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Abstract 
 
Titel: ”Det kanske inte är så dumt med skam” - En kritisk diskursanalys som undersöker 

traditionella pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers 

Författare: Lina Fagerberg 

Handledare: Linus Andersson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]  

Termin: VT19 

Antal ord: 14 414 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka den traditionella 

pressens gestaltning av Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara 

frågeställningarna vill denna studie få förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella 

pressen använder tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. Studien vill studera denna 

legitimitet på grund av att den ställning som den traditionella pressen länge erhållit förhandlas 

genom medborgarnas deltagande i alternativa medier.  

• Hur gestaltar den traditionella pressen Aningslösa Influencers? 

• Hur tillskrivs Aningslösa Influencers legitimitet i gestaltningen?  

• Hur kan legitimiteten förstås utifrån en diskussion om medborgarnas deltagande i 

alternativa medier och dess påverkan på traditionella pressen?  

 

Metod och material: En kritisk diskursanalys som använder verktygen modalitet, lexikalitet 

samt intertextualitet inom ramarna för Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. 

Detta för att analysera 14 artiklar från dagstidningar, lokaltidningar och kvällstidningar. 

Huvudresultat: Studiens resultat visar att en diskurs om Aningslösa Influencers som 

skambeläggande verkar intertextuellt mellan en stor del av skribenterna. Genom denna 

diskurs kunde studien se att skribenterna inte tillskriver Aningslösa Influencers någon 

legitimitet för deras verksamhet. Denna avsaknad av legitimitet går genom denna studie att 

förklara genom att skribenterna kan följa sina etiska ideal i sin gestaltning som kan urskiljas 

genom att en avsaknad av acceptans förekommer, vilket i sin tur kan påverka den symboliska 

makt som Instagramkontot tilldelas. 

Nyckelord: Traditionella pressen, alternativa medier, legitimitet, deltagande, 
medborgarjournalistik 
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1. Inledning  
 

Den 22 januari 2019 sände Sveriges Radio sitt program ”Studio Ett” som gästades av Karin 

Pettersson, ansvarig för strategi och samhällsfrågor på Schibsted-koncernen och Rebecca 

Weidmo Uvell, borgerlig debattör och skribent. De diskuterade sociala medier och huruvida 

de tillsammans med IT-jättarna hade en inverkan på specifikt samhällsdebatten (Studio Ett, 

2019). I debatten lyfte Karin Pettersson först bilden av sociala medier som något 

polariserande och alltför känslosamt. Hon menade att förhoppningen till de nya medierna från 

en början handlade om att de skulle skapa ett torg, där alla fick komma till tals, men att detta 

inte är fallet idag. Som svar på tal menade Rebecca Weidmo Uvell att den största vinsten med 

sociala medier är att det hårda informationsmonopolet är brutet, då de enda som tidigare fick 

komma till tals var de som blev utvalda av medieföretagen (Studio Ett, 2019).  

 

Ett dagsaktuellt exempel när medborgare utnyttjar de nya former av deltagande som vuxit 

fram är Aningslösa Influencers, ett konto på den digitala plattformen Instagram. De påstår sig 

bedriva en anonym opinionsbildning med fokus på influerares omåttliga flygande utomlands. 

På sitt konto publicerar de bilder i Instagramfunktionen ”storys”, där de informerar om 

influerares resor och hur stora utsläpp dessa ger. Deras följarantal har ökat drastiskt och de 

har idag cirka sextiotvåtusen följare (Aningslosainfluencers, 2019). Detta specifika fall har 

lyfts i medierna ett flertal gånger sedan kontot skapades och har både fått negativ och positiv 

respons. Den ena sidan påstår att den opinionsbildning som bedrivs av kontot är nödvändig då 

frågor gällande klimatet är brådskande. Den andra sidan anser istället att den form av 

opinionsbildning som bedrivs är farlig, då den är både anonym och uthängande 

(Bloggbevakning, 2019).  

 

1.1 Bakgrund 
 
Sedan lång tid tillbaka har mediernas roll i ett demokratiskt samhälle varit förknippat med den 

traditionella nyhetsjournalistiken. Det som emellertid är märkbart idag är att vi befinner oss i 

ett skiftande medielandskap och den starka uppfattningen börjar förläggas och förhandlas 

(Karlsson, 2012 s. 93). Numera växer nya former av deltagande i alternativa medier sig allt 

starkare och tillgängligheten för medborgarna ökar. Dessa former av deltagande genom 

interaktion via hemsidor, sociala medier, mobiltelefoner och wikis skapar möjligheter för 

stora grupper i samhället att gå samman och skapa sig en röst (Lievrouw, 2011 s. 2).  
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Den traditionella pressen har fortfarande en stark ställning, men skillnaden idag är att de 

måste förmedla den under omständigheterna att även de med en mobil i handen, en surfplatta i 

famnen eller en med internetanslutning kan bedriva opinion. De kan nå ut till den breda 

publiken på samma skala som partier, tidningar eller TV-kanaler (Lievrouw, 2011 s. 214). 

Dessa medborgare som verkar utanför de etablerade medierna behöver inte besitta någon 

formell journalistisk utbildning och behöver heller inte ha någon respekt för de praxiser och 

seder som existerar hos pressen gällande redigering och kvalitetskontroll (von Krogh, 2008 s. 

70). Det monopol som den traditionella journalistiken tillsammans med medieindustrierna 

besatt under en lång tid avskaffades för längesedan och dess kvarlevor utmanas idag av 

digitaliseringen, vilket förändrar förutsättningarna för journalisterna (Karlsson, 2014 s. 100). 

Dessa utmaningar kan uttydas bland annat genom Metoo-rörelsen som skapade en 

förhandling mellan den traditionella pressen och de alternativa medierna. Denna förhandling 

påbörjade en diskussion om medborgarjournalistikens villkor och de etiska dimensioner som 

medierna ställdes inför.  

 

Michael Karlsson (2012) skriver att en stor del av forskningen om de nya 

kommunikationsteknologierna har kritiserats för att vara teknologisk deterministisk. 

Forskningen har i mångt och mycket fokuserat på teknikens utveckling med utgångspunkt i 

att samhället anpassar sig efter den. Karlsson (2012) redogör också för ett exempel som 

belyser hur de sociala medierna idag möjliggör större deltagande och att alla har lika stor 

chans att få sin röst hörd. Detta anses dock vara en förenklad bild av verkligheten, då den 

övergång som sker till sociala medier påverkar hela samhället både politiskt, socialt, 

ekonomiskt och strukturellt (Karlsson, 2012 s. 97). Det finns alltså en grundläggande 

problematik i forskningsfältet som ämnar undersöka hur teknologierna påverkar hur 

kommunikationen genomförs samt vilka konsekvenser denna kan få i samhället (Karlsson, 

2012 s. 97).   

 

Det går att lokalisera studier som undersöker journalisternas uppfattningar om förhållandena i 

det nya medielandskapet. Likaså studier som studerar hur journalistiken berörs på olika 

institutionella plan. Denna studies problemformulering grundar sig således i den uppfattning 

att det idag sker en globalisering som ställer ökade krav på medierna att vara trovärdiga och 

diverse uppförandekoder och riktlinjer blir allt vanligare. Således kan inte bara nyheter 

spridas snabbare utan det ställs även högre krav på källkritik, nyhetsurval och representation 
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(Nord & Strömbäck, 2012, s. 27). Den oberoende journalistiken utmanas i och med 

kommersialiseringen av medielandskapet samtidigt som det har de blivit mer tillgängligt att 

kommunicera och interagera via internet (von Krogh, 2008 s. 13). Detta öppnar upp vägar för 

medborgare att delta och skapa innehåll (Lievrouw, 2011 s. 2). Det ökade deltagandet via 

alternativa medier leder till en förhandling vilket innebär att traditionella och alternativa 

medier genomgår en process för hur trovärdighet ska skapas i fortsättningen. Denna studie 

riktar därmed sitt fokus på legitimeringen som tillskrivs eller inte tillskrivs deltagande via 

alternativa medier. Studiens avsikt är följaktligen att studera legitimitet som den traditionella 

pressen tillskriver medborgarnas användning av alternativa medier med fokus på det specifika 

fallet Aningslösa Influencers. Studien vill bidra till fältet genom att undersöka pressens 

gestaltning av ett exempel på medborgarjournalistik, med ett specifikt fall som skapat sig 

plats i nyhetsmedierna genom sitt användande av alternativa medier i sin opinionsbildning. 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka den traditionella pressens gestaltning av 

Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom att besvara frågeställningarna vill denna 

studie bidra till förståelse för huruvida den gestaltning som traditionella pressen använder 

tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet. Studien vill studera denna legitimitet på grund 

av att den ställning som den traditionella pressen länge erhållit omförhandlas genom 

medborgarnas deltagande i alternativa medier. Därav finns det anledning att analysera 

huruvida legitimitet sätts på spel i denna förhandling. 

 

Studiens frågeställningar:  
 

• Hur gestaltar den traditionella pressen Aningslösa Influencers? 

• Hur tillskrivs Aningslösa Influencers legitimitet i gestaltningen?  

• Hur kan legitimiteten förstås utifrån en diskussion om medborgarnas deltagande i 

alternativa medier och dess påverkan på traditionella pressen?  

3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör medborgarjournalistiken och de nya 

former av deltagande som alternativa medier tillgängliggör idag. Avsnittet är indelat i tre 

delar där den första berör medborgarjournalistikens inverkan på journalistiken, följt av synen 

på alternativa medier och till sist studier som berör sociala mediers påverkan på 
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journalistikens etik. Dessa studier är valda för att påvisa att det finns en diskussion som 

innefattar delade meningar om medborgarjournalistik genom alternativa medier i samhället. 

 

3.1 Medborgarjournalistikens positiva eller negativa inverkan 
 
Från en början så verkade medborgarjournalistik som ett sätt för journalister att arbeta i 

samverkan med medborgarna och för att minska det publika och privata gapet som existerade 

(Chadha & Steiner, 2015 s. 709). Genom intervjuer kunde en studie utförd av Kalyani Chadha 

& Linda Steiner (2015) i Indien undersöka journalisters egna uppfattning om dagens 

medborgarjournalistik med fokus på en indisk medieplattform vid namn CGNet Swara (s. 

710). De intervjupersoner som arbetade som journalister definierade medborgarjournalistik 

vid återkommande tillfällen som något som utövades av vanliga människor, utan några 

journalistiska utbildningar. En specifik intervjuperson svarade även att medborgarna aldrig 

skulle kunna hjälpa den etablerade journalistiken. Intervjupersonen ansåg att den var alldeles 

för ensidig och obalanserad (Chadha & Steiner, 2015 s. 711). Studiens slutsatser påvisade att 

medborgarjournalistiken är utstött i landet och att de professionella journalisterna utnämnde 

fenomenet för att vara amatörmässigt, subjektivt och slarvigt i sin kvalitet (Chadha & Steiner, 

2015 s. 715). 

 

Ytterligare en studie som undersökte medborgarjournalistikens påverkan på den journalistiska 

rörelsen genomfördes av Louise Woodstock (2002). Studien utfördes genom att samla empiri 

från journalister och akademiker som alla var förespråkare för medborgarjournalistiken samt 

genom att ackumulera material från tidningen The Philadelphia Inquirer, genom deras artiklar 

om Citizen Voice-projekt. Enligt studien så tilldelar medborgarjournalistik makt till folket 

och anvisar ansvar över det offentliga rummet men utan några specifika riktlinjer 

(Woodstock, 2002 s. 51). Studiens resultat vilar på den ståndpunkt att medborgarjournalistik 

är en uppsättning ideal, snarare än en utövad praktik. Vidare menar Woodstock (2002) att det 

finns många möjligheter med idealet men att det kan få negativa följder som den traditionella 

journalistiken är mer än bekant med. Exempelvis en frustration som uppstår ur diskussioner 

som sker utan några följder eller konsekvenser (s. 52). 

 

Chris Atton (2003) har byggt vidare på tankar om medborgarjournalistik och medborgarmedia 

i en artikel med syfte att bidra till en teoretisk bas och undersöka alternativa mediers natur. 

Han menar att det går att se på alternativa medier i termer av radikal utmaning för de 
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institutionaliserade och traditionella medierna. Alternativ media är nära förenat med 

föreställningen om socialt ansvar och ersätter benämningen ”objektivitet” med oppositionella 

praktiker (Atton, 2003 s. 267).  

 

3.2 Synen på alternativa medier  
 
Linus Anderssons (2019) studie genomfördes genom en diskursanalys av svenska 

nyhetsartiklar som berörde alternativa medier. I studien uppdagades att när artiklar nämnde de 

alternativa medierna så var det tydligt att en del av gestaltningen syftade till dessa medier som 

ett problem. Enligt artiklarna ansågs inte alternativa medier vara ett bidrag till det offentliga 

rummet, utan snarare ett hot. De artiklar som granskades kunde relateras till två läger där det 

ena lägret förenade alternativa medier med hatsidor och det andra lägret tog alternativa 

medier i försvar. Genom studien var det även märkbart att det fanns en uttryckt önskan om att 

försvara ”god journalistik” (s. 156f).   

 

En studie liknande Attons (2003) vars mål var att definiera det outforskade fältet inom 

alternativa medier är Christian Fuchs (2010). I studien beskrivs alternativa medier som en 

form av massmedium, som utmanar de traditionella formerna av medieproduktion, 

mediastrukturer, distribution och reception. Dock existerar en syn på alternativa medier som 

kritiska medier, som existerar för att ifrågasätta de rådande samhällsförhållande så som styret, 

rasism eller sexism. Detta för att ge en röst till de som inte har en och att ta bort monopolet 

från mediekonglomeraten (Fuchs, 2010 s. 179). I studien som består av teoretiska reflektioner 

går det att uttyda två slutsatser varar den första är mer deskriptiv och den andra mer normativ. 

Den ena är att alternativa medier anses vara medborgardrivna, själv-organiserande, icke 

kommersiellt drivna plattformar. Den andra sidan anser istället att alternativa medier bör 

verka som kritiska medier, som ska arbeta för att ifrågasätta och arbeta för en värld bortom 

kapitalismen (Fuchs, 2010 s. 188).  

 

3.3 Journalistikens etik och dess påverkan från sociala medier 

Journalistiken står inför en utmaning till följd av framväxten av internet och informations och 

kommunikationsteknologierna (ICTs). En studie utförd av Jesús Díaz-Campo och Francisco 

Segado-Boj (2015) undersökte hur journalisternas etiska regler har förändrats på grund av 

medielandskapets utveckling. 99 olika kodexar som berör journalisternas etiska regler 

undersöktes (s. 1). Resultaten påvisade att en majoritet inte uppdaterat sina etiska regler i 
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förhållande till internets framväxt. Endast nio hade uppdaterat och de var alla västerländska 

länder, varav den enda märkbara skillnaden var att internet skulle omfatta samma etiska 

riktlinjer som traditionella pressen. Forskarna i studien benämner denna brist som en 

avsaknad av intresse i den nya utvecklingen (Díaz-Campo & Segado-Boj, 2015 s. 15). 

Ytterligare en forskare som studerat de sociala mediernas påverkan på de etiska aspekterna av 

journalistyrket är Basyouni Ibrahim Hamada (2018). Hamada (2018) menar att det största 

problemet i sociala mediernas framväxt är dess påverkan på journalisters etik och 

trovärdigheten i professionen. Sociala medier är fria plattformar, där det är svårt att utkräva 

ansvar (Hamada, 2018 s. 38). Studiens konklusion innefattar en syn på att journalistetiken 

trätt in i en ny era, där gränsen mellan de traditionella nyhetsmedierna och de nya sociala 

medierna har suddats ut. Emellertid betraktas de etiska idealen vara desamma oavsett om 

mediet är online eller offline. Studien avslutas med att väcka frågor om huruvida nya etiska 

ideal krävs och ifall det i sådana fall kommer radera de etiska ideal som existerar hos 

traditionella nyhetsmedier. Förslaget är en ny modell anpassad efter de sociala mediernas 

framväxt med respekt för den traditionella etiken. En modell som dessutom applicerar ideal 

om deltagande, interagerande och demokratisk etisk journalistik. Där journalisterna är nyfikna 

och inställda på att stimulera diskussion och engagemang med publiken (Hamada, 2018 s. 

50).  

4. Teori 
 
I denna del presenteras studiens teoretiska ramverk som utgörs av teorin om diskurs utifrån 

Norman Faircloughs tillämpning. Vidare presenteras teorin om mediernas symboliska makt 

som hjälp att förklara den makt som går att förmedla genom medierna och som idag 

förhandlas mellan alternativa medier och den traditionella pressen. Denna studie baseras till 

stor del på begreppet legitimitet och därför förklaras och förtydligas även detta i teoridelen. 

För att väcka en förståelse om den kontext som traditionella pressen verkar inom idag 

presenteras även nyhetsjournalistikens etiska ideal. Denna teoretiska ram.kommer användas i 

studien för att förstå hur legitimeringen påverkas av den förhandling som sker mellan 

alternativa medier och den traditionella pressen. Till sist presenteras teorin om framing som i 

denna studie verkar som ett ramverk för disponeringen av analysen, samt för att förstå hur 

skribenterna väljer att göra vissa delar av en text mer utmärkande.  
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4.1 Diskurs 

Begreppet diskurs är känt och välanvänt inom många vetenskapliga discipliner. Enligt 

Norman Fairclough (1995) går diskurs att beskriva på två olika sätt men bara den ena 

presenteras i detta teorikapitel. Den första som är relevant för denna studie, handlar om hur 

språket och sättet vi talar om saker och ting formas genom sociala interaktioner i samhället. 

Enligt Fairclough är det av yttersta vikt att studera mediers texter genom försök att förstå sig 

på dess representationen, relationer och identiteter. Dessa existerar i samspel med varandra i 

alla medier och genererar tillsammans en gestaltning av den verklighet vi lever i (s. 17). 

Fairclough (1995) anser att diskursteorin är användbar för att studera hur medierna 

reproducerar budskap genom språket (s. 16). Något som studien kommer lyfta i nedanstående 

del är hur medieinstitutionerna besitter symbolisk makt genom att de har en storskalig 

produktion där de kan nå ut till en stor publik.  

4.2 Mediernas symboliska makt 
 
För att förstå maktbegreppet är det hjälpsamt att dela in det i olika former av makt 

(Thompson, 1995 s. 13). John B. Thompson delar in makten i fyra typer: Ekonomisk, politisk, 

tvångsmakt och symbolisk makt. Den symboliska makten, som kommer vara närvarande i 

denna studie, härstammar från produktionen, överföringen och mottagandet av meningsfulla 

symboliska former. Denna symboliska aktivitet är en fundamental del i det sociala livet 

genom att individer är i ständig aktivitet i att uttrycka sig själva i dessa symboliska former 

och använder genom dessa olika medel av kommunikation som en resurs (Thompson, 1995 s. 

16). I dessa resurser inkluderas bland annat kompetenser, kunskap som existerar i 

produktionen, överföring och mottagande av budskap samt grader av erkännande och respekt 

som beviljas av olika producenter och institutioner i samhället. Den symboliska makten kan 

ge upphov till reaktioner, uppmana till olika former av aktion, bejaka olika former av redan 

accepterat tillstånd i samhället eller uppmana till kollektiva revolter (Thompson, 1995 s. 16). 

 

Denna symboliska makt är en ständigt närvarande form av makt i det sociala livet i samhället. 

Likväl finns det en rad institutioner i samhället som har antagit en viktig roll i den historiska 

tillväxten av informatoriska och kommunikativa medel. Dessa institutioner inkluderar 

medierna. Den symboliska makten hos medierna orienterar sig gentemot en storskalig 

produktion av symboliska former av information och kommunikation (Thompson, 1995 s. 

17). 
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Alla former av symboliskt utbyte innefattar en form av tekniskt medium. Dessa tekniska 

medium tillåter grader av fixering av den symboliska makten. Detta sker bland annat när en 

producent av text skriver ner innehåll i exempelvis en artikel eller annan pappersform. Genom 

att de tekniska medierna kan fixera och bevara information, kan dessa användas för att utöva 

olika former av makt. Till sist är det även av vikt att de som använder de tekniska medierna 

behöver använda sig av kunskap, färdighet och kompetens. Att använda de tekniska medierna 

kräver oftast en form av kodifiering, som innehåller vissa regler för hur innehåll ska 

produceras och mottagas (Thompson, 1995 s. 18ff). 

 

4.3 Nyhetsjournalistikens etik som ideal och praktik 

Nyhetsjournalistikens etiska ideal syftar till normativa uppfattningar gällande de överordnade 

värden som journalistiken ska sträva efter. Dessa ideal finns nedskrivna i diverse kodade 

yrkesregler, i policys och i handböcker. Två av dessa överordnade värden som går att finna är 

korrekthet och allsidighet, men det har länge diskuterats vilka som är de mest fundamentala 

idealen att följa. Huruvida det är av största vikt att rapportera sanningsenligt även fast det kan 

äventyra en individs personliga integritet. Eller om det är mer betydelsefullt att rapportera 

sakligt eller dramatiserat (Ekström & Nohrstedt, 1996 s. 17). 

Nyhetsjournalistikens etik existerar i två olika former där den ena är uttryckta ideal och den 

andra handlingsregler. De etiska idealen berör ovannämnda handböcker och yrkesregler som 

innefattar föreställningar om hur yrket borde genomföras och vad som är viktigt att sträva 

gentemot. Med handlingsregler menas istället regler som förväntas användas i det konkreta 

arbetet för att nyheterna ska vara korrekta, allsidiga, objektiva, hänsynsfulla och kritiskt 

granskande. Dessa är en tillämpning av nyhetsjournalistikens ideal (Ekström & Nohrstedt, 

1996 s. 92).  

I Spelregler för press, radio och TV, en handbok inom journalistikens etiska ideal, går det att 

utläsa ”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 

korrekt och allsidiga nyhetsförmedling” och ”Överväg noga publicitet som kan kränka 

privatlivets helgd. Avstå̊ från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver 

offentlig belysning”. Dessa citat är några av de få riktlinjer som berör etiska ideal inom 

journalistkåren, där den första handlar om att förmedla korrekta nyheter och den andra om att 

respektera den personliga integriteten. Vidare berör riktlinjerna att journalister bör vara 
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försiktiga med namn, höra båda sidor, vara varsamma med bilder och vara generös med 

bemötanden (Journalistförbundet, 2018). 

4.4 Legitimitetsbegreppet 
 
För att ta del av den symboliska makten krävs erkännande från diverse institutioner i 

samhället (Thompson, 1995 s. 16). Således kan det finnas anledning för en organisation att 

eftersöka legitimitet. Legitimitet kan skapas genom formella strukturer i moderna samhällen. 

Dessa strukturer är djupt rotade och accepterade i den sociala verkligheten. Många delar av 

legitimiteten i samhället som politik, program och procedurer i den moderna organisationen är 

upprätthållen av den allmänna opinionen. Denna process skapas genom utbildningssystemen, 

lagar och regler (Meyer & Rowan, 1977 s. 343). Legitimitet är ett begrepp som används inom 

många fält i samhället, det finns dock anledning att definiera det för en ökad förståelse. 

Legitimitet innehas objektivt och skapas subjektivt. Detta betyder att legitimitet skapas hos en 

organisation eller aktör i samhället om värderingar, åsikter och beteenden stämmer överens 

med samhällets övriga aktörer, exempelvis publiken. När något påstås vara legitimt så innebär 

det att aktören är accepterad av samhället (Suchman, 1995 s. 574).  

 

Suchman (1995) ger två anledningar till varför legitimitet eftersöks hos en organisation. Den 

första handlar om kontinuitet kontra trovärdighet. Med detta innebär att en organisation bör 

vara både begriplig och stabil. Dessa två förstärker oftast varandra. En organisation som 

besitter legitimitet blir självupprepande och kräver därefter inte lika mycket kollektiv 

acceptans. Att besitta legitimitet påverkar inte bara hur publiken agerar mot organisationen 

utan också hur publiken förstår den. På grund av detta anser inte publiken att den legitimerade 

organisationen bara är mer trovärdig, men också som mer meningsfull och förutsebar. Den 

andra anledningen till sökandet efter legitimitet är om organisationen aktivt eller passivt 

eftersöker den. För att undvika ifrågasättande behöver en organisation bara vara begriplig och 

ha goda värderingar vilket innebär att en organisation aktivt behöver uppsöka legitimitet (s. 

575). 

 
4.5 Framing 
 
För att studera hur en händelse eller fråga gestaltas och ges en specifik innebörd så är teorin 

om framing användbar för att förstå den process som leder fram till mottagandet. En av 

grundarna av begreppet var Robert M. Entman. Han menar att framing innebär att vissa delar 
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av en uppfattad verklighet väljs ut, för att sedan presenteras och göra mer framstående i en 

text för att stärka en specifik problemdefinition. Han menar även att även den minsta detalj i 

en text kan göra stor skillnad i hur mottagaren av texten uppfattar den (Entman, 1993 s. 53). 

Att studera framing kan vara intressant i termer om journalisters objektivitet. Journalister kan 

följa riktlinjerna om objektivitet i sin rapportering men kan trots det välja en dominerande 

frame att lyfta, vilket kan förhindra publiken från att göra en rättvis avvägning av en situation 

(Entman, 1993 s. 56). 

 

En frame förklaras genom att den gör ett specifikt urval till följd av att den gör vissa delar av 

ett sammanhang mer utmärkande. Entman lyfter 4 specifika aspekter som frames gör: 

definierar problem, diagnostiserar problem, gör moraliska bedömningar samt ger förslag på 

eventuella gottgörelser (Entman, 1993 s. 52).  

 

Att diskutera vilka frames som är mer utmärkande kräver en förklaring av hur Entman 

beskriver ordet. Med utmärkande menar han att en producent av en text kan välja att göra 

vissa delar av texten mer meningsfull, märkbar eller minnesvärd för publiken. Detta ökar i sin 

tur möjligheterna för publiken att ta emot texten, urskilja budskapet och sedan lägga det på 

minnet (Entman, 1993 s. 53). Den som kommunicerar en text producerar omedvetna eller 

medvetna frames. Texter innehåller frames som manifesteras genom närvaro eller frånvaro av 

diverse nyckelord, fraser, stereotyper, informationskällor och meningar som i sin tur genererar 

kluster av uppfattningar och åsikter (Entman, 1993 s. 52). Texter kan framhäva viss 

information genom var de placeras, hur ofta de upprepas eller genom att sammankoppla 

texten med familjära kulturella symboler. Kulturen verkar som stammen i konventionella 

frames. Den kan beskrivas som empiriskt bevisliga frames som står som föremål för diskurs 

och tänkande hos de flesta människor i sociala grupperingar (Entman, 1993 s. 53). 

5. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt med diskursanalysen som 

grund. Vidare följer en förklaring av den kritiska diskursanalysens maktkritiska 

utgångspunkter. Hur texten i studiens valda artiklar ska analyserar frambringas genom att 

presentera Faircloughs tredimensionella modell samt begreppen modalitet, lexikalitet och 

intertextualitet. Likaså lyfts studiens valda material och tillvägagångssätt följt av en 

metoddiskussion. 
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5.1 Diskursanalys 

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt, det vill säga att syftet inte är att kvantifiera 

insamlingen av data, utan snarare att undersöka ordens betydelsesammanhang (Bryman, 1997 

s. 77). Ordet diskurs betyder idén om hur språket är konstruerat genom olika mönster som vi 

följer när vi agerar i sociala kontexter. Att använda metoden diskursanalys är således ett sätt 

att analysera dessa mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 7).  

Att analysera språket i medier är av yttersta vikt och bör kompletteras med frågor om 

reception eller produktion. Att analysera språket i en diskursanalys kan således hjälpa till att 

fastställa sociala och kulturella analyser genom en detaljerad förståelse för medieproduktion. 

Mediernas språk kan med fördel användas för att studera diskurser, bland annat genom att 

studera diskursiva nivåer av hur anställda på medieinstitutioner skapar texter. Textproduktion 

är beroende av medieinstitutionernas praxiser i att samla in material, skriva texter och leverera 

en slutgiltig produkt (Fairclough, 1995 s. 16). 

5.2 Kritisk diskursanalys 

Studien har utgått från metoden kritisk diskursanalys som har ett bredare fokus på samhälls- 

och maktkritik. Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen betonar denna metod att 

diskursen bidrar till att forma den sociala värld vi lever i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 

s. 13). Även den sociala världen påverkar hur vi väljer att tala om saker och ting (Fairclough, 

1995 s. 55). Samtidigt bidrar det socialkonstruktionistiska synsättet till en kritisk inställning 

till en bestämd kunskap (Winther Jørgensen, 2000 s. 11). I den kritiska diskursanalysens 

praktik kan en text vara både skriven och talad och i kulturella mått mätt så kan texten 

beskrivas som både byggnader, musikstycken eller bilder (Fairclough, 1995 s. 4). I denna 

studie som utgår från den traditionella pressens artiklar har studieobjekten bestått av skriven 

text. 

Språk (inkluderat alla texter) är en parallell konstruktion av sociala identiteter, sociala 

relationer och kunskap. Med detta innebär att varje liten text spelar sin roll i att forma dessa 

aspekter i samhället vi lever i (Fairclough, 1995 s. 55). 

Den kritiska diskursanalysen innefattar olika metoder för analysens tillvägagångssätt som 

innefattar tre nivåer: textens, diskursens och den sociala praktikens nivå. Fairclough (1995) 

menar att dessa nivåer bör vara sammanlänkade som grund för en kritisk diskursanalys. 

Vidare menar han att vissa studier endast riktar in sig på delar av den modell han skapat för 
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kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995 s. 57). Därav har denna studie valt att utförligt 

använda sig av de två första nivåerna och inte den sociala praktikens nivå. Textens nivå och 

diskursens nivå ansågs mest passande och applicerbara på det ämne som studien undersökt.  

 

Modell 1: Faircloughs syn på diskurs (Fairclough, 1995 s. 59). 

Textens nivå innefattar en analys av texten ner till dess byggstenar och struktur. Det 

inkluderar också att analysera texten till dess organisatoriska nivå, det vill säga hur olika 

meningar är sammansatta (Fairclough, 1995 s. 57).  

Den diskursiva nivån syftar till att studera textens produktion och konsumtion. Här går det att 

använda mer institutionella tillvägagångssätt samt praktiker mer inriktade på diskursen genom 

ett snävare synsätt. Det kan bland annat vara analyser om redaktionella frågor i hur media 

produceras (Fairclough, 1995 s. 58).  

Dessa nivåer hänger samman med varandra. Även när textens egenskaper analyseras så 

studeras den diskursiva praktiken parallellt genom produktions och konsumtionsprocesser och 

vice versa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 74). 

5.3 Analysverktyg 

Genom att studera och genomföra en analys av textens egenskaper genom en grundläggande 

kartläggning har studien undersökt hur diskursen implementeras textuellt. För att studera de 
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traditionella pressens gestaltning av Aningslösa Influencers har begreppen modalitet och 

lexikalitet används på textens nivå och begreppet intertextualitet på diskursens. 

5.3.1 Textens nivå 
De valda analysverktygen för att studera textens nivå enligt Faircloughs tredimensionella 

analysmodell är modalitet samt lexikala uttryck.  

Analyser av texters modalitet syftar till att studera talarens eller författarens instämmande till 

ett påstående. Vilken grad av modalitet som förmedlas i en mening får betydelse för 

diskursens konstruktion av kunskap och sociala relationer. En form av modalitet är sanning 

som syftar till huruvida författaren tillskriver meningen en form av bestämd kunskap 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 88). I en analys som studerar modalitet handlar det om 

i vilken utsträckning en avsändare står bakom det uttryckta. Det är exempelvis stor skillnad på 

att säga ”sjukfrånvaron kan behöva utredas” kontra ”sjukfrånvaron ska utredas” (Bergström & 

Boréus, 2012 s. 376).  

 

Att analysera lexikala element i en text är en enkel form för att skapa sig en uppfattning om 

författarens individuella semiotiska val för att uppnå sina kommunikativa mål. I en studie som 

använder sig av lexikalanalys undersöker forskaren vilka ordval som görs i en text. Att 

studera ordval kan vara hjälpsamt för att se författaren av en texts verkliga natur. Olika 

lexikala val i en text kan göra upphov till olika former av diskurser eller lexikala fält. Dessa 

fält kan antyda olika identiteter, värderingar och sekvenser av aktivitet som inte 

kommuniceras uttryckligen i en text (Machin & Mayr, 2015 s. 30). Genom att studera lexikala 

element går det även att studera ordens konnotationer. Utan att göra det uppenbart kan 

nämligen en diskurs skapa associativa betydelser till en identitet, värderingar och sannolika 

händelseprocesser (Machin & Mayr, 2015 s. 32).  

5.3.2 Diskursens nivå 

För att analysera diskursens nivå har begreppet intertextualitet används. Detta begrepp 

används för att analysera diskursens nivå genom att undersöka huruvida olika texter förenas 

för att förstärka en diskurs. Genom att använda sig av intertextualitet kan vi få inblick i hur 

texter produceras (Bergström & Boréus, 2012 s. 333). Detta kan utföras genom att undersöka 

återkommande genres, ord eller material i en text (Fairclough, 1995 s. 77). Intertextualitet 

bygger på en tro om att en text aldrig byggs från grunden, utan baseras på tidigare texter. En 

särskilt tydlig form av en sådan återanvändning är manifest intertextualitet, där texter 
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uppenbart bygger på varandra, bland annat genom att direkt hänvisa till varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77). Intertextualitet bygger avslutningsvis på textens inverkan 

på historien, där texter som återupptas kan bidra till en historisk förändring (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 78).  

 5.4 Material och avgränsning 
 
Materialet för denna studie har hämtats från traditionella pressen. Med detta syftar studien till 

artiklar som går att finna hos svenska tidningar såväl dagstidningar, kvällstidningar och 

lokaltidningar. Det valda materialet har inte haft som avsikt att studera tidningar som existerar 

endast online, utan ett krav för val av material var att artiklarna skulle existera även i tryckt 

format med utgångspunkten att den traditionella pressen främst förknippas med den tryckta 

upplagan. Likaså är diskursanalysen begränsad till att studera den enskilda texten vilket 

innebär att denna studie inte kommer studera dialog mellan producent och mottagare.  

Materialet har inte fallit på endast nyhetsartiklar utan även krönikor, debattartiklar och ledare. 

Detta med avsikten att dessa skribenter skriver för tidningarna och därmed tillhör vad denna 

studie definierar som traditionella pressen. För att redogöra för insamlandet av materialet har 

studien i tabellform presenterat artiklarnas genre som avgjorts genom att se om tidningen 

själva skriver typ av text och om skribentens text genomsyras av egna åsikter och tankar. I 

stor del av det valda materialet formulerade tidningen själva vilken genre som texten tillhörde 

och där det var skribentens subjektiva åsikter som framfördes. Vidare har inte artiklarna haft 

något längdkrav. Fotografier har uteslutits ur studien eftersom denna studie intresserat sig för 

lexikala uttryck genom textens byggstenar samt den kunskap som tillskrivs budskapen i 

texten genom modalitet.  

För att finna material i form av artiklar till studien utfördes en sökning i Mediearkivet 

Retriever, en internetbaserad resurs för tidningsartiklar. Genom att använda sökorden 

Aningslösa Influencers framkom 215 artiklar, där hälften kunde sållas bort eftersom det fanns 

dubbletter av samma texter med bland annat TT (Tidningarnas Telegrambyrå) som källa. Den 

avgränsning som gjordes av materialet fann sig naturligt, eftersom att fallet i fråga är nytt och 

specifikt inriktat på ett Instagramkonto. Tidsspannet för dessa artiklar var från januari till april 

2019, detta på grund av att Aningslösa Influencers är ett nytt fall vilket bidrar till en god 

samtidsrelevans. Därefter var ett kriterium för materialet att de artiklar som valdes ut berörde 

orden Aningslösa Influencers minst en gång.  
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Varefter dubbletterna sållats ut kvarstod cirka 100 artiklar. De artiklarna som legat som grund 

för analysen valdes efter den första läsningen där alla 100 artiklarna lästes. Av dessa kunde 

många av dem uteslutas eftersom texternat var likvärdigt strukturerade både i innehållet och i 

budskapet. Därefter utfördes en selektion av de artiklar som var intressant för studiens 

teoretiska relevans. Med teoretisk relevans syftar studien till att skapa en variation i materialet 

genom att undersöka om de valda artiklarna skiljde sig åt med intresse för om detta kunde 

generera olika resultat (Ahrne & Svensson, 2015 s. 22). Antalet artiklar som studien valt 

motiveras med att denna studie ämnat koncentrera sig på ordens betydelsesammanhang. Med 

anledning av det har studien försökt begränsa antalet artiklar för att kunna studera ordvalen 

och sanningarna mer djupgående. Studien berör de delar av artikeln som beskriver Aningslösa 

Influencers och nedan redovisas de 14 valda artiklarna i en tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Studiens valda artiklar 

5.5 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Ovan diskuteras hur denna studie valde ut sitt material i form av artiklar. För att sedan samla 

in det empiriska materialet från de valda artiklarna genomfördes en noggrann läsning av 

Aningslösa Influencers: Vi vill ändra 
synen på flygresor 

Valerie Kaspersen, Metro 
(2019) 

Nyhetsartikel 

Den som är helt perfekt kastar första 
stenen 

Carina Wising, Eskilstuna-
Kuriren (2019) 

Krönika 

Flygskammen jag bär på förvandlas 
till en sorg 

Katarina Vikström, 
Örnsköldsviks Allehanda 
(2019) 

Krönika 

Miljöpsykologen tveksam till om 
engagemanget kommer att öka 

Kristina Waldenborg, 
Västerbottens-Kuriren (2019) 

Reportage 

Skampåle för alla med bil, kött och 
flyg? 

Jessica 
Wennberg,Västerbottens-
Kuriren (2019) 

Krönika 

Emma Frans: Svårt att avgöra effekten 
av att hänga ut influencers 

Emma Frans, Svenska 
Dagbladet (2019) 

Nyhetsartikel 

Att resa med tåg är bra för själen och 
miljön 

Erik Eriksson, Norrtelje 
Tidning (2019) 

Krönika 

Löjets skimmer över influerare 
Lars Böhlin, Västerbottens-
Kuriren (2019) 

Krönika 

När kommer kontot Aningslösa 
följare? 

Eva Axelsson, Eskilstuna-
Kuriren (2019) 

Krönika 

Modehusen kan snart glömma vajande 
palm 

Sara L. Bränström, Svenska 
Dagbladet (2019) 

Debattartikel 

Vi bryr oss inte om miljön - vi bryr 
oss om kändisar 

Linnéa Claeson, Aftonbladet 
(2019) 

Kolumn 

Förstörelsen pågår med oförminskad 
hastighet 

Ingemar Lundin, Nacka 
Värmdöposten (2019) 

Nyhetsartikel 

Kändisars flygresor hängs ut på 
anonymt Instagram-konto 

Josefin Silverberg Lindorff, 
Aftonbladet (2019) 

Nyhetsartikel 

Kanske inte är så dumt med skam 
Emanuel Karlsten, 
Göteborgsposten (2019) 

Krönika 
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respektive artikel där färgmarkeringar användes för att utmärka de delar av artiklarna som 

kunde vara användbara vid en analys av Aningslösa Influencers. Vid andra läsningen 

användes studiens analysverktyg: modalitet, lexikalitet och intertextualitet som bedömning 

för vad i artiklarna som skulle vara lämpligt att använda i en analys. Dessa användes inom 

ramen för Faircloughs tredimensionella analysmodell där modalitet och lexikalitet existerade 

inom textens nivå och intertextualitet inom diskursens. För att avgöra en menings modalitet 

har både objektiva och subjektiva citat inkluderats. Detta med utgångspunkt i att en studie 

som studerar frames är intresserad av skribenternas objektivitet eller subjektivitet, då dessa 

kan förhindra publiken från att rättvist avväga en nyhet (Entman, 1993 s. 56). Likaså har 

studien definierat begreppet legitimitet som något som skapas subjektivt, vilket gör att 

skribenternas subjektiva åsikt är intressant. 

Sedan delades de valda artiklarna in i frames för att skapa en tydligare konstruktion för 

analysen. Att finna dessa frames krävde noggrann läsning av artiklarna för att upptäcka 

återkommande ord och budskap som skribenterna framhävde. Indelningen av dessa frames 

skedde induktivt, det vill säga efter att materialet bearbetats. För att finna de utmärkande 

delarna av texterna, användes studiens analysverktyg lexikalitet genom att studera om vissa 

ordval var avvikande från den övriga texten.  

I den andra delen av analysen som innefattar bearbetning av det resultat från föregående 

analysdel användes det teoretiska ramverket. Även tidigare forskning inkluderades i denna del 

för att kunna besvara frågeställningen om den diskussion som existerar gällande det valda 

ämnet. Detta för att kunna undersöka huruvida Aningslösa Influencers tillskrivs legitimitet. 

För att avgöra legitimiteten i gestaltningen av Aningslösa Influencers baserades analysen på 

resultaten från analysverktygen modalitet, lexikalitet samt vilka konnotationer dessa ordval 

kunde ge. Negativt betingade ordval och modaliteten i förhållande till meningen bedömde 

huruvida legitimitet tillskrevs eller inte. Negativt betingade ordval med hög modalitet 

genererade inte legitimitet och positivt betingade ordval med hög modalitet ansågs genrera 

legitimitet.  

5.6 Metoddiskussion  
 
I inledningen av processen med att samla in material och analysera ställdes frågan hur studien 

skulle ställa sig neutral mot det insamlade materialet. Ordet tolkning ingår i praktiskt taget 

alla kvalitativa textanalyser, vare sig texten som tolkas är i bildform eller i skrift. En 

mottagare, forskare eller student som utläser en text befinner sig i en specifik kontext, vilket 
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påverkar hur dessa aktörer kommer att tolka texten (Bergström & Boréus, 2012 s. 30). 

Diskursanalysen är en metod som är fri i byggandet av analysen, vilket kan verka som både 

en fördel och en nackdel. Ett problem som studien arbetat för att undvika är avsaknad av 

transparens i urvalet av artiklar samt vilka delar av artiklarna som lyftes i analysdelen. För att 

motarbeta detta har studien i analysdelen presenterat respektive artikel för att ge läsaren en 

inblick i artikelns innehåll och inte endast citatens. Likaså valde denna studie att göra en 

tydlig deskription av tillvägagångssätt och genomförande av analysen (Bergström & Boréus, 

2012 s. 406). En fördel med att använda en tolkande metod är att texter kan ha föränderliga 

betydelser då olika subjekt tolkar den på skilda vis. På det viset sätter sig en uttolkare av en 

text sig i en historisk kontext där uttolkaren relaterar texten till sådant som finns utanför dess 

byggstenar. Det viktiga vid uttolkande är således att vara medveten om sin egen förförståelse 

och medvetenhet (Bergström & Boréus, 2012 s. 32). 

Kritisk diskursanalys är trots detta en välanpassad metod för vald studie. Detta på grund av att 

genom att använda sig av Faircloughs tredimensionella analysmodell kan studien se och 

studera samband och kopplingar mellan språk och textens produktion. Dock är det viktigt att 

tillägga inför en studie med Faircloughs modell som utgångspunkt, att den fått kritik. Denna 

kritik berör frågan huruvida gränserna mellan diskursanalysen och den sociala praktikens 

nivå. Det finns inte heller förslag på teorier eller hur stort empiriskt material som behövs för 

att studera den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 93). Med anledning 

av det har denna studie inte berört den sociala praktikens nivå då det fanns chans att studiens 

reliabilitet kunde minska vid användandet av denna. Likaså är studiens material litet eftersom 

det inriktar sig på ett specifikt fall vilket gör det svårt att analysera på den sociala praktikens 

nivå. Därav har modellen modifierats för att anpassas till studiens material och 

tillvägagångssätt.  

Ovan i materialdelen redogörs att denna studie studerat såväl nyhetsartiklar som krönikor och 

ledare med syftet att även dessa verkar under den traditionella pressen och att skribenterna 

som skriver för dessa skriver under en etablerad tidning. Dock finns det en syn på medierna 

som denna studie behöver visa hänsyn till som innefattar att en nyhetskanal inte bara finns till 

för att leverera nyheter utan inkluderar funktionella, känslomässiga associationer som 

människor skapar kring kanalen. Detta innefattar bland annat inslag, utformning och 

journalister vilket sammanfattningsvis handlar om allt som kan ge en personlighet till 

organisationen (Ots, 2012, s. 129). Således uppstod en utmaning under studiens gång att 

skapa transparens i den kunskapen om att den traditionella pressen inte endast har 
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redaktionella uppgifter utan även uppgifter som syftar till att underhålla läsaren med en mer 

kommersiell orientering (Djerf-Pierre & Wiik, 2012, s. 186). För att bemöta denna utmaning 

har studien noggrant undersökt texterna för att placera dem i en nyhetsgenre för att ge läsaren 

inblick i att vissa artiklar kan vara mer formulerande i underhållande syfte än andra. Studien 

har likaså valt att inte ta ställning i huruvida det är en utbildad journalist som skriver 

artiklarna eller inte, och har på grund av detta benämnt dessa som skribenter genom studien. 

Studien har således valt att använda även dessa texter i sitt material, eftersom att skribenterna 

verkar under den etablerade traditionella pressen. 

Att studera specifika texter med hjälp av diverse textanalytiska verktyg är i sig inte tillräckligt 

för att generalisera eller utlova att analysen kommer utge svar på samhälleliga fenomen. En 

analys med lingvistisk inriktning kan säga mycket intressant om språket, utan att beröra den 

samhälleliga kontext som språket i sig existerar i (Bergström & Boréus, 2012 s. 40). För att 

beröra tillräckligt mycket av den kontext som skribenterna och Aningslösa Influencers 

befinner sig i har denna studie tagit hjälp av sitt teoretiska ramverk i kombination med 

analysverktygen som är noga anpassat för att kunna beskriva och förklara språket som 

används i gestaltningen. Detta hjälper studien att diskutera och förstå kontexten tillräckligt väl 

för att kunna förklara gestaltningen och legitimeringen av det valda specifika fallet 

Aningslösa Influencers.  

6. Resultat och analys 
 
I kommande del behandlas studiens resultat i förhållande till vald metod samt i förhållande till 

studiens teoretiska referensramar. Avsnittet är disponerat efter studiens frågeställningar 

varefter citat som bidrar till en förståelse om gestaltningen av Aningslösa Influencers 

presenteras. Nedan följer resultat och analys sammanslaget, detta för att läsaren enklare ska 

förstå implementeringen av studiens analysverktyg. Först presenteras artiklarna på textens 

nivå och det bör tilläggas att endast vissa delar av artiklarna behandlas vilket förklaras i 

studiens metoddiskussion. Resultat och analys kommer sedan sammanfattas i 

diskussionskapitlet. 

 
6.1 Traditionella pressens gestaltning av Aningslösa Influencers 
 
Denna del är strukturerad utifrån vilka frames som kom till uttryck i artiklarna. I analysen av 

gestaltningen av Aningslösa Influencers har två framträdande frames förekommit. I de 14 

artiklar som denna studie analyserat framkom skiftande grad av modalitet samt olika lexikala 
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uttryck i gestaltningen av Aningslösa Influencers, vilket presenteras i första delen av detta 

avsnitt. 

 
6.1.2 Aningslösa Influencers som tvivelaktiga 
 
Att det finns skiftande föreställningar om medborgarjournalistik genom alternativa mediers 

inverkan på samhället har tidigare poängterats i delen om tidigare forskning. En frame som 

var närvarande i en andel av de studerade artiklarna, såväl krönikor som nyhetsartiklar, var 

bilden av Aningslösa Influencers arbete som något som upprättar tvivel. Enligt Entman 

(1993) framhäver frames bland annat problemdefinitioner och gör moraliska bedömningar. 

Åtta av artiklarna problematiserade Aningslösa Influencers. De framställdes bland annat som 

något som frambringar skam, som något vars metoder inte är effektiva och som klimattroll. 

Dessa artiklar lägger mindre fokus på miljöfrågor och Aningslösa Influencers 

opinionsbildning, utan fokuserar främst på hur de ”skammar” och ”hänger ut” kändisar. 

 
Men finns det verkligen människor som är så totalt felfria att de har rätten att skicka andra i 

skamvrån? Och finns det inte en risk för att skamkänslor leder till trots snarare än insikt? (Wising, 

2019). 

Detta citat är taget från en krönika som berör influerarkulturen med utgångspunkt i 

Aningslösa Influencers verksamhet. Artikeln har sitt fokus på den skam som existerar i vår 

samtid och i citatet frambringas ordval som ”skamvrån” vilket är ett negativt betingat ordval. I 

citatet förenas Aningslösa Influencers med tankar om vilka som egentligen har rätt att anklaga 

någon och förmedla skamkänslor. Graden av modalitet är inte hög i påståendet eftersom 

skribenten formulerar sig via frågor. Således är det svårt att veta hur mycket skribenten 

instämmer i det uttryckta. Däremot förekommer uttryck som ”finns det verkligen” vilket tyder 

på en lägre utsträckning av instämmande vilket förklarar att författaren inte helt står bakom 

sitt uttryck. 

De lever på att flyga världen runt och lyxturista mot betalning men hängs nu ut som aningslösa i 

vår tids skampåle, Instagram. (Wising, 2019). 

På liknande sätt i ett citat från samma krönika förekommer det lexikala uttrycket skam, denna 

gång i form av ”skampåle”. Detta ordval är negativt betingad och konnoterar en känsla av 

bestraffning. Här uttrycks explicit att skampålen är plattformen Instagram och inte Aningslösa 

Influencers. Dock används ordet ”aningslöst” i samma mening och vi förstår därmed att det är 

deras aktivitet på Instagram som författaren av texten syftar till. Modaliteten är hög och 
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skribenten skriver med hög grad av instämmande, vilket går att se genom avsaknaden på 

tveksamma uttryck. Detta är ett sätt för en författare att tillskriva meningen hög grad av 

bestämd kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 88). Likaså används ordvalet ”hängs 

ut” i citatet vilket syftar på att den metod som Aningslösa Influencers använder är synonym 

med att hänga ut dessa kändisar, vilket framgår i artikelns helhet.  

Sedan ett par månader tvingas en rad influencers till skampålen, när det anonyma instagramkontot 
’Aningslösa influencers’ har pekat ut olika kändisar som har skyltat med sina långdistansresor och 
berättar vad dessa ger för klimatpåverkan. (Bränström, 2019).  

I de två kommande citaten återkommer begreppet ”skampåle”. Ovanstående citat är tagen från 

en artikel som säger sig analysera klimatdebatten. Den analyserar debattläget och hur denna 

påverkar influerarkulturen och modeindustrin. Diskursen om Aningslösa Influencers som en 

”skampåle” eller som ”skammande” återkommer i flera texter av olika författare som skriver 

för olika tidningar.  

Så det är kanske inte så dumt med skam? En skampåle är kanske är en motor till förändring, något 
som håller vårt dåliga beteende i schack? Det gör att vi inte dricker öl till frukost, eller slår våra 
barn. Ett sådant beteende skulle vi få skämmas över - på ett för samhället positivt sätt. (Karlsten, 
2019). 

Tror inte på skampålar Pella Larsdotter Thiel gillar inte skambeläggandet. - Jag tror inte att det är 
produktivt. (Lundin, 2019). 

Det första citatet diskuterar huruvida skam är dåligt eller bra och liknar därmed den skam som 

skribenten anser att Aningslösa Influencers bedriver med skam om att slå sina barn eller 

dricka öl till frukost. Detta citat är hämtat från en krönika som diskuterar huruvida 

skambegreppet är användbart och jämför det med övervakning och kontroll i Kina. Slutsatsen 

i artikeln är att genom att skambelägga vissa, skapas ökade klyftor i samhället mellan en 

upplyst medelklass och de som inte vågar ifrågasätta skambeläggandet. Nästkommande citat 

är kort och taget från en nyhetsartikel som intervjuar en miljöexpert som inte gillar den 

skambeläggande verksamhet som Aningslösa Influencers bedriver. Som tidigare nämnt 

innehåller dessa citat från två olika tidningar ordvalet ”skampåle”. Detta tyder på att när 

begreppet ”skampåle” återkommer i ytterligare två artiklar från andra tidningar förstärker det 

diskursen om problematiken gällande Aningslösa Influencers som några som vill framställa 

skam hos mottagarna. Sanningsmodaliteten i de båda citaten är ändock inte hög. I det första 

citatet används ordvalet ”kanske” återkommande vilket utgör att skribenten inte framställer 

sina tankar som bestämd kunskap genom att inte stå bakom sina uttryck. Inte heller i det andra 
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subjektiva citatet är sanningsmodaliteten hög eftersom ”jag tror inte” förekommer vilket 

sänker denna.  

Jag har funderat mycket på det här med häxjakt på sociala medier.. Just nu är det häxjakt efter alla 

som gillar att resa. Jag förstår delvis varför det sker, men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att 

det inte är så smart. Jag tror verkligen inte det är det bästa sättet att övertala folk att sluta resa. 

(Kaspersen, 2019). 

I ovanstående citat förekommer både sanningsmodalitet och intressanta lexikala uttryck. Den 

höga grad av modalitet som tillskrivs Aningslösa Influencers i artikeln uttrycks explicit, dock 

genom ett citat från en annan aktör i nyhetsartikeln. skribenten har med ett citat som 

subjektivt uttrycker att sättet Aningslösa Influencers bedriver sitt Instagramkonto på inte är 

det bästa sättet att övertala folk att sluta resa. Likaså förstärks sanningsmodaliteten med 

formuleringen ”verkligen inte”.   

Emellertid används ett lexikalt uttryck som inte identifierats i tidigare artiklar vilket är 

”häxjakt”. Detta lexikala ordval är negativ i sin betingning genom att ordet häxa kan 

användas som förolämpning och ordet ”jakt” konnoterar en slags förföljelse. Likaså står 

detta ordval som en metafor för ett historiskt sammanhang i form av häxprocesserna under 

1600-talet. Vad detta ordval implicit kan betyda är att genom dessa häxprocesser uppstod en 

form av masspsykos där oskyldiga människor döms utefter orimliga måttstockar. Detta 

skapar i sin tur en liknelse till Aningslösa Influencers verksamhet som något som dömer 

oskyldiga människor på ett orimligt sätt. Detta uttryck används två gånger i citatet vilket 

skapar ytterligare förstärkning av ordvalet. Genom att studera ordval går det att undersöka 

en författares verkliga värderingar (Machin & Mayr, 2015 s. 30). Till följd av att använda 

detta lexikala ordval framgår det således att skribenten inte anser att Aningslösa Influencers 

metod för opinionsbildning stämmer överens med skribenten egna värderingar. Likaså 

framställs metoden som orimlig för sitt ändamål.  

Eftersom många av influerarna har näsa för trender och omger sig med en air av miljömedvetenhet 

svider det svårt när "Aningslösa influencers" nu hänger ut och ’skammar’ dem som 

planetförstörare. Sedan årsskiftet har en lång radda fått på nöten av klimattrollen. (Axelsson, 

2019).  

Detta citat är taget från en krönika som lyfter vidden av den influerarkultur som existerar i 

samhället idag, den delger likaså en subjektiv åsikt som berör hur följarskaran till dessa 

influerare borde kallas aningslösa. Enligt Bergström & Boréus (2012) går 
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sanningsmodaliteten att avgöra beroende på om författaren står bakom den uttryckta texten (s. 

376). Det går inte i att uttyda några tveksamheter i meningarna utan de formuleras som 

påståenden som tillskrivs kunskap eftersom att en avsaknad av uttryck som ”kanske” eller 

”möjligen” existerar. Lexikala uttryck som ”skammar”, ”hänga ut”, ”klimattroll” och ”få på 

nöten” används i artikeln om Aningslösa Influencers. Dessa är negativt betingade ordval som 

kan leda till en kritisk konstruktion av diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 88). 

Det sker en form av motsägelse för trots att skribenten uttrycker att influerarna som reser är 

planetförstörare, skriver skribenten således att Aningslösa Influencers ”skammar” och 

”hänger ut”. Det blir aktuellt för diskursen att analysera dessa ordval, eftersom att de har 

negativa konnotationer. Detta på grund av att detta det kan få följder för diskursens 

konstruktion av sociala relationer och kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 88) 

Det lexikala uttrycket ”klimattroll” är negativt betingat. Det för tankarna till det uråldriga 

sagoväsendet samtidigt som att många idag känner till begreppet internettroll, som syftar till 

att skapa uppståndelse online. ”Få på nöten” är ett ordspråk som i själva verket betyder att få 

stryk, vilket också gör det till ett ofördelaktigt betingat ordval i artikeln. Trots att skribenten 

inte uttryckligen formulerar att Aningslösa Influencers är tvivelaktiga, går det genom dessa 

ordval förstå skribentens individuella semiotiska val (Machin & Mayr, 2015 s. 30). I detta fall 

kan skribentens kommunikativa mål anses vara att framställa tvivel hos den som läser 

artikeln. Ytterligare citat som använder ofördelaktiga ordval presenteras nedan. 

Jag följer även instagramkontot Aningslösa influencers där folk som dokumenterar sina nöjesresor 
hängs ut som miljöbovar. I inläggen redogörs det för omfattningen av den förorening som just 
dessa ’förbrytares’ utlandsresor uppges orsaka. (Vikström, 2019). 

Ett återkommande lexikalt uttryck ”hänga ut” som nämnts tidigare i denna analys, syftar till 

att beskriva Aningslösa Influencers verksamhet på Instagram. I denna krönika 

problematiseras skambegreppet subjektivt med fokus på sorgen som skambeläggandet skapar 

hos skribenten. Skribenten problematiserar i högsta grad klimatdebatten, men väljer trots det 

negativt betingade ordval i sin beskrivning av Aningslösa Influencers. I första meningen av 

citatet tillskriver skribenten bestämd kunskap till sitt påstående. Det framstår som sanning att 

det är ”hänga ut” som Aningslösa Influencers gör. Vidare skriver skribenten ”…dessa 

’förbrytares’ utlandsresor uppges orsaka”, som visar tecken på en lägre grad av 

sanningsmodalitet eftersom författaren använder ”uppges orsaka”. Att skriva på det viset kan 

ge sken av att skribenten inte står bakom det uttryckta och att ”förbrytarna” i själva verket inte 

förorenar genom sina utlandsresor. 
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Vi måste alla förändra oss - det räcker inte att peka finger mot andra. Vi skulle likaväl kunna 
vända fingret mot oss själva. (Wennberg, 2019). 

Här används istället uttrycket ”peka finger” för att beskriva Aningslösa Influencers. Krönikan 

berör problematiken med att ständigt peka finger och anklaga varandra i samhällsdebatter och 

menar att detta leder till ökad polarisering. ”Peka finger” är negativt betingat och kan 

konnotera tillrättavisande. Graden av modalitet går att avgöra utifrån orden ”likaväl kunna” 

som ger ett uttryck av osäkerhet till budskapet vilket gör att denna mening inte utges för att 

existera som bestämd kunskap. I citatets första mening är modaliteten hög ”Vi måste förändra 

oss” och skribenten tillskriver påståendet hög grad av bestämd kunskap. Vidare skriver 

skribenten att ”det räcker inte att peka finger åt andra” vilket även det tillskrivs 

sanningsmodalitet och inga tveksamheter går att urskilja i skribentens påstående.  

Den aldrig sinande floden av klimat-tips får nämligen oss, den stora massan, civilsamhället, att inte 
utmana makten, systemet och normerna. Vi sitter still i vårt brinnande hus. (Claeson, 2019). 

När det enda sättet för vår civilisations överlevnad är radikala politiska beslut och övergripande 
förändringar av vår livsstil blir jag livrädd för att det stora samtalet stannar vid vad kändisar 
konsumerar och vad privatpersoner ska lägga i kundvagnen. (Claeson, 2019)  

Citatet ovan är taget från Aftonbladets kolumn om Aningslösa Influencers och innehåller 

avvikande typer av lexikala uttryck än övriga citat. Denna artikel beskriver Aningslösa 

Influencers verksamhet som något som endast har intresse i kändisar och inte i klimatfrågan. 

Skribenten uppmanar istället till att utmana ”…makten, systemet och normerna” och menar 

att Aningslösa Influencers är ”Den aldrig sinande floden av klimat-tips…” I dessa uttryck är 

sanningsmodaliteten hög. Skribenten skriver som att det är bestämd kunskap att 

civilsamhället inte utmanar makten, systemet och normerna genom de ”klimat-tips” som 

Aningslösa Influencers bidrar med. Det lexikala uttrycket ”brinnande hus” bidrar till att 

förstärka detta vilket betyder att vi vet vad som behöver göras men inte gör något åt det.  

Det andra citatet är taget från samma artikel från Aftonbladet. Detta citat uppmuntrar politiska 

beslut snarare än att uppmärksamma influerares resande eller medborgarnas matvanor. Citatet 

har hög sanningsmodalitet, till följd av att skribenten tror starkt på vad som förmedlas. Denna 

grad av sanning förstärks med lexikala uttryck som ”civilisationens överlevnad”, ”radikala 

politiska beslut” och det subjektiva ”blir jag livrädd” vilket skapar en stämning i texten att 

detta är akut och allvarligt genom konnotationer som dessa ord skapar. Genom dessa 

formuleringar som inte explicit förklarar att Aningslösa Influencers är tvivelaktiga, förstår vi 
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trots det att skribenten försöker förmedla sina egna värderingar om vad samhället bör göra för 

klimatet. Värderingar som inte överensstämmer med Aningslösa Influencers verksamhet. 

6.1.3 Aningslösa Influencers som något nödvändigt 
 
En frame som snarare lade sitt fokus på argument gällande verkningsgraden av Aningslösa 

Influencers verksamhet framkom i fyra av de studerade artiklarna. Även fast dessa artiklar 

inte explicit uttryckte godkännande för Instagramkontot, skiljde sig tonen och lexikaliteten 

sig något från ovanstående frame.  

Aningslösa influencers, som räknar ut koldioxidutsläpp för som olika influencers flygresor, har fått 
en stor uppmärksamhet den sista tiden. Varken Greta eller AI- kontot presenterar egentligen någon 
ny information, menar Annika Nordlund. Däremot verkar de ha hittat ett sätt att nå fram, vilket 
kanske är det absolut svåraste när det gäller miljöfrågor. (Waldenborg, 2019).  

Ovanstående citat är hämtad från ett reportage där artikelförfattaren intervjuar en 

miljöpsykolog om Aningslösa Influencers metod. Vad som går att se i citatet är att första 

delen, som endast beskriver Aningslösa Influencers, använder skilda lexikala uttryck jämfört 

med citaten från föregående frame. Här talas det med uttryck som ”räknar ut 

koldioxidutsläpp” istället för ”hänga ut” vilket bidrar med rapportelement i artikeln (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77). Sanningsmodaliteten skiljer sig åt i de olika meningarna i 

citatet där författaren i sin beskrivning av Aningslösa Influencers har hög grad av 

sanningsmodalitet. Det finns inga tvivelaktiga uttryck, utan författaren ställer sig bakom 

presentationen och tillskriver det kunskap.  

I den andra delen där författaren skriver ”… verkar de ha hittat ett sätt att nå fram, vilket 

kanske är det absolut svåraste när det gäller miljöfrågor.” är sanningsmodaliteten lägre. 

Uttrycken ”verkar” och ”kanske” är uttryck som sänker denna, eftersom det ger uttryck av att 

författaren inte är helt säker på sin sak.  

Att nöjesresor med flyg nu börjar uppmärksammas som ett omoraliskt och osolidariskt beteende 
kan förmodligen förändra samhällets syn på flygresor, och i förlängningen påverka var vi väljer att 
semestra. (Frans, 2019). 

Ytterligare en nyhetsartikel som ställer sig bekräftande till den opinionsbildning som 

Aningslösa Influencers bedriver är en artikel från Svenska Dagbladet. Denna artikel har precis 

som ovanstående en mer vetenskaplig inriktning och diskuterar huruvida information om 

flygets negativa påverkan är ett effektivt sätt till förändring. Graden av sanningsmodalitet i 

detta citat påverkas av uttrycken ”kan förmodligen” som sänker graden av densamma. I detta 
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citat så används ordval som ”uppmärksamma” och ”förändra” vilket bidrar en mer positiv 

diskurs om Aningslösa Influencers verksamhet. 

Ett nytt instagramkonto ’Aningslösa Influencers’ har enligt DN samlat 50 000 följare. Kändisar 
träder fram och berättar att de ska sluta flyga. Även okända medborgare väljer tåget. (Eriksson, 
2019)  

Denna krönika lyfter fördelarna med att åka tåg och framställer Aningslösa Influencers som 

ett exempel på nutidens genomslag i klimatfrågan. Ordvalen är intressanta i detta citat då det 

samtidigt stärker graden av sanningsmodalitet. ”Kändisar träder fram och berättar att de ska 

sluta flyga” samt ”Även okända medborgare väljer tåget.” är uttryck med hög modalitet. 

Skribenten tillskriver dessa meningar fullkomlig kunskap, trots att det är svårt för skribenten 

att veta att okända medborgare väljer tåget eftersom att de är just okända.  

Flera kändisar väljer att blockera det anonyma Instagramkontot ’Aningslösa Influencers’ och 
bemöter inte kritiken om sina flygresor. (Silverberg, 2019) 

De lexikala ordval som används i en text kan anta olika identiteter och värderingar som inte 

kommuniceras explicit (Machin & Mayr, 2015 s. 30). Ovanstående citat är taget från en 

nyhetsartikel som istället för att kritisera Aningslösa Influencers verksamhet kritiserar de 

kändisar som Aningslösa Influencer lyfter på sin Instagram eftersom att dessa istället 

blockerar kontot. Detta går att se genom att kändisarna ”bemöter inte kritiken om sina 

flygresor” vilket är skrivet med hög sanningsmodalitet.   

Gemensamt för dessa artiklar som valde att lyfta Aningslösa Influencers som nödvändiga i 

klimatdebatten är först och främst ett centralt fokus på huruvida forskningen kan bevisa 

metoden som Aningslösa Influencers använder i sin opinionsbildning. Det finns implicita 

budskap om en vilja att undersöka och inte döma. Trots att dessa artiklar inte explicit 

kommunicerade att Aningslösa Influencers är nödvändiga, finns det ett underliggande 

budskap om att de kan vara nödvändiga för samhällsdebatten. Således placerades dessa 

artiklar i en egen fram för att särskilja dem från ovanstående del.  

6.2 Intertextualitet 
 
För att analysera texten på diskursens nivå har begreppet intertextualitet behandlats nedan. 

Detta för att undersöka huruvida det finns återkommande mönster mellan artiklarna. Med 

återkommande mönster i denna studie avses återkommande citat, ordval eller intervjuer i 

enighet med hur Fairclough (1995) beskriver begreppet. I denna del beskrivs inte respektive 
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artikel, eftersom det intressanta är hur diskurser återkommer mellan olika skribenter och 

tidningar. 

En influerare som är besviken på Aningslösa influencers är Linnéa Claeson, som förutom att spela 
handboll även är en stor influerare. Hon skriver i Aftonbladet att det är typiskt att det är kändisar 
som drar till sig människors vrede, inte företagsledare. Vi borde avkräva ansvar av företag och 
politiker, och inte en samling influerare. (Böhlin, 2019).  

Handbollspelaren Linnea Claeson efterlyser radikala politiska beslut, och räds att vi fastnar i en 
diskussion om hur kändisar flyger och konsumerar, utan att få till övergripande förändringar av vår 
livsstil. (Bränström, 2019) 

Ett tecken på intertextualitet är att skribenter citerar varandra. Linnéa Claesons kolumn från 

Aftonbladet som även den varit föremål för denna studies analys, återupptas av Lars Böhlin i 

Västerbottens-Kuriren och Sara L. Bränström i Svenska Dagbladet. Detta är en form av 

manifest intertextualitet, där skribenterna uttryckligen hänvisar till varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77). Om intertextualiteten är hög tordes det förstärka den 

rådande diskursen om Aningslösa Influencers. Denna typen av manifest intertextualitet 

förekommer endast i tre av 14 studerade artiklar, däremot förekommer andra typer av 

intertextualitet. 

’Skämmes ta mej fan.’ Minns ni? Erold Westman, en kärv man på den öde ön i tv- programmet 

’Robinson’, myntade uttrycket 2002, antagligen vid en av otaliga konflikter mellan de strandsatta. 

Hans ord har hängt med sedan dess och ligger just nu helt rätt i tiden. För herrejösses, vad vi har 

anledning att skämmas hela tiden. (Wising, 2019).  

Ovanstående citat är ett exempel på en intertextuell konstruktion med fokus på skam. Här 

hänvisar skribenten till programmet ”Robinson” där en deltagare myntat ett nytt uttryck. 

Genom att skribenten använder ett citat från en före detta Robinsondeltagare, kan skribenten 

använda det citatet för att förstärka en diskurs om Aningslösa Influencers som 

skambeläggande. Detta ger oss en inblick i hur denna krönika producerats, vilket bygger på 

förståelsen om att en text aldrig byggs helt och hållet från grunden utan baseras på andra 

redan existerande texter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77). Ytterligare ett exempel 

på intertextualitet är en av de valda texternas rubriker ”Den som är helt perfekt kastar första 

stenen” (Wising, 2019). Denna rubrik är tagen från Johannesevangeliet i Bibeln där Jesus 

berättar att den som är fri från synd skall kasta första stenen på en äktenskapsförbrytare. 

Genom denna del blir äktenskapsförbrytaren friad från sina synder och därmed inte dömd, 
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vilket kan förstås genom att skribenten som författat denna artikel anser att Aningslösa 

Influencers inte har rätt att döma de heller.  

En annan form av intertextualitet som gick att finna i de valda texterna var sådana som 

hänvisade till olika former av forskning eller forskare. Denna typ av formulering skapar som 

tidigare nämnt en form av rapportkänsla i en text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 77). 

Det utlöser lätt försvarsmekanismer där man förnekar problemet, hittar olika rationaliseringar om 

varför jag gör som jag gör, eller att man bara undviker att ta in information som är jobbig, säger 

Andreas Nilsson, docent i psykologi, till DN. (Wennberg, 2019). 

En uppmärksammad amerikansk studie från 2007 undersökte om den metoden går att använda för 
att påverka privatpersoners energikonsumtion. (Frans, 2019).  

Det första citatet refererar till ett citat taget från Dagens Nyheter där en docent i Psykologi 

uttalat sig om huruvida Aningslösa Influencers verksamhet är effektiv. Det nedre citatet 

hänvisar istället till en amerikansk studie som vi inte får namn eller författare från. De båda 

studierna berör samma ämne, i och med att de har som syfte att undersöka om det är 

användbart att ”skamma” folk för att påverka till en förändring på individnivå. De båda 

citaten hänvisar inte till samma forskare eller forskning, emellertid går det att utvinna att det 

finns en reproducering av budskapet om huruvida metoden i sig är effektiv eller inte. Att 

använda sig av forskning i gestaltningen kan likaså ses som effektiv på grund av den 

rapportkänsla som förekommer, vilket även kan stärka trovärdigheten i artiklarna.  

En sista kategori av intertextualitet som gick att lokalisera är den som hänvisar till kändisars 

texter eller bloggar. Denna typ av intertextualitet ger en känsla av att en skuldbeläggning sker 

av de kändisar som lyfts. Detta citat är endast ett exempel på denna intertextualitet, då 

reproducering av kändisskap i förhållande till Aningslösa Influencers förekom i fem av de 

studerade artiklarna.   

Större killar, som Schulman med 174 000 följare, hyllar Greta ena dan i sina 

kvällstidningskrönikor, den andra "samarbetar" han med ett bilmärke om en ny kärra.  

(Axelsson, 2019).  

Detta citat refererar till Schulmans kvällskrönikor som hyllar klimataktivisten Greta Thunberg 

i en diskussion om den miljödebatt som pågår, där Aningslösa Influencers tillika nämndes. 

Det är implicit att det finns en tvetydighet i debatten gällande vem Aningslösa Influencers ska 

skuldbelägga i frågan gällande klimatet.  
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Fairclough (1995) menar att genrer, material eller ordval kan användas för att studera texters 

intertextualitet (s. 77). I denna analys som använt sig av lexikala verktyg, blir det användbart 

att studera just återkommande ordval. Begreppet ”skam” som används återkommande genom 

denna analys är närvarande i sex av de studerade texterna i både underhållande och 

redaktionella syften och i något varierande former, vilket går att se i föregående analysdel. 

Ord som förekommer är bland annat ”skampåle”, ”skamvrån”, ”skamma”, ”skamkänslor” och 

”skambelägga”. Som Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver kan upprepning av text 

bidra till en historisk förändring (s. 78). Att använda dessa ordval som ”skam” i gestaltningen 

av Aningslösa Influencers kan därmed bidra till att förstärka diskursen om dem som en 

skambeläggande verksamhet.  

6.3 Legitimitet 
 
I denna del kommer föregående analysdel att vävas ihop med studiens teoretiska ramverk och 

tidigare forskning genom att lyfta ett fåtal ord och citat som varit utmärkande. Detta för att 

försöka besvara studiens andra och tredje frågeställning som behandlar den legitimitet som 

tillskrivs och hur denna kan förstås utifrån en diskussion om den påverkan som 

medborgajournalistiken genom alternativa medier har på traditionella pressen. Som tidigare 

nämnt i denna studie har de traditionella medierna länge verkat under ett monopol för 

information på den offentliga arenan (Karlsson, 2014 s. 100). Idag när den symboliska makt 

som traditionella pressen länge besuttit utmanas av medborgarnas deltagande i de alternativa 

medierna finns det anledning att analysera huruvida legitimitet sätts på spel i denna 

förhandling.  

 

Aningslösa Influencers beskrivs i majoriteten av artiklarna genom ordval som ”skam”, ”hänga 

ut” och ”peka finger”. Ekström & Nordahl (1996) benämner handlingsreglerna för 

journalistkårens etiska ideal och dessa kan hjälpa studien att analysera skribenternas 

legitimering av Aningslösa Influencers. Nyheter som förmedlas ska enligt dessa etiska ideal 

vara korrekta, allsidiga, objektiva, hänsynsfulla och kritiskt granskande (Ekström & Nordahl, 

1996 s. 92). Genom att använda ovanstående ordval förmedlar det en låg grad av legitimitet 

till Aningslösa Influencers, som kan återspeglas i nyhetsjournalistikens ideal om hänsynsfull 

och objektiv rapportering. Detta eftersom ordvalen konnoterar att anklaga en individ offentligt 

vilket inte vore accepterat enligt idealen. Dessa ideal har länge varit verksamma inom 

traditionella pressen, och kan ses som ett sätt för dem att legitimera sin egen verksamhet då 

dessa riktlinjer är accepterade i samhället (Suchman, 1995 s. 574).  



 29 

 

Hamada (2018) hävdar att de etiska ideal som den traditionella pressen hittills legitimerat sig 

med idag har tappat delar av sin trovärdighet och tilltro till professionen från medborgarna (s. 

38). Genom den låga legitimitet som tillskrivs Aninglösa Influencers genom begreppen 

”skam” och ”klimattroll” bidrar det till en förstärkt diskurs om tvivelaktighet från 

skribenterna. Denna diskurs kan i sin tur bidra till en minskad trovärdighet hos medborgarna 

till även Aningslösa Influencers verksamhet. Nyhetsjournalistikens etiska ideal är ett sätt för 

dem att legitimera sig själva men när deras trovärdighet ifrågasätts på grund av de alternativa 

medierna, finns det anledning för skribenterna att ifrågasätta tillbaka. Detta skulle kunna 

förklara gestaltningen av Aningslösa Influencers verksamhet som genom att de lexikala 

uttryck som används direkt motstrider de etiska ideal som den traditionella journalistiken 

länge legitimerat sig med. Thompson (1995) menar att den symboliska makten kräver 

erkännande och respekt som beviljas av producenter och andra institutioner i samhället. 

Således går det att se att skribenterna inte erkänner och legitimerar Aningslösa Influencers 

genom sina ordval och därmed inte tilldelar dem makt (s. 16).   

 

Thompson (1995) menar att denna symboliska makt som medierna innehar bland annat 

förmedlas genom kunskap om de tekniska medierna. Det innefattar en kodifiering som 

innehåller kunskap om hur ett budskap bäst ska produceras (s. 18ff). En stor innehavare av 

denna symboliska makt är medieinstitutionerna. Genom att använda ordval och uttryck som 

”få på nöten”, ”häxjakt” och ”klimattroll” som beskriver deras tillvägagångssätt i sin 

verksamhet, tillskrivs inte Aningslösa Influencers kunnande om hur ett budskap bäst ska 

kodifieras vilket försvårar deras legitimeringsprocess. Kunskap om hur budskap bäst ska 

kodifieras innefattar regler om tillvägagångssättet, vilket skulle kunna inkludera 

handlingsreglerna om journalistyrkets etiska ideal. Att deras verksamhet skulle innebära en 

”häxjakt” förstås istället som ett angrepp på individer, vilket inte står i enighet med 

nyhetsjournalistikens ideal om att vara varsam med den personliga integriteten. Att 

traditionella pressen inte tillskriver legitimitet i gestaltningen påverkar i sin tur acceptansen 

från övriga aktörer i samhället eftersom att denna är en nyckel till att skapa trovärdighet hos 

en organisation (Suchman, 1995 s. 574). 

När det enda sättet för vår civilisations överlevnad är radikala politiska beslut och övergripande 
förändringar av vår livsstil blir jag livrädd för att det stora samtalet stannar vid vad kändisar 
konsumerar och vad privatpersoner ska lägga i kundvagnen. (Claeson, 2019)  
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Citat som det ovan bidrar till utebliven legitimering av den verksamhet som Aningslösa 

Influencers bedriver. Här påpekar skribenten att dessa frågor bör beröras politiskt. I 

Anderssons (2019) studie ansågs inte alternativa medier vara ett bidrag till det offentliga 

rummet, utan snarare ett hot (s. 156f). Genom ordval som ”livrädd” och ”det enda sättet för 

vår överlevnad” med stark sanningsmodalitet finns ett implicit budskap om att Aningslösa 

Influencers är problem för det offentliga rummet, eftersom de kan stoppa upp den verkliga 

processen av att ta politiska beslut gällande miljön. Detta är skribentens egna uppfattningar 

men genom den höga sanningsmodaliteten framgår det inte tydligt i texten och med hjälp av 

dessa formuleringar kan det uppfattas som bestämd kunskap av publiken (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000 s. 88). Traditionella pressen kan, trots utmaningar, påstås vara en legitim 

aktör i samhället eftersom de länge besuttit kontinuitet och trovärdighet. Detta gör att 

publiken tilldelar dem trovärdighet vilket inte endast påverkar hur publiken agerar mot 

organisationen utan också hur publiken förstår den (Suchman, 1995 s. 575). Med denna 

legitimitet har traditionella pressen bekräftelse från publiken vilket ökar deras möjlighet till 

utövning av symbolisk makt. En makt som har möjlighet att fixera och bevara information, 

vilket gör att möjligheten till att fixera legitimiteten hos Aningslösa Influencers ökar 

(Thompson, 1995 s. 16).   

Den symboliska makten kan även ge upphov till olika former av aktion och reaktioner, 

uppmana till förstärkning av redan accepterade former av tillstånd i samhället eller uppmana 

till revolter (Thompson, 1995 s. 16). Genom att flertalet skribenter intertextuellt använder 

ordval som ”skam” kan detta förstärka ett tillstånd av Aningslösa Influencers verksamhet som 

illegitim och även förstärka traditionella pressens egna ställning genom att de redan är en 

accepterad aktör i samhället. Likaså har journalister med framförallt redaktionellt syfte, etiska 

ideal om objektivitet att följa i sin rapportering, men väljer trots det ibland en dominerande 

frame att lyfta (Entman, 1993 s. 56). I detta fall Aningslösa Influencers som tvivelaktiga 

vilket kan bidra till att de inte tilldelas legitimitet. Dessa accepterade former av tillstånd i 

samhället är ett krav för en tillskrivning av legitimitet, och genom gestaltningen underlättas 

inte acceptansen från övriga aktörer i samhället. Kolumnen av Claeson (2019) från 

Aftonbladet förmedlar en vilja att problem ska lyftas till politikerna och att det inte bör handla 

om att påverka kändisars flygvanor. Dessa åsikter tillskriver Aningslösa Influencers låg 

legitimitet eftersom att det finns en antydan i kolumnen att Aningslösa Influencers 

opinionsbildning inte är tillräcklig. Genom artikeln fråntas därmed Aningslösa Influencers 
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makt på grund av att skribenten påstår att deras verksamhet inte är den rätta vägen att gå för 

att få igenom en förändring. De framställs inte som en trovärdig aktör. 

Chadha & Steiner (2015) konstaterar att journalisterna i Indien inte hade någon tilltro till att 

medborgarjournalistiken skulle kunna hjälpa den traditionella journalistkåren (s. 71). När 

skribenterna kommunicerar ordval som ”skam”, ”hänga ut” och ”peka finger” med hög 

sanningsmodalitet bidrar det med implicita budskap om låg tilltro till Aningslösa Influencers. 

Dessa återkommande implicita budskap kan även hjälpa till att förstärka diskursen om dem 

som tvivelaktiga (Machin & Mayr, 2015 s. 30). Woodstock (2002) menar att 

medborgarjournalistiken kan få negativa följder för den traditionella journalistkåren samtidigt 

som det kan uppstå en frustration eftersom kommunikationen via de alternativa medierna sker 

utan några följder eller konsekvenser (s. 52). Detta återkommer i former av att skribenterna i 

de studerade artiklarna med hög sanningsmodalitet lyfter citat som menar att Aningslösa 

Influencers valda metod för opinion inte är den bästa. Exempel på ett sådant fall är det 

subjektiva citatet ”Jag tror verkligen inte det är det bästa sättet att övertala folk att sluta 

resa."(Kaspersen, 2019). Den bristande trovärdighet som kommuniceras genom denna mening 

påvisar den låga legitimitet som tilldelas Aningslösa Influencers i gestaltningen. Genom 

subjektiva åsikter bildas legitimitet, som sedan förmedlas ut till att bli objektiva (Suchman, 

1995 s. 574). Således kan de artiklar som formulerats subjektivt anses viktiga för 

legitimitetsbildningen av Aningslösa Influencers. Detta går även att se genom att de valda 

texter har placerats i olika genrer där vissa, bland annat krönikor, är subjektiva men kan trots 

det få betydelse för publikens uppfattning genom den högra grad av sanningsmodalitet som 

urskiljs. 

 

Enligt Spelregler för press, radio och TV ska journalister värna om den personliga integriteten 

(Journalistförbundet, 2018). Ordvalen ”hänga ut” och ”peka finger” som återkommer ett 

flertal gånger i artiklarna är intressanta i den bemärkelsen att den konnoterar att offentligt 

anklaga någon. Ekström & Nohrstedt (1996) tar upp diskussionen om huruvida det är av 

största vikt att rapportera sanningsenligt även fast det kan äventyra en individs personliga 

integritet (s. 17). Trots att flertalet artiklar tillskriver miljösituationen problematik genom dess 

brådskande karaktär, förekommer det anklagande ordvalet ”hänga ut” som bidrar till en 

illegitim bild av Aningslösa Influencers. Detta tyder på att en del av skribenterna inte tvivlar 

på syftet, utan snarare på tillvägagångssättet. Díaz-Campo & Segado-Boj (2015) redovisar i 

sin studie att de länder vars journalister hade uppdaterat sina etiska riktlinjer med framväxten 



 32 

av internet egentligen bara hade förtydligat att samma riktlinjer skulle gälla online (s. 15). 

Därav påvisar detta att ”hänga ut” någon trots att det sker online, kan problematiseras i 

enighet med nyhetsjournalistikens etiska ideal, vilket kan verka som grund för den illegitima 

bild som förmedlas av Aningslösa Influencers. Den acceptans som behövs för att anses 

legitim saknas hos skribenterna genom ordvalet och kan resultera i en förstärkning av 

diskursen. Detta på grund av den symboliska makt som medieinstitutionernas besitter genom 

sin storskaliga produktion (Thompson, 1995 s. 17).  

 

En liten del av skribenterna gestaltade Aningslösa Influencers genom en nödvändig frame. 

Denna frame tyder på att det sker en förändring i samband med Aningslösa Influencers 

verksamhet och att de därmed är nödvändiga. Genom dessa artiklar tillskrivs Aningslösa 

Influencers legitimitet. Exempel på dessa tillskrivningar är ”Kändisar träder fram och berättar 

att de ska sluta flyga. Även okända medborgare väljer tåget.” (Eriksson, 2019) eller ”Vad 

Aningslösa Influencers gör är att räkna på hur stor klimatpåverkan det blir av de resor som 

läggs ut av dessa influerare.” (Böhlin, 2019). Legitimiteten går att urskilja i det explicita 

uttryckta men också i de lexikala uttrycken. Att skriva ”räkna ut” istället för ”hänga ut” gör 

stor skillnad i hur ett budskap uppfattas och genom detta finns en större acceptans för 

verksamheten som Aningslösa Influencers bedriver. Dessa typer av gestaltningar tillskriver 

Aningslösa Influencers acceptans, ger erkännande och tillskriver dem en del av den 

symboliska makt som medieinstitutionerna länge förfogat över.  

7. Diskussion och slutsats 
 
I denna del kommer resultat och analys diskuteras i förhållande till studiens frågeställningar 

och syfte genom en sammanfattning. Vidare delges uppsatsreflektioner och reflektioner 

gällande koppling till tidigare forskning och förslag på framtida forskning.  

 

Med hjälp av studiens valda teoretiska ramverk samt tidigare forskning som har 

implementerats i resultat och analysdelen har artiklarna delats in i två olika frames. Sedan har 

citat presenterats från artiklarna som har studerats med hjälp av studiens valda analysverktyg. 

Med hjälp av dessa kunde studien finna och analysera de ordval som använts i gestaltningen 

av Aningslösa Influencers. Genom att studera de identifierade ordvalen kunde studien även 

lokalisera diverse intertextualiteter i form av vanligt förekommande ordval, refererat till en 

kändis, till forskning eller till Bibeln. I den sista delen av resultat och analys undersökte 

studien huruvida de ordval som identifierats tillskriver Aningslösa Influencers legitimitet med 
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hjälp av teorin om nyhetsjournalistikens etiska ideal, legitimitetsbegreppet samt mediernas 

symboliska makt, vilket studien finner att de övergripande inte gör. Denna avsaknad av 

legitimitet i artiklarna analyseras sedan utifrån teori och tidigare forskning för att förstå den 

påverkan som pågår mellan alternativa medier och den traditionella pressen. Denna 

förhandling blir synlig genom den låga grad av acceptans som skribenterna använder i sin 

gestaltning, vilken i sin tur påverkar den legitimitet som Aningslösa Influencers tillskrivs.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka traditionella pressens gestaltning av 

Instagramkontot Aningslösa Influencers. Genom detta ville studien skapa en förståelse för 

huruvida den gestaltning som den traditionella pressen använder tillskriver Aningslösa 

Influencers legitimitet. Detta ville studeras med anledning av den ställning som traditionella 

pressen erhållit idag förhandlas på grund av medborgarnas deltagande i alternativa medier.  

 

Följande frågeställningar kommer att sammanfattas i denna del utifrån föregående resultat och 

analysdel: 

• Hur gestaltar den traditionella pressen Aningslösa Influencers? 

• Hur tillskrivs Aningslösa Influencers legitimitet i gestaltningen?  

• Hur kan legitimiteten förstås utifrån en diskussion om medborgarnas deltagande i 

alternativa medier och dess påverkan på traditionella pressen?  

 

Genom att analysera artiklarna utifrån studiens analysverktyg som varit modalitet, lexikalitet 

och intertextualitet har studiens första frågeställning berörts som inkluderar hur den 

traditionella pressen gestaltar Aningslösa Influencers. Flera intressanta ordval och 

sanningsmodaliteter har identifierats i gestaltningen genom de artiklar som studien analyserat. 

Två stycken frames kunde identifieras genom de lexikala ordval som skribenterna använt. 

Den frame där Aningslösa Influencers framställs som tvivelaktiga innefattar ordval som skam, 

häxjakt, klimattroll och peka finger. Studiens andra frame innefattar istället Aningslösa 

Influencers som nödvändiga eftersom dessa artiklar hade ett större fokus på klimatfrågan och 

använde ordval som ”räkna ut koldioxidutsläpp” istället för negativt betingade ordval. Det 

som går att delge utifrån studiens resultat och analys är att en diskurs om Aningslösa 

Influencers som skambeläggande verkar intertextuellt mellan en stor del av skribenterna som 

identifierades genom att begreppet ”skam” förekom ofta i diverse former. Studiens första 

frågeställning besvaras med att de ordval som studien funnit som används för att gestalta 

Aningslösa Influencers är negativt betingade och innefattar bland annat ”skam”, ”hänga ut” 
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och ”klimattroll”. Vad som var mest synligt var att skribenterna ställde sig tvivlande till 

Aningslösa Influencers och ifrågasatte deras opinionsbildning vilket gick att uttyda genom de 

frames och ordval studien lokaliserat.  

 

För att besvara studiens andra frågeställning har studien analyserat hur dessa ordval och 

modaliteter har bidragit till att legitimera Aningslösa Influencers. Genom att analysera 

ordvalen, går det att se att de verkar som motpoler till nyhetsjournalistikens egna ideal om 

objektivitet, allsidighet och att värna om den personliga integriteten. Där exempelvis ”hänga 

ut” inte innebär att värna om den personliga integriteten. Detta tyder på att skribenterna kan 

ha traditionella nyhetsjournalistikens etiska ideal som riktlinjer för sin gestaltning och på 

grund av det tillskriver inte skribenterna Aningslösa Influencers legitimitet. Denna avsaknad 

av legitimitet existerade både i texter skrivna i underhållningssyfte såväl som i de 

redaktionella och det finns inga märkbara skillnader i deras gestaltningar. Bristen på 

legitimitet går att förstå genom avsaknaden av acceptans som skribenterna tillskriver dem som 

går att i urskilja i de negativt betingade ordval som denna studie identifierat samt graden av 

kunskapsbestämmande som dessa ordval tilldelades. 

 

Den påverkan som alternativa medier har på den traditionella pressen identifieras genom 

studiens tredje frågeställning. Denna visar att den traditionella pressens etiska ideal och 

trovärdighet genom dessa omförhandlas när aktörer som Aningslösa Influencers i alternativa 

medier växer fram. De negativt betingade ordval som identifierats genom studiens gång kan 

således relateras till den utmaning som traditionella pressen står inför eftersom skribenterna 

valt så pass negativt betingade ordval. Detta kan påbörja en förhandling om den traditionella 

pressens egna legitimitet på grund av att det finns nya metoder för opinionsbildning och 

medborgarjournalistik som sker online och inte verkar efter de etiska ideal som 

nyhetsjournalistiken gör. Således kan detta leda till att när skribenterna väljer att gestalta 

Aningslösa Influencers som något tvivelaktigt, tilldelas inte Aningslösa Influencers någon 

symbolisk makt vilket går att urskilja genom bristen på respekt och erkännande i 

gestaltningen. Den acceptans som behövs för att anses legitim saknas hos skribenterna och 

kan således förstärkas eftersom den traditionella pressen trots utmaningar anses vara en 

kontinuerlig aktör med storskalig produktion. Denna storskaliga produktion påverkar likaså 

möjlighet att förstärka en diskurs om Aningslösa Influencers och även befästa det budskapet. 

Att legitimering av Aningslösa Influencers saknas i gestaltningen från den traditionella 

pressen påverkar inte bara den acceptans som ges från skribenterna. Den kan även ha en 
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långsiktig verkan gällande Aningslösa Influencers legitimering eftersom att acceptans från 

alla samhällets aktörer är en nyckel för att skapa trovärdighet hos en organisation. Genom 

detta är det intressant att fråga sig hur en legitimeringsprocess för Aningslösa Influencers 

skulle påbörjas och vad som krävs för att traditionella pressen ska anse dem som trovärdiga. 

 

7.1 Slutsats 
 
Den här uppsatsen har gjort det möjligt att synliggöra ett exempel på traditionella pressens 

gestaltning av deltagande i alternativa medier genom Instagramkontot Aningslösa Influencers. 

Gestaltningen visar att det finns en låg tilltro till denna typ av deltagande i alternativa medier 

men att det inte är syftet som skribenterna tvivlar på utan snarare tillvägagångssättet. Studien 

påvisar att det finns problematik från den traditionella pressen, som identifierats genom 

negativt betingade ordval, om huruvida Aningslösa Influencers opinionsbildning bör klassas 

som verksam och legitim. De ordval som skribenterna använder har direkt inverkan på 

diskursen och legitimeringsprocessen av Aningslösa Influencers. Genom detta påvisar studien 

betydelsen av att studera legitimeringsprocessen av de alternativa medierna och vilken 

påverkan denna kan få på den traditionella pressen. Påverkan som kan ske i likhet med denna 

studie på olika plan i form av förhandling om etiska ideal, tilldelning av symbolisk makt samt 

acceptans som leder till legitimering.   

 

Ovanstående slutsats går inte generalisera till en större social praktik eftersom att denna studie 

endast berört de första två nivåerna i Faircloughs tredimensionella analysmodell. Vad studien 

kunnat besvara gäller således endast utifrån fallet Aningslösa Influencers. Denna studie hade 

som syfte att studera gestaltningen av Aningslösa Influencers men hade kunnat skapa en 

större samhällsrelevans genom att utvidga till flera konton eller plattformar. På detta vis hade 

en större generalisering kunnat skapas där tydligare mönster om traditionella pressens 

gestaltning av de alternativa medierna hade kunnat uttydas. Studiens syfte var även att 

undersöka en förhandling som pågår mellan traditionella pressen och alternativa medier. Vad 

som dock uppstått är en fråga om huruvida en förhandling ens är möjlig om legitimitet inte 

existerar. Som tidigare nämnt så finns det inget erkännande från den traditionella pressen till 

Aningslösa Influencers, vilket kan försvåra möjligheten att påbörja en förhandlingsprocess för 

att uppnå legitimitet.  
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En viss problematik uppstod i huruvida alla skribenter kan klassas som traditionell press. Med 

utgångspunkten att de trots innehavd journalistisk utbildning eller inte skriver för en 

traditionell tidning, det vill säga den etablerade traditionella pressen, kunde studien 

genomföras med den transparensen. Det tål dock att problematiseras och diskuteras huruvida 

detta kan ha kunnat påverka skribenternas gestaltning. Utbildade journalister kan möjligtvis 

vara ännu starkare bundna till dessa etiska ideal än icke-utbildade. Likaså kan vissa icke-

utbildade skribenter vara kända och blivit anställda av tidningen endast för att skapa opinion. 

Dock är såväl de utbildade som icke-utbildande med och formar en diskurs om Aningslösa 

Influencers och har oavsett utbildning en stor möjlighet till att forma och stärka en 

åsiktsbildning hos sin publik. Det har genom studien varit intressant att se att även subjektiva 

åsikter från skribenternas sida kan tillskrivas hög sanningsmodalitet och bidra till diskursen. 

Något märkbart var även att när det var subjektiva åsikter som framfördes i texterna, gjordes 

det i flera fall tydligt att det var skribentens egna åsikter. Detta leder således vidare till tankar 

om att den traditionella pressen som en helhet värdesätter objektiviteten i deras yrke genom 

att göra det tydligt för läsaren när texter är subjektiva. Denna studie har genom att studera en 

blandning av olika genrer bidragit till kunskap om att både subjektiva och objektiva texter kan 

presentera utmärkande frames av en text som tvivelaktig eller nödvändig genom sina ordval.  

 

Trots dessa punkter får studien ses som ett bidrag mot en förståelse för hur traditionella 

pressen gestaltar ett exempel på alternativa medier. Likaså verka som ett exempel på att 

förhandling om legitimitet mellan traditionella och alternativa medier kan vara anledning till 

fortsatta studier inom forskningsfältet.  

 

7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning  
 
Något som verkade som en gemensam nämnare mellan en stor del av den tidigare forskningen 

är idén om att medborgarjournalistik och deltagande i alternativa medier baseras på socialt 

ansvar och att dessa ska verka som kritiska medier, vilket var synligt bland de som gestaltade 

Aningslösa Influencers som nödvändiga. I studien av Woodstock (2002) poängteras dock att 

medborgarjournalistiken endast är en uppsättning ideal, snarare än en utövad praktik. 

Eftersom att denna studies resultat innehåller delade frames går det att förena med tankar om 

att det finns delade åsikter om vilka uppgifter medborgardrivna medier ska inneha och inom 

vilka ramar dessa ska verka. Traditionella pressen har som nämnt i analysdelen tydliga och 

kontinuerliga riktlinjer och ideal att verka efter i sitt arbete vilket trots utmaningar gör dem 
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legitima, men riktlinjerna för de alternativa medierna kanske inte är lika självklara vilket kan 

påverka deras legitimeringsprocess. Metoo-rörelsen lyftes i inledningen av denna uppsats och 

det finns anledning till att lyfta den igen. Denna rörelse verkar, liknande Aningslösa 

Influencers, som ett levande exempel på kraften i alternativa medier och medborgarnas 

deltagande via dessa. Dock sker inte dessa deltaganden utan problematik. Genom Metoo-

rörelsen uppstod diverse diskurser om huruvida den typ av exponering av människor var 

accepterad eller inte, och samma sak har hänt i Aningslösa Influencers fall. Trots att sociala 

medier är medborgarnas plattform för demokrati så sker användandet via dessa utan riktlinjer 

och frågan är om detta är positivt eller negativt. Starka individer med många följare kan 

möjligen legitimeras allt enklare via alternativa medier och ersätter därmed den trovärdiga 

traditionella pressen och de får allt lättare att uppmana till aktion och sociala mediedrev kan 

bli allt vanligare.  

 

Resultatet från denna studie liknar till stor det resultaten från tidigare forskning. Anderssons 

(2019) studie presenterade att det fanns två sidor i rapporteringen om alternativa medier där 

den ena förenade dem med hatsidor medan den andra intog en försvarsposition. Liknande går 

att se i denna studie. Gestaltningen av Aningslösa Influencers är inte relaterade till hatsidor 

men däremot talas det om dem som ”troll” och att de bedriver en ”häxjakt” vilket tyder på att 

deras medborgardeltagande är ifrågasatt. Atton (2003) menar att alternativa medier är en 

radikal utmaning för de institutionaliserade och traditionella medierna. Detta är utifrån 

studiens resultat intressant. Frågan är om denna utmaning påverkar sättet som skribenter 

väljer att porträttera Aningslösa Influencers på och om de ser denna typ av deltagande som ett 

hot mot deras egen profession. Vidare menar Atton (2003) att den objektivitet som de 

traditionella medierna länge verkat efter ersätts med tankar om socialt ansvar och 

oppositionella praktiker i och med framväxten av alternativa medier. Detta tyder på att genom 

ordval som ”skam” och ”hänga ut” kan det skapas nya former legitimering av aktivitet i 

alternativa medier. Fuchs (2010) menar likväl att alternativa medier bör vara medborgardrivna 

och att dessa ska ha som uppgift att vara kritiska och ifrågasättande. Dessa är tankar som den 

traditionella journalistiken länge använt för att beskriva sin verksamhet, men vars symboliska 

makt nu utmanas av nya former av deltagande.  

 

Díaz-Campo & Segado-Boj (2015) presenterar att traditionella pressen inte anpassat sina 

etiska ideal efter det nya medieklimatet och internet, varefter de rekommenderar en ny modell 

med nya ideal. Nya ideal, till skillnad från nyhetsjournalistikens etiska ideal som denna studie 
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utgått ifrån, skulle kunna påverka legitimeringsprocessen av den traditionella pressen. Detta 

med anledning av att dessa ideal kan ses som ett kontinuerligt verktyg i en process att skapa 

och upprätthålla trovärdighet hos institutionen. Detta är en process som deltagande i 

alternativa medier precis har påbörjat och som den traditionella pressen bör delta i för att 

underlätta legitimeringen av båda parterna. Kanske är en moderniserad journalistkår 

avgörande för deras egen legitimitet, eftersom de inte bara påverkas av medborgarnas 

deltagande online, utan även av den ökade kommersialiseringen på marknaden och även inom 

journalistkåren där kända profiler tas in som kolumnister eller krönikörer, vilket blivit 

närvarande i denna studie. 

 

Som Woodstock (2002) tar upp anses medborgarjournalistiken vara en uppsättning ideal 

snarare än en utövad praktik. Frågan är huruvida det är nödvändigt för deltaganden i 

alternativa medier att upprätta riktlinjer och praxiser att följa för att vinna acceptans från de 

etablerade medierna. Möjligheten att det skulle påverka de ideal om ett fritt torg där alla kan 

få sin röst hörd är dock stor eftersom att riktlinjer för deltagande begränsar vad som får sägas 

och hur det får sägas online. Trots det bör studier fortsatt inrikta sig på vad det är som krävs i 

det mediala deltagandet för att denna typ av aktivitet ska kunna uppnå ett legitimt tillstånd 

genom acceptans från samhällets aktörer och den traditionella pressen. 

 

7.3 Förslag på framtida forskning 
 

Som tidigare nämnt kan inte denna studie generalisera hur förhandlingen av legitimitet pågår 

mellan traditionella pressen och alternativa medier, utan har endast berört frågan utifrån detta 

specifika fall. Med den anledningen ges förslaget att fortsätta studera fall som uppkommit i 

alternativa medier genom den traditionella pressens gestaltning av dessa. Det är inte endast 

detta fall som platsar inom den förhandling som pågår mellan den traditionella pressen och 

nya alternativa medier. Metoo-rörelsen kan anses vara intressant att studera i termer om 

legitimering för att se huruvida den förhandlingen lett till någon social förändring av 

diskursen. Likaså att komplettera en sådan studie genom att sätta den i en historisk kontext 

och studera gestaltningen under en längre tidsperiod vore intressant för att se om det sker 

någon förändring från en ökad eller minskad legitimering.  

 

Denna studie berörde bland annat intertextualitet vilket var något som gick att finna i en stor 

del av de valda artiklarna, däremot gick inte alla dessa att lyfta inom ramarna för denna 
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studie. Således finns det anledning att studera vidare detta specifika fall utifrån den diskursiva 

nivån, med fokus på intertextualiteten i artiklarna för att djupdyka i hur diskurserna formar 

och omformar varandra. Något som denna studie inte heller lyfter är den dramaturgiska sidan 

av traditionella pressens utformande av sina artiklar. Det vore intressant att med hjälp av 

dramaturgiska begrepp se på gestaltningen, både i bild som i text, för att undersöka om det 

kan finnas andra avsikter med att använda negativt betingade ordval än vad denna studie 

kunde uttyda. Exempelvis närmare studera skillnader mellan redaktionella och underhållande 

texter för att se om det finns tydliga dramaturgiska skillnader i deras gestaltning av alternativa 

medier. 
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