom 

                                                
196 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-01. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bfy34Zvl2Gb/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
197 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-18. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgcdiH-lkm_/?hl=sv&taken-
by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
198  Fagerström och Nilson 2008. 
199  Ibid. 
200 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgCnUUll6sg/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
201 Ibid. 
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sin annonsering pengar, detta är en del i hennes entreprenörskap och den uppmanande talarrollen 

kräver att läsaren ska integrera med henne. Genom att hon intar en uppmanade talarroll gör hon 

sin röst hörd och eftersom hon informerar följarna om produkten visar hon på att ha gjort ett 

ställningstagande vilket frångår den stereotypiska kvinnliga rollen. Dock vittnar valet om att 

bedriva marknadsföring om tvättmedel om sociala och kulturella konstruktioner om vad som är 

manligt och kvinnligt då det genom tiderna varit en typisk kvinnlig uppgift att tvätta.202 Att hon 

använder sig av en givande bildlig handling samtidigt som hon sitter på tvättmaskinen 

reproducerar normen att kvinnor ska vara mer familjeorienterade därför att kvinnan historiskt i 

egenskap som mamma varit den förälder som tagit hand om hemmet och barnen.203  

 

Tidigare har Brathen varit emot att göra reklam på Instagram men hon har under april 2018 

ändrat sin åsikt, anledningen är för att hon ska öppna upp ett fosterhem för utsatta barn på Aruba, 

hon väljer att kalla den marknadsföringen hon bedriver för “#GoodKarmaMarketing”.204 I 

inlägget uttrycker hon sig såhär:  

 

A big issue here is that the orphanage is always full and they often send kids back to their homes even 

though their parents have been deemed unfit. My dream is to open a second facility, an orphanage or a 

foster home, but it’s too early to decide how this exact project will look. Right now we are busy 

manifesting a shit ton of money so we can help communities EVERYWHERE - Aruba is just the 

beginning.205 

 

Alla intäkter från annonseringen ska gå oavkortat till den nya verksamheten Brathen kommer att 

driva, denna handling visar på omtänksamhet och givmildhet vilket är två roller som tillskrivs 

kvinnor.206 

  

Det är framförallt kvinnor som kommenterar på Brathens bilder. I kommentarsfältet använder sig 

dessa både av krävande och givande tallaroller, i kommentarsfältet till tvättmedelsreklamen 

återfinns därför olika talarroller. Annonsinlägget skapar en kamp inom diskursen för Brathens 

                                                
202 Davis 2003. 
203 Hirdman 2001. 
204 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-01. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BfwpP_TlBWx/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
205 Ibid. 
206 Fagerström och Nilson 2008. 
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varumärke som handlar om att acceptera den nya diskursen där reklam ingår eller att motsätta sig 

den. Att valet för Brathen föll på att marknadsföra tvättmedel är inget som följarna reflekterar 

över utifrån ett genusperspektiv, det som diskuteras är om det är moraliskt rätt eller fel att 

marknadsföra tvättmedlet. Exempel på kommentarer på inlägget är dessa två:  

@yoga_girl tide tests on animals. If you’re into saving animals, you prob shouldn’t be promoting unethical 

brands that harm dogs, just like those you’re trying so hard to save. Sometimes the extra cash isn’t worth 

the blood on your hands.207 

 

Currently listening to your podcast. Love the meaning behind your ads! Really great to see you giving 

influencing new breath and transforming it into something meaningful. Go girl! Love from Canada.208 

 

Den första kommentaren utför den språklig handling utifrån en krävande talarroll där personen 

uppmanar Brathen att inte marknadsföra produkten. Ifrågasättandet handlar i stor del om valet av 

produkt, då det spekulerats i om företaget testar sina produkter på djur. Detta kan ses som att 

Brathen genom reklamen brutit mot den diskurs hennes varumärke bygger på då märket Tide 

testar sina produkter på djur, vilket bryter mot den omhändertagande kvinnliga rollen, samtidigt 

som pengarna oavkortat ska gå till en hjälporganisation som ska fokusera på att ta hand om 

utsatta barn. Den andra kommentaren är ett exempel på en givande talarroll där personen ger 

Brathen beröm för vad hon gjort, följaren går in i försvarsposition och står bakom Brathens 

handlande. De 3249 kommentarerna som diskuterar frågan visar på hur Brahten vågar ta plats i 

offentligheten även om hennes budskap ifrågasätts vågar hon utmana diskursen som byggts upp 

av följarna kring hennes varumärke. Brathen är i sina bildtexter tydlig med sina värderingar men 

känner ändå ett behov av att förklara sina val när hon får kritik. Ett exempel på det är när hon i 

ett senare inlägg försvarar sitt val att använda Instagram som en plats för marknadsföring:  

 

Here’s a question... What have you done to make a change in the world lately? No judgement - just leaving 

that up there - if you’re judging people for HOW they do good, maybe take a moment to look at yourself 

first? I try my very best. I’m a human being. I am not perfect. And here is my conclusion for the night: if I 

                                                
207 Instagram “yoga_girl”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgCnUUll6sg/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-24).  
208 Ibid. 
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can save one child’s life through something I did on the INTERNET...? I think every single person on here 

will agree that it will be worth it a thousand times over. Off to bed. Be kind. X 

#ChangeTheWorld #BeOfService#BigMoneyBigImpact #NonProfit#SocialMission 

#ForkTheHaters#InfluencersForChange #YOGA209 

 

Brathen intar en krävande talarroll när hon på detta sätt besvarar kommentarerna. I den bildliga 

handlingen intar hon dock en givande talarroll där hon låter sig studeras genom att inte möta 

följarens blick. Utifrån det multimodala analysredskapet blir denna kommunikativa handlingen 

att Brathen ifrågasätter sig själv genom att inte kräva läsaren på uppmärksamhet i bilden, 

samtidigt som hon uppmanar läsarna att tänka på varför hon gjort valet att göra reklam. Hon 

söker acceptans bland sina 2,1 miljoner följare vilket reproducerar den stereotypiskt kvinnliga 

rollen där man känner ett behov av att bevisa sina åsikter och val är moraliskt försvarbara.210 

 

Vad för sociala interaktioner sker i de kommunikativa handlingarna?  
 

En viktig aspekt i den multimodala textanalysen är den sociala interaktionen som sker i de 

kommunikativa handlingarna.211 Social interaktion kan kopplas till diskursanalysens syn på att 

det är genom den sociala interaktion som sker i språket som synen på världen skapas, 

reproduceras och kategoriseras upp i vad som är rätt, fel, sant och falskt. Till exempel är det 

genom den sociala interaktionen som identiteter skapas och reproduceras.212 Den multimodala 

textanalysen använder sig av begreppet processer för att beskriva hur denna verkligheten byggs 

upp och reproduceras genom kommunikativa handlingar. Processerna kan antingen vara 

narrativa, då något händer och konceptuella då de är statiska bildliga handlingar.213 Att studera 

detta ger oss kunskap om hur Löwengrip och Brathen förhåller sig till sina följare och hur 

följarna förhåller sig till dem och sammantaget hur de förhåller sig till de sociala praktikerna. 

                                                
209 Instagram “yoga_girl”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgC-5wlFVIo/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
210 Elvin-Nowak och Thomasson 2004. 
211 Björkvall 2009. 
212 Winther Jörgensen och Philips 2009, 12. 
213 Björkvall 2009. 
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Löwengrip 

Löwengrip använder sig av en blandning av narrativa processer och konceptuella processer. De 

konceptuella processerna är framförallt i bilder som avbildar miljöer såsom mat och natur.214 I 

dessa bilder är det symboliska och analytiska konceptuella processer som visas.  

En analytisk process är när objekten var för sig har en betydelse men tillsammans bildar en 

helhet. Exempelvis i bilden där bäraren, i detta fall Löwengrip, har på sig klackar, klänning och 

bär en handväska vilket kan tolkas som att dessa attribut tillsammans bildar betydelsen kvinna.215  

Löwengrip har även konceptuella bilder med en symbolisk process, att en symbol placeras i 

närhet av själva objektet och tolkas tillsammans till en helhet. Ett exempel på detta är bilden när 

Löwengrip tar emot priset som näringslivets mäktigaste kvinnor 2018, där hon tar emot priset, 

samtidigt som det ovanför står att hon vunnit.216 

 

I de bilder där något pågår använder sig Löwengrip av narrativa aktionsprocesser utan synligt 

mål i bilden, så kallade intrasiva aktionsprocesser. Detta då hon genom sin blick framförallt 

integrerar med något/någon utanför bilden.217  När Löwengrip integrerar med följarna genom 

ögonkontakt skapas en gemenskap i den sociala interaktionen, en form av gemenskap där 

Löwengrip tillsammans med följarna skapar en diskurs som innehåller rätt och fel. I den 

interaktion där Löwengrip studerar något utanför bilden utan att möta läsarnas blick ges läsaren 

möjlighet att studera henne och hon kan bli exkluderande gentemot läsaren.  

 

Löwengrips bilder innehåller framförallt enbart en person och då i stor utsträckning av bilder på 

henne själv, därför saknas det social interaktion inom bilderna.218 Ur ett genusperspektiv är det 

intressant att Löwengrip som är tvåbarnsmamma valt att utesluta bilder på sina barn, att hon är 

mamma framgår i bildtexter som denna:  

                                                
214Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-31. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bg-1YRyn8RA/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).   
215 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-02. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bf1K_jJnkI5/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).   
216 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgDy69InJvo/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).   
217 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-12. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgOPD44HtjZ/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
218 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-31. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bg-1YRyn8RA/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
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The weather today is amazing, finally! I have a fairly calm day ahead, mostly meetings at the office and I 

need to finish off a few things that I didn’t get around to yesterday. Will pick the kids up from daycare at 

4pm and I’ve missed them soooo much. Tomorrow London awaits.219 

 

Bildtexten fokuserar dock inte på barnen utan på karriären. Löwengrip har istället för bilder på 

sina barn bilder som lyfter henne som egenföretagare. Det privata utesluts vilket är ett beteende 

som brukar tillskrivas män, då de i offentligheten ofta framstår som mer professionella än 

kvinnor. Denna samhälleliga konstruktion utmanar Löwengrip i sin uppdatering. Genom att 

fokusera på sin karriär utmanar hon normen om att kvinnan är den som ska vara 

omhändertagande och välja sina barn framför karriären.220 Medierna har en stor del i våra 

referensramar om hur vi uppfattar omvärlden.221 Medierna speglar ofta den perfekta kvinnan som 

en person som kan balansera sitt moderskap och sitt arbete och denna myt är något kvinnor 

strävar efter att leva upp till. 222 Löwengrip frångår den stereotypiskt kvinnliga rollen, vilket 

skulle kunna ses som en strategi för att bli accepterad i näringslivet då kvinnor ofta distanserar 

sig från kvinnliga roller för att inte sammankopplas med de förutfattade meningarna som finns. 

Som exempelvis att kvinnlighet i samband med ledarskap ses som något negativt.223  När 

Löwengrip uteslutande väljer att posta bilder som visar på professionalitet utmanar hon de 

samhälleliga strukturer om vad som förväntas av henne som mamma i offentligheten. Hon visar 

på att man som mamma kan välja att vara professionell istället för privat. Kommentarer som: 

“Alltid lika ödmjuk du är en förebild för kvinnor som vill inta en ledarposition.”224 visar på att 

hon är en förebild vilket är av vikt för att yngre generationer ska få nya referensramar.225  

 

Utifrån det multimodala textbegreppet att bildliga och språklig handling hänger ihop går det att 

se bildtexten och bilden som en enda text. Då är det snarare tal om en verbal narrativ process. 

Detta då bilden symboliserar den som talar, alltså Löwengrip och det hon skriver kan ses som en 

                                                
219 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-31. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bg-1YRyn8RA/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
220 Elvin-Nowak och Thomasson 2004, 94.  
221 Jarlbro 2006. 
222 Page 2013. 
223  Elvin-Nowak och Thomsson 2004, 92. 
224 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-12. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BgOPD44HtjZ/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).   
225 Elvin-Nowak och Thomsson 2004, 95. 
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utsaga. Följarna som tar del av dessa och kommenterar skapar en social interaktion både med 

Löwengrip och med varandra. Inom denna gemenskap, som även kan kallas en diskurs, skapas 

normer för vad som får sägas, inte sägas och hur verkligheten ska se ut. Genom de 

kommunikativa handlingarna kan det sedan uppstå motsättningar då diskursen krockar med 

andra diskurser utanför gemenskapen. Bland annat är det tydligt att diskurserna kring genus, 

karriär och föräldraskap ifrågasätts av följarna. Exempelvis saknas det bilder på barnen, men 

visas mer bilder på Löwengrip i professionella sammanhang. Detta ifrågasättas i diskursen på 

följande sätt “Hur hinner du med dina barn?”226 Det finns också de som upprätthåller diskursen 

kring att vara en entreprenör genom exempelvis följande kommentar “Bra jobbat working mama! 

Du är en fantastisk förebild! Vi kvinnor kan!”.227 Här syns tydliga tecken på hur en kamp mellan 

olika diskurser när diskursbegreppet utökas till att innefatta andra diskursiva praktiker än den 

som skapas inom den sociala interaktionen på Löwengrips Instagram. 

Brathen 

I Brathens flöde är det övervägande pågående händelser som skildras, de vill säga narrativa 

processer. Det är oftast en eller två personer som ses i bilden, och de flesta bilder porträtterar 

Brathen och hennes dotter.228 Merparten av dessa bilder är reaktionsprocesserna där Brathen 

tittar på sin dotter som är den som agerar i bilderna.229 Att Brathen väljer att ha en social 

interaktion med sin dotter i de kommunikativa handlingarna skapar en diskurs på hennes 

Instagram där hon reproducerar snarare än motsätter sig genusdiskursen. Genom att visa upp och 

skriva om hur hon älskar att vara mamma; “This year has been the best, most beautiful, most 

spiritually challenging and most healing year of my life. And this little girl and I are just getting 

started #motherhood”230, visar hon att hon är omhändertagande och sätter sin dotter i första hand, 

något som räknas som ett typiskt kvinnligt drag.231 Hon visar också att hon lever upp till myten 

om “den goda modern” då hon i offentligheten framställer sig som en person som prioriterar 

                                                
226 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-12. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BgOPD44HtjZ/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).   
227 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgDy69InJvo/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
228 Instagram, “yoga_girl”, 2018. Tillgänglig: https://www.instagram.com/yoga_girl/?hl=sv, (hämtad 2018-04-20)  
229 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-10. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgJuXigl9zE/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
230  Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-13. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgRsnNRl8is/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
231 Page 2013. 
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privatlivet högt och älskar sitt barn och sin familj.232 Att hon ofta postar bilder på sitt barn visar 

också på att hon tillbringar mycket tid med barnet Lea Luna vilket också är en stor del i myten 

om “den goda modern”.233  

 

When you go to work but you’re worried about your baby all the time and wondering what she is doing and 

if she’s happy and if she misses you... And then Jessica sends you this (Luna’s Låda means Luna’s Box) 

MY HEART!!!!!!!!!! I CAN’T!!!!!!!.234 

 

Exemplet ovan visar på en samhällelig struktur där kvinnor ofta känner skuldkänslor när de är på 

arbetet och inte hemma med sina barn.235 Den sociala interaktionen som sker i de språkliga 

kommunikativa handlingarna i bilden spär på myten om den goda modern där kommentarerna 

handlar om hur söt Lea Luna är och ingen ifrågasätter Brathens föräldraskap. “This melts my 

heart!!! You are such a wonderful mother and you can see all our love manifesting in Luni!” är 

en av kommentarerna.236  

 

Även när Brathen talar om eller visar på sitt entreprenörskap är hennes dotter ofta med, då 

Brathen ofta tar med sitt barn till arbetet.  

 

Shark baby and daddy and I kicked off our first retreat of the year today! 52 people here from 10 countries. 

Opening circle was DRASTICALLY different compared to 4 months ago at our last @island.yoga retreat... 

Then, Luna was crawling around but wasn’t very fast and pretty content to just chill on my yoga mat. Now? 

This child is WILD! Toddlerhood is here in full force and it’s awesome and crazy all at once. Tonight she 

walked around the circle clapping her hands, ie urging everyone to clap for her (she’s a little performer 

already), tried to eat the flowers, ran away with all my pens and ventured dangerously close to all the 

candles and started shrieking when we took away the giant crystal and the bells and everything else she 

wanted to throw on the floor. Luckily grandma is here and little moon child got to go home and eat her 

oatmeal and go to bed. I don’t think she’ll be joining many meditation sessions this week... Or maybe, if we 

want to give our retreaters an extra challenge. Having her in the group is the sweetest thing - she loves, 

                                                
232 Suumond 2010.  
233  Ibid. 
234 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-07. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgCKVE6FBBk/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20). 
235 Elwin-Nowak och Thomsson 2004. 
236 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-07. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgCKVE6FBBk/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20). 
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loves people. She’s so determined. So very much herself. I aspire to be a little more like her every single 

day.237 

 

På bilden integrerar Brathen med dottern genom en reaktionsprocess vilket innebär att bilden 

avbildar att Brathen reagerar på att Lea Luna pekar och då på ett objekt som finns utanför bilden. 

Det finns också bildliga handlingar där intrasiva aktionsprocesser förekommer, dessa processer 

visar att objektet integrerar med följarna genom exempelvis blickar och leenden. Ofta visar 

Brathens upp sitt entreprenörskap genom att göra yogaposer.238 Det är genom denna sociala 

interaktion som en diskurs med följarna skapas. Inom diskursen finns motsättningar mot andra 

sociala praktiker inom samhället. Dessa syns tydligast i kommentaren där följare motsätter sig 

den diskurs som Brathens kommunikativa handlingar visar. Exempelvis den verbala narrativ 

processen när Brathen tillsammans med sin dotter gosar med hundvalpar och Brathen skriver i 

bildtexten: “Every day she squats down next to the dogs, leans in and opens her mouth wide to 

give them kisses (aka have them give her slobbery open-mouth Dog-to-baby tongue kisses)” och 

får både negativa och positiva kommentarer som:239  

 

I get all that you say and Im 99% with you. BUT !!!!!: PLEASE REMEMBER SOME DOGS CAN 

CARRY DESEASES QUITE HARMFULL EVEN FOR GROWNUPS. PLEASE ASK YOUR VET. 240 

 

Amen..to those who understand that kids can be a lil messy sometimes and it doesn't hurt. ~Giving a young 

child more control at the dinner table is a sure way to end up with a ruined carpet and stained clothes. The 

payoff? A confident, self-sufficient child~.241 

 

Dessa kommentarer visar på en kamp inom den diskurs som skapats på Brathens Instagram om 

vad som är rätt eller fel om hur ett barn ska uppfostras. Genusdiskursen som skapats av 

samhälleliga strukturer skapar en kamp mot de olika sociala praktikerna som finns i samhället.242  

                                                
237 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-23. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgphC7IF6Xl/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20). 
238Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-18. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgexuPUlrUq/?hl=sv&taken-
by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
239Instagram“yoga_girl”, 2018-03-19. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BggrCXIlURe/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20). 
240 Ibid. 
241 Ibid.  
242 Winther Jörgensen och Philips 2009. 



 

47 

 

 

På vilket sätt, i den kommunikativa handlingen, tar sig modalitet och attityder 

uttryck? 
 

Den sista frågan vi ställer oss är på vilka sätt modalitet och attityder tar sig i uttryck utifrån 

Brathens och Löwengrips världsbilder. Denna frågan ger oss svar på hur Brathen och Löwengrip 

ser på sig själva och på världen. Det handlar om vilken representation av världen som presenteras 

och hur den bidrar till att skapa verkligheten. På Instagrambilderna från Löwengrip och Brathen 

är det svårt att säga vem det är som tagit bilden då det inte står i bilden eller i bildtexten. Detta 

gör att det är svårt att tolka från vems världsbild som bilden är tagen ifrån, däremot representeras 

världsbilden, de vill säga modaliteten, av Löwengrip och Brathen genom att de själva väljer vilka 

bilder och bildtexter de postar. Vi utgår därför ifrån att det är genom deras attityder som världen 

presenteras. Modalitet uttrycks framförallt genom symbolisk närhet till läsaren. Det handlar om 

vilka pronomen som används, hur bilderna är beskurna och de interpersonella aspekterna i den 

multimodala textanalysen. 

Löwengrip 

Löwengrips bilder är verklighetstrogna, och de är inte uppenbart redigerade. Istället är de tagna 

ur ett naturalistiskt perspektiv och läsaren kan koppla bildernas motiv till verkligheten. 

 

Bilderna är tagna från Löwengrips Instagram: isabellalowengrip. Bilderna har publicerats 

under mars månad 2018. 
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Löwengrips bilder är framförallt uppställda bilder där Löwengrip oftast poserar, någon står 

bakom kameran och vinklarna är noga utvalda. 243  Det finns också bilder som är spontant tagna, 

till exempel där Löwengrip skrattar naturligt, men även här har fotografen valt vinkeln.244 De 

tydligt valda vinklarna handlar framförallt om att bilderna är tagna så att Löwengrip ser 

professionell, proper och attraktiv ut, till exempel en bild där hon sitter framför en dator med 

Löwengrips skönhetsprodukter på bordet.245 

 

En annan aspekt i tolkandet av bilder utifrån det multimodala textbegreppet är hur nära någon 

befinner sig. Bilderna på Löwengrip är framförallt tagna rakt framifrån.246 Bilder tagna rakt 

framifrån ger läsaren möjlighet att aktivt engagera sig med Löwengrip jämfört med om hon haft 

ryggen emot som tyder på en allt större distans.247 Det varierar i vilket perspektiv fotografen 

väljer att ta bilden ifrån men bilderna är i hög utsträckning tagna rakt framifrån eller ur ett 

grodperspektiv.248 Att ta bilden rakt framifrån gör att följarna är på samma nivå som Löwengrip 

och att maktbalansen på så sätt är jämn. Att bilden är tagen i grodperspektiv gör att Löwengrip 

tittar ner på sina följare vilket ger henne ett övertag. Att välja detta perspektiv visar på 

professionalitet och utifrån genusperspektivet kan denna ojämna maktbalans mellan läsaren och 

Löwengrip tolkas som ett typiskt manligt handlande då män ofta framställs som dominerande 

och ledande.249  

 

Löwengrip avbildas också olika när det kommer till den symboliska närheten, de vill säga hur 

nära, trots geografisk distans, läsaren uppfattar sig vara från Löwengrip. Bilderna är tagna i 

vanlig närbild (axlar och huvud), nära medelavstånd (slut vid midjan) och långt medelavstånd 

                                                
243 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-11. Tillgänglig:  

https://www.instagram.com/p/BgLTi47HMwV/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
244 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-07. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgBRi1aHCJn/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
245Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-26. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgytxfaH8_3/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
246 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-14. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgTvz-kARQJ/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
247 Kress och van Leeuwen 2006. 
248 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-22. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgoeB25HImN/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
249 Hirdman 2001. 
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(man ser hela kroppen).250 Dessa medvetna val beskriver den symboliska distansen som hålls till 

läsaren.251 En bild som är beskuren så att man enbart ser ansiktet kommer upplevas som en bild 

där följaren blir insläppt i Löwengrips personliga sfär, vilket gör att kommunikationen mellan 

Löwengrip och följarna blir personlig.  I de mer distanserade bilderna är de beskurna på ett 

sådant sätt att följarna befinner sig symboliskt socialt nära Löwengrip, vilket betyder att om 

läsaren hade stått framför Löwengrip skulle de kunna integrera med henne men inte befinna sig 

inom den personliga sfären. Dessa avstånd visar på attityderna bakom kameravinkeln, 

modaliteten, som styr vad läsaren får se och inte. Löwengrip framställs på sin Instagram som 

socialt nära läsaren snarare än personligt nära och tillsammans med att bilderna är tagna ur en 

proper och poserande vinkling framstår hon som professionell och inte personlig.252 

 

I sina språkliga handlingar använder Löwengrip framförallt “jag” i sina påståenden, medan hon 

sällan refererar till sina följare som du, exempel: “I love Stockholm”.253 Detta tilltal ger en 

distanserad relation mellan Löwengrip och följarna.254 Hade hon använt “du” skulle hon 

upplevas som mer personlig. Den språkliga handlingen Löwengrip gör har en väldigt säker 

framtoning, exempelvis “Fantastic day in London, one step closer to global goals.255 Att 

meningen är kort skapar också en distans till läsaren, precis som att läsaren inte nämns i 

bildtexten.256 

 

I kommentarerna tilltalar följarna Löwengrip framförallt med andra person singular. Exempelvis: 

“Heja dig!!! Har följt dig länge”.257  Det finns också följare som använder smeknamn på henne. 

                                                
250 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-15. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgWYprXnCl1/?taken-

by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
251 Björkvall 2009, 41–46. 
252 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-27. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/Bg0s4EtHcRV/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
253 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-03. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/Bf3JRIdnC_-/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
254 Björkvall 2009, 47. 
255 Instagram, ”isabellalowengrip”, 2018-03-22. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BgoeB25HImN/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
256 Björkvall 2009. 
257Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-26. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BgytxfaH8_3/?taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20). 
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“Det ser jag fram emot, Tjoho Bella”.258 Detta visar på att följarna minskar distansen mellan sig 

själva och Löwengrip medan den omvända relationen är distanserad.  

Brathen 

Brathens bilder är verklighetstrogna och ofta återfinns ett leende i bilden, bilderna är inte 

uppenbart redigerade. 

 

 

Bilderna är tagna från Brathens Instagram: yoga_girl. Bilderna har publicerats under mars  

månad 2018. 

 

Brathen skriver ofta långa bildtexter där hon i texterna använder sig av första person singular och 

tilltalar sina följare som du:  

 

Rock & Roll Gypsy 

Feeling fierce AF today and ready to make some serious dreams happen. In other news... Lea Luna has 

weaned and I am no longer breastfeeding. Fought it for a long time (who am I kidding - I’ve been trying to 

force it on her since she took her first steps and completely lost interest). In the spirit of making space for 

calm and going with the flow I have now surrendered to it and am hereby letting go. Her first birthday is 

coming up on Tuesday and she is done. Super healthy, super happy and doesn’t want to nurse. That’s just 

where we are! So I’m letting it go. And in letting go... Guess what I realized? I GET MY BOOBS BACK! 

Say whutttttt! Celebrating these ta-ta’s today and you should do the same! Yours, not mine. Whether 

you’ve breastfed or not, if they’re large or small, perky or less perky (hehe) - they’re yours! Love them 

                                                
258 Instagram, “isabellalowengrip”, 2018-03-19. Tillgänglig: 

https://www.instagram.com/p/BggIZLFHSBO/?hl=sv&taken-by=isabellalowengrip, (hämtad 2018-04-20).  
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hard and when possible, set them free #selflove #freedom #rocknroll #gypsy#boho #free #beyourself 

#loveyourself #life#enjoy #freespirit #be259 

 

Exemplet visar på att hon är personlig med sina följare både i tilltalet och genom bildtextens 

längd. Brathen använder sig av versaler i sina bildtexter vilket leder till att dessa meningar visar 

på ett mer säkert förhållningssätt i uttalandena. Brathen använder till övervägande del sig av 

säkerhet, men det finns också exempel på negligering då hon ställer retoriska frågor till följarna 

för att inkludera dem i samtalet: 

 

Do you ever feel like just walking away? Day started off crap and has sort of gotten crappier since. 

Sometimes I feel like I’m banging my head against the wall with the same issue again and again and 

nothing ever changes no matter what angle I take. So what do you do when no matter how hard you try 

things just don’t work? Well. You stop trying. You hug your baby and you stop. In 50 years... Will 

anything else really matter?  #solitude260 

 

 

Brathens inlägg har ofta mycket kommentarer, ett inlägg i empirin har fått så många som 3 248 

kommentarer.261 I kommentarsfältet skapas debatt och följare använder sig av du, jag och vi som 

pronom när de kommenterar posterna, följarna refererar till andra följare och till Brathen i 

kommentarerna. Bland annat svarar en följare så här på Brathens bildtext som citerats ovan:  

 

Well you stop for a while... You hug your baby, you return to your breath, you enjoy the feel of the 

sun on your face, you rest, you restore, then you consider all the alternative pathways for action and 

you try again tomorrow.262 

 

I de visuella handlingarna varierar den symboliska närheten till Brathen från socialt nära till 

personligt nära. Brathen gestaltar sig ofta från ett avstånd där hon befinner sig på ett personligt 

                                                
259 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-06. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bf_R4NAlJt9/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20). 
260Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-14. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgUBYLRlNvs/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
261 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-08. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgCnUUll6sg/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
262 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-14. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgUBYLRlNvs/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
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avstånd från följaren.263 De bilder där Brathen och hennes dotter finns representerade är även 

barnet porträtterat på ett personligt nära avstånd från läsaren.264 Detta är bilderna som är tagna 

från midjan och uppåt, samt på axlar och huvud. De attityder som ligger i valet av kamerans 

vinkel när bilden tas, det vill säga modaliteten, gör att läsaren kan uppleva att de har en personlig 

relation till Brathen. Det finns också bilder som är helkropps fotografier på Brathen, men på 

många av dessa är hon sittande och är därför fortfarande symboliskt nära läsaren. Bilderna är 

tagna rakt framifrån och Brathen porträtteras också på det sättet.265 Enligt det multimodala 

begreppets teorier tyder detta på att läsaren är på samma nivå som Brathen, hon ställer sig inte 

högre upp i hierarkin genom att avbilda sig själv på något annat sätt än i ett “öga mot öga 

perspektiv” med läsaren. Det skapas en maktbalans som är inkluderande, accepterande och gör 

att läsaren lättare blir engagerad.266 De flesta bilder är tagna med tydligt valda vinklar, men det 

finns exempel på spontana och uppställda bildliga handlingar. De uppställda bildliga 

handlingarna är ofta bilder på Brathen i yogapositioner.267 Medan de spontana är på barnet som 

skrattar, går mot kameran men med en tydligt vald vinkel, barnet porträtteras i nivå med sin 

längd och inte ifrån ett örnperspektiv vilket leder till att följarna inte får makt över barnet.268 I 

bilderna där Brathen är tillsammans med barnet uppträder hon mer spontant,269 jämfört med 

bilder där hon porträtteras ensam.270 Brathens sätt att porträttera sig är personligt, snarare än 

professionellt. Det visar sig både i hennes användning av “du” som pronomen i de språkliga 

handlingarna och att hon i de bildliga handlingarna porträtterar sig personligt nära läsaren.  

 

 

                                                
263 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-01. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BfyQtT6lkPi/?taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).  
264  Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-13. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgRBNWblPKq/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).   
265 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-17. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bgbr7V3l4vJ/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).   
266 Björkvall 2009. 
267 Instagram “yoga_girl”, 2018-03-09. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgHGeLRFQLM/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).   
268 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-17. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgZ0itAF8Iz/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).   
269 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-18. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/BgcdiH-lkm_/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).    
270 Instagram, “yoga_girl”, 2018-03-17. Tillgänglig: https://www.instagram.com/p/Bgbr7V3l4vJ/?hl=sv&taken-

by=yoga_girl, (hämtad 2018-04-20).    
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Slutdiskussion 
 

Vårt syfte med studien har varit att få kunskap om hur diskurser om karriär, föräldraskap och 

genus cirkulerar på Instagram genom att undersöka hur Brathen och Löwengrip med hjälp av 

sina användare konstruerar och/eller reproducerar genus. Genom att undersöka Löwengrip och 

Brathens Instagramkonton kan vi konstatera att genus både konstrueras och reproduceras. 

Entreprenörerna uppträder olika på respektive konto, Brathens uppdatering är mer personlig 

medan Löwengrip är mer professionell. Tillsammans visar de på hur diskursen på Instagram 

både reproducerar och konstruerar genus.  

 

Löwengrips bilder och bildtexter är professionella och innehåller mestadels poster rörande 

hennes karriär. Hon använder sig av avbryt mellan bild och bildtext för att förmedla 

informationen till sina följare. Löwengrip intar i sina språkliga handlingar en givande talarroll. 

Hennes bildtexter är ofta korta och innehåller fler säkra, korta uttalanden än målande 

beskrivningar om hennes liv. Att Löwengrip använder sig av denna typ av kommunikativa 

handling som är kort och rak är ett mer typiskt manligt än kvinnligt drag. Genom denna handling 

framstår hon som mer sakkunnig, pålitlig och säker vilket resulterar i en mer professionell 

framtoning. Dock återfinns det längre bildtexter som är mer beskrivande och som vittnar om 

känslor. Löwengrip håller en längre distans till sina läsare då hon framställer sig i sina bildliga 

handlingar på en socialt nära distans till följarna vilket tyder också på en mer professionell 

hållning då hon inte släpper in följarna i sin personliga sfär. Däremot i följarnas språkliga 

handlingar framställer de sig på ett mer personligt plan med Löwengrip i sina tilltal som du, 

vilket är en kontrast till Löwengrip som väldigt sällan tilltalar sina läsare i sina kommunikativa 

språkliga handlingar. I sina poster ler ofta Löwengrip på bilderna vilket förmedlar värme till 

mottagaren vilket går ifrån den mer professionella framtoningen. Genom att visa på värme så 

skapar Löwengrip en mer genuin relation till sina följare. Det kan ses som ett verktyg för att 

innehållet ska vara lyckosamt och engagera läsaren. Hon använder sig av intrasiva 

aktionsprocesser i sina bilder. Detta betyder att hon interagerar med någon eller något utanför 

bilden, exempelvis att hon tittar rakt in i kameran. Det är bildlig handling som är krävande och 

resulterar i att det skapas en gemenskap i den sociala interaktionen som gör att följaren engagerar 

sig. Eftersom många av bilderna är tagna rakt framifrån så visar det på en jämn maktbalans 
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mellan Löwengrip och följarna. Löwengrip är ofta bärare av typiskt kvinnliga attribut som 

klänningar, klackskor och handväskor, hon visar i bild och bildtexter att hon är modeintresserad 

och att hon är mån om sitt yttre. Att kvinnor ska vara vackra är något som är förankrat i 

historien, att Löwengrip visar upp ett välklätt, snyggt och propert yttre reproducerar genus. 

Många av Löwengrips kommentarer handlar just om hennes kläder och hennes utseende. På 

Löwengrips poster skapas en kamp i diskursen kring att vara både entreprenör och förälder. 

Denna iscensätts framförallt i kommentarsfältet där följarna diskuterar med varandra och svarar 

på Löwengrips kommunikativa handlingar. Här går det att se krocken mellan diskursen som 

finns i samhället om myten kring den goda modern och den diskurs som Löwengrip byggt upp 

genom sin sociala interaktion med läsaren i sin professionella framtoning. Hon utesluter bland 

annat sina barn från uppdateringen något som ifrågasätts, det ifrågasätts också hur hon hinner 

med sina barn.   

 

Brathens bildtexter är långa och beskrivande där hon återberättar om sitt liv på ett detaljerat sätt. 

Genom att använda avbryt mellan bild och bildtext ger hon mycket information till sina följare. 

De långa bildtexterna och att bilderna är tagna på ett personligt avstånd gör att följarna upplever 

sig som inkluderade och som att de befinner sig i Brathens personliga sfär. Detta kan vara en av 

anledningarna till att följarna använder ett personligt tilltal gentemot Brathen i sina 

kommentarer. I bildtexterna reproduceras genus, Brathen pratar om sin dotter som “prinsessa” 

vilket är en benämning som typiskt tilldelas flickor. De som kommenterar antingen bekräftar 

hennes bild och bildtexter eller motsätter sig innehållet. Att Brathen har valt att vara öppen och 

personlig mot sina 2,1 miljoner följare har resulterat i att 2,1 miljoner åsikter kan komma till tals, 

detta märks i hennes kommentarsfält då hennes val både vad gäller föräldraskap och karriär blir 

både hyllade och kritiserade då läsarna intar både krävande och givande talarroller.  

 

Kommentarerna reproducerar genus då stereotypiska åsikter framförs om hur Brathen borde ta 

hand om sitt barn eller sköta sin karriär. Brathen väljer själv att inte svara på kommentarerna 

men följarna kan i kommentarsfältet diskutera med varandra. Brathen kan i vissa fall svara på 

kritiken i en senare post för att försvara sina val, hon intar en försvarsposition för att visa att 

hennes val är det “rätta”, detta kan ses som en typiskt kvinnlig egenskap att ha ett behov av att 

rättfärdiga sina val.  
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Hon väljer att visa upp en moderlig bild, där hon berättar om hur mycket hon saknar och älskar 

sin dotter Lea Luna. Att Brathen intar givande talarroller reproducerar genus då det är typiskt 

kvinnligt att framställas som objekt och hon låter följarna studera henne och hennes barn.  

Många av kommentarerna syftar till att bekräfta hennes moderskap och kommentarer om hur söt 

dottern är ständigt återkommande. Brathen framställer sig i ramen för “den goda modern” och 

inga samhälleliga strukturer ifrågasätts. Brathens karriär ifrågasätts av följarna och då de 

moraliska aspekterna av att marknadsföra exempelvis produkten Tide på mediet. Brathen valde 

att börja använda Instagram som kanal för marknadsföring för att finansiera ett kommande 

barnhem, hon kallar marknadsföringen för #goodkarmamarketing, många hyllar henne för 

hennes val men många ifrågasätter produkten på grund av att det spekulerats i huruvida företaget 

gör tester på djur. Ingen ifrågasätter valet av produkt ur ett genusperspektiv, företaget Tide valde 

Brathen som har ett Instagramkonto som vittnar om mycket kärlek för sin familj och sina 

medmänniskor som marknadsföringskanal för sitt tvättmedel vilket reproducerar de stereotypiska 

tankarna om att en “god moder” ska ta hand om familj och hushållssysslor. I den sociala 

interaktionen som sker i de kommunikativa handlingarna i Brathens poster visar hon på att även 

när det handlar om karriär inkluderar sitt moderskap. Detta reproducerar genus då en “bra 

mamma” enligt myten om den goda modern alltid ska sätta sitt barn före sin karriär. 

 

Löwengrip och Brathens Instagram poster skiljer sig, den största skillnaden är att Löwengrip är 

mer professionell och Brathen personlig. Brathen lyfter sitt föräldraskap och Löwengrip lyfter 

sin karriär vilket gör att Brathen mer reproducerar genus och Löwengrip går emot samhällets 

konstruktion och konstruerar genus. De är båda mycket framgångsrika på Instagram, tidigare 

forskning har visat att kvinnor är mer lyckosamma användare då de skapar ett större 

engagemang. Brathen har många fler följare än Löwengrip, dels är hon en mer internationell 

profil men hon är också mer privat, något som gör engagemanget större. Detta är både en 

konstruktion och en reproduktion av genus, genom engagemanget de skapar kan de bygga upp 

sina karriärer och varumärken, de blir till förebilder vilket är av vikt för att flickor/kvinnor ska se 

att de kan göra karriär och vara mammor, samtidigt. Nästan alla kommentarer på posterna är 

skrivna av kvinnor, tidigare forskning har visat på att kvinnor är aktiva användare på sociala 

medier, tidigare forskning har också visat att kvinnor är mer benägna att dela med sig av saker 
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som rör den privata sfären. Följare väljer att dela med sig av sina egna erfarenheter på sidorna 

och då främst på Brathens där kommentarerna ofta är långa och beskrivande. På Löwengrips sida 

ser man samma fenomen men i mindre mängd. Diskurserna som därför skapas på Löwengrips 

och Brathens sida skiljer sig alltså åt, då diskursen på Löwengrips sida är mer professionell även 

i de språkliga handlingarna som sker i kommentarerna.  

 

Tidigare forskning visar på att kvinnor framförallt söker gemenskap på sociala medier och har ett 

större kontaktnät än män, något som går att se i vårt resultat. Kvinnor använder främst sociala 

medier till att diskutera och lyfta saker som rör den privata sfären, något som syns i 

kommentarsfältet i vår studie. Däremot går Löwengrip emot den tidigare forskning när hon är 

mer professionell än personlig i sin framtoning. Brathen följer däremot i högre grad den tidigare 

forskningen då hon är mer privat och hennes uppdateringar rör den privata sfären. Löwengrip går 

också emot tidigare forskning då hon använder ett mer dominant och kort språk, en handling som 

tillskrivits männen. Både Brathen och Löwengrip visar på att kvinnor kan ta stor plats i det 

offentliga rummet en plats som tilldelats männen. Instagram blir ett instrument för att ta plats i 

det offentliga rummet.  

 

I mars 2018 mottog Löwengrip pris som näringslivets mäktigaste kvinna 2018, en post om priset 

resulterade i en mängd kommentarer av följarna som grattar henne till priset och säger hur 

fantastisk hon är. Ett pris som detta legitimerar hennes närvaro i näringslivet, men accepteras 

den? Löwengrip och Brathen är två entreprenörer och mammor, samtidigt. De båda två har byggt 

upp sina egna plattformar där det getts utrymme att växa och bli större. De har tillsammans med 

sina följare byggt upp en diskurs på Instagram där både karriär och moderskap får utrymme. Män 

som sitter på höga positioner håller varandra om ryggen, män rekryterar män och det är en 

anledning till att det saknas kvinnor på höga positioner. Att kvinnlighet ses som något negativt i 

samband med ledarskap och att kvinnor, om de ska göra karriär måste gå ifrån den stereotypiskt 

kvinnliga rollen för att bli accepterade. Löwengrip och Brathen har skapat egna forum där de inte 

behöver eller är beroende av männens acceptans, de behöver heller inte följa några normer då de 

själva besitter makten att påverka dem. Instagram har möjliggjort ett utrymme där kvinnor kan 

hålla varandra om ryggen, på samma sätt som män alltid gjort. Kanske kan här i framtiden 
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moderskap, karriär, professionalitet och privatlivet samsas och skapa en ny genusdiskurs där det 

inte finns någon motsättning mellan att vara mamma och entreprenör? 

 

Fortsatt forskning 

 

Med avstamp i vår studie går det att fortsätta undersöka genusdiskursen på sociala medier då 

forskning på området saknas. Det skulle vara intressant att studera en entreprenör som använder 

sig av sociala kanaler och då studera alla sociala kanaler, såsom bloggar, Twitter, Facebook och 

Instagram utifrån ett genusperspektiv. Detta för att se om det skiljer sig mellan uppdateringarna i 

kanalerna. Det hade också varit intressant att utöka studien till att innefatta alla element som går 

att studera på Instagram exempelvis Instastories. Studien skulle också gå att utöka till att 

innefatta fler personer, exempelvis både män och kvinnor för att se hur uppdateringen skiljer sig 

mellan könen eller att studera en längre tidsperiod. Detta för att få en större förståelse för hur 

genusdiskursen skapas av användare och följare då sociala medier har en stor betydelse i dagens 

samhälle. 
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