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Abstract
Instagram: a platform to liberate the female body through hashtags.
A contribution to discussion regarding activism via Instagram.
The naked body is an entity that has always been present in both the “real” world and the media. The
anatomy of our bodies isn’t something we can avoid; today it reflects the reality that has developed partly
from media. According to Instagram’s guidelines users are not allowed to publish naked or semi-naked
pictures but that does not stop certain users that are critical to how the body norms and censorship are
portrait today. In our study, we take part of research regarding gender in multimedia settings and how
they have affected our daily lives. As well as studies, which research the usage of hashtags and how to
circumvent censorship. The focus for this study is to research what role Instagram and hashtags have in
generating a public discussion as well to draw attention to various issues and causes that are based on
norm critique. We have conducted two different observations, held interviews with activists and created
an online-survey for users to answer what they think about the Instagram community guidelines. The
results show that there is an underlying discrimination acceptance within Instagram and their community
guidelines. We can also see that women and users who uses hashtags can spread their causes more
effectively, although they are simultaneously at risk for being censored depending on the hashtag they
use. According to our respondents from our research there is an agreement regarding the need of updating
Instagram’s community guidelines, which could help with eliminate the current discrimination against
women and their breasts. At the end of this study we are giving a proposal to how Instagram can work
with their censoring in a more critical way. This may contribute to an agenda to make social media
platforms safer and less discriminating.

Nyckelord
Sociala medier, Instagram, Hashtags, Censur, Aktivism
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1. Introduktion
Den nakna kroppen är alltid närvarande, idag speglar kroppen en skev verklighet som har vuxit fram till
dels ur media och samhället. Presentationen av kroppen sätter spår i hur människor ska presentera sig
själva. Vad som är tillåtet eller inte tillåtet, vad som är åtråvärt eller inte åtråvärt – när det kommer till
kroppen, hudfärg och etnicitet. Enligt Instagrams communityregler1 får användare inte publicera nakna
eller semi-nakna bilder, men detta stoppar inte kvinnor som tänker kritiskt gällande kroppsnormer och
censur. Dessa kvinnor som är aktiva Instagramanvändare menar att de vill frigöra deras kroppar,
avsexualisera, normalisera och höja värdet av kvinnor. I den här studien kommer vi fokusera på att
undersöka vilken betydelse Instagram och hashtags har i att skapa debatt och uppmärksamma olika frågor
som grundar sig i exempelvis normkritik. Utöver att undersöka effektiviteten av Instagram och hashtags
kommer vi att presentera förslag till hur Instagram kan hantera censur.
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur viktigt det är med hashtags för att etablera åsikter och
skapa debatt. Kan användare på Instagram använda sig av hashtags för att sprida medvetenhet angående
problematiken av Instagrams communityreglerna eller skapar det problem för deras egna konton?
Dessutom ska vi undersöka om användningen av hashtags gör etableringen mer effektiv för de aktiva
användarna och om hanteringen påverkas av communityreglerna. I studien använder vi oss av tidigare
forskning för att ge stöd till argument i diskussionen, vi presenterar den forskningen mer utförligt under
rubriken bakgrund tillsammans med relevant litteratur. Genom den tidigare forskningen får vi bland annat
förståelse över communityreglerna ur ett feministiskt perspektiv och hur de kan påverka användare.
Ytterligare forskning berättar om hur användare gör för att skapa gemenskap och driva en rörelse
tillsammans. Vi tar del av en fallstudie som undersöker gemenskap på Instagram vars syfte är att
karaktärisera beteende hos användare på Instagram när dem använder sig av hashtags för att söka och
skapa gemenskap. Forskarna vill se vad det är som motiverar dessa användare att hantera vissa eller
specifika hashtags (Changhoon Oh m.fl, 2016. S.1281).

1

Riktlinjer för användare på Instagram för att upprätthålla en trygg miljö.
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Inom tidigare forskning med feministiskt perspektiv så har vi inspirerats av författaren Magdalena
Olszanowski, där hon har forskat om Instagrams communityregler och hur kvinnliga användare på
Instagram kan gå runt communityreglerna. Syftet för Olszanowskis studie var att se om kreativitet kunde
hjälpa dessa kvinnor att publicera bilder på sina kroppar utan att deras konton eller bilder raderas. Vad
författaren kom fram till är att om kvinnorna fortsätter att publicera kreativa nakenbilder med hjälp av
tekniken på Instagram kan de bryta ner Instagrams hegemonistiska och dominerande communityregler
(Olszanowski. 2014. S.93).
1.1 Syfte
Syftet med studien är att förstå vilken betydelse hashtags har för att sprida budskap på Instagram,
specifikt budskap som tänjer på Instagrams communityregler. Fokus ligger på att undersöka detta i
relation till kroppar, nakenhet och representation av kvinnor. Reglerna som Instagram har kan anses
diskriminerande för olika grupper, bland annat kvinnor och transpersoner. Vi har observerat hur dessa
grupper hanterar hashtags i relation till normkritik och censur.
1.2 Problemformulering
1.2.1 Frågeställningar
Frågeställningarna tar stöd från Olszanowski’s studie Feminist Self-Imaging and Instagram: Tactics of
Circumventing Sensorship, Visual Communication angående censur på Instagram och vi öppnar upp för
en teknikinriktad diskussion. Författaren fokuserar på nakenhet och betydelsen av att censurera kvinnors
kroppar i studien. Dessa frågeställningar kommer med hjälp av undersökningar, intervjuer och forskning
få svar inom ramen för denna undersökning. Resultatet kommer att redovisas under rubriken resultat och
sedan analyseras vidare under diskussionsavsnittet. De frågeställningar är som följande:
1. Hur kan Instagram som plattform bidra till interaktion mellan användare för att diskutera frågor
angående censur och förtryck?
2. På vilket sätt använder kvinnliga aktivister på Instagram hashtags för att sprida budskap om kritik
angående Instagrams communityregler?
3. På vilket sätt är Instagrams communityregler diskriminerande mot kvinnor och transpersoner?
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1.2.2 Hypotes
Hypotesen grundar sig i att kritiskt förhålla sig till Instagrams communityregler som speglar en utdaterad
syn på kvinnors och transpersoners kroppar vilket är kopplat till rådande samhällsnormer. Frågan är om
akten av att bryta mot communityregler kan frisätta kvinnors kreativitet, där deras kroppar sätts i fokus
och med detta bidra till diskussion gällande kroppsnormer i samhället? Vi antar att det går att använda sig
av hashtags och publicering av icke tillåtna bilder på Instagram för att bidra till en normförändrad syn på
kvinnokroppens roll.
1.3 Avgränsningar
1.3.1 Hashtag på Instagram
I studien kommer hashtags diskuteras endast i samband med Instagram och hur tekniken fungerar på
deras plattform. På Instagram används hashtags för att kunna filtrera, kategorisera och sprida användares
publicerade bilder. Vi kommer inte gå in på hashtagens tekniska egenskaper, utan fokusera på
användarperspektivet.

2. Bakgrund
I detta avsnitt kommer begrepp och bakgrund samt relevant fakta presenteras i en löpande text för att
skapa en gemensam förståelse hur denna studie bäddas in. Det här avsnittet kommer ligga som stöd för
uppsatsen i kommande diskussion, argument och hantering av samtliga termer och begrepps som används
i studien.
2.1 Kroppen, kön och kvinnosyn
Vår studie tar stöd av litteratur inom genusvetenskap för att kunna diskutera om könsroller och ursprunget
av de könsnormer som finns i samhället idag. Dessa roller har stor betydelse till hur samhället är
strukturerat idag och hur vi människor tänker och agerar kring olika frågor. Inom genusvetenskap finns
det många olika områden att ta del av som berör bland annat genus, heteronormativitet och könsroller.
Genus går kort att förklara som den identitet som personen i fråga bestämmer att hen har, vilket kan skilja
sig från könet, genus är ett kulturellt och socialt perspektiv på identitet (Butler, 2005. S.9). Författaren
Judith Butler hävdar att genus och kön inte är någonting man är utan någonting man gör och som grundar
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sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005. S.9). Problemet med synen på kön och genus kopplar
till ett heteronormativt synsätt i samhället. Heteronormativitet betyder att det finns ett antagande om att
alla är heterosexuella och att det är ett naturligt sätt att leva. Ett sådant synsätt innebär att verkligheten
enbart skulle bestå av en binär könsuppfattning (Butler, 2005. S.11). Enligt genusforskaren Madeleine
Kleberg diskuteras genusperspektiv på medier ur olika faktorer som har betydelse. Först och främst
identifieras inflytandet från kvinnor respektive män på medieinnehållet, sedan kollar man på hur kvinnor
och män framställs – vilka olikheter existerar, samt ta reda på vilka maktförhållanden som finns inom och
mellan könen (Kleberg, 2006. S.7).
Genusperspektivet inom medier går att applicera i vår studie, då vi diskuterar om maktförhållanden av
kvinnors och män betydelse på Instagram. Kleberg tar även upp problemet av pornografiskt innehåll och
vilken påverkan de har på ungdomar i samhället. Hon hänvisar till en undersökning som visar på att barn
och ungdomar påverkas negativt av dagens sexuella innehåll. Forskarna som gjorde undersökningen
menar på att det skapar skev uppfattning av mäns och kvinnors sexualitet hos barn och ungdomar,
resultatet visar på att pornografi kan även bidra till ökning av sexuellt våld. (Kleberg, 2006. S.41).
Syftet med att ta upp de negativa aspekterna med att se sexuellt innehåll är att diskutera behovet av att få
en annan bild av nakenhet som inte har en sexuell anknytning. En annan bild av nakenhet kan bidra till att
avsexualisera den nakna kroppen och låta den enskilt stå och får då existera utan att utsättas för
projiceringar. Med avsexualisering menar vi på den objektifiering av kvinnor och kvinnors kroppar som
existerar i samhället idag. Dessutom bidrar en annan bild av nakenhet till mångfald och större
representation över kroppar generellt när det kommer till hudfärg, vikt och utseende, vilket skulle
motverka förvrängningar eller skeva uppfattningar av hur människan ser ut.
I vår studie är det essentiellt att förhålla sig till normkritik, vilket är ett tankesätt baserat på att upplysa,
förändra och kritisera strukturer i samhället som handlar om sociala, språkliga och kulturella normer som
utsätter individer (Mattias Lundin m.fl. 2012. S.60). Med det som grund går det att diskutera
diskriminering på sociala medier, specifikt Instagram. Diskriminering är när någon urskiljer en person
från mängden eller baserar exempelvis kvalitén personens arbete utifrån irrelevanta egenskaper som bland
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annat grundar sig i hudfärg, kön, genus, religion, läggning eller kultur (Roth, 2008. S.11). Personen
baserar inte skildringen på attribut som personlighet eller handlingar. Detta är aktuellt för vår studie då vi
ser ett mönster där Instagram idag särbehandlar kvinnor och män genom deras communityregler och
censurering.
2.2 Plattform, hashtag och censur
Ytterligare studier och begrepp inom tidigare forskning handlar om att lyfta fram de medietekniska
delarna som påverkar människor och användare idag. De regler som finns i samhället speglas på sociala
medier och formar hur människor agerar. Till viss mån är dessa regler viktiga för att motverka mobbning,
men vad gör man när reglerna bidrar till mobbning och diskriminering? Går det att förändra dessa
samhällsnormer genom att ta hjälp av medietekniks och genusvetenskapliga metoder, samt vilka verktyg
finns det att utnyttja för att skapa förändring? Dessa två frågor som ställs är grundläggande för studien.
Genom att fördjupa sig i användningen av Instagram ser vi sociala medier en viktig plats och verktyg till
att skapa förändring.
Sociala medier är ett samlingsnamn som inkludera olika digitala kommunikationskanaler där människor
kan interagera, posta bilder, skriva och dela med sig av innehållet till varandra. Exempel på sociala
medier är mikrobloggar som Twitter, onlineforum som Reddit och Flashback, samt plattformar så som
Facebook, Instagram, Flickr, Youtube med flera (Manifesto, 2011. S.11). Det bygger på att användaren
själv skapar sitt innehåll för att sprida det eller upprätthålla relationer, vilket är en av de gemensamma
nämnarna för sociala medier (Manifesto, 2011. S.11). Med hjälp av sociala medier kan människor
engagera sig också i olika rörelser, exempelvis politiska sådana. Sociala medier möjliggör för en direkt
spridning av information ut till en stor publik som kan bidra med stöd till människor som är utsatta. Alla
som vill kan ge stöd genom att bidra med att donera pengar, skriva på petitioner och utföra
massdemonstrationer som organiseras via plattformar på internet (Harvey, 2014. S.6).
Instagram är en mobilbaserad applikation. Användningsområdet för applikationen är att sprida bilder,
videos samt text till flera miljoner användare världen över. Detta görs på grund av olika anledningar bland
annat för att visa upp sina liv i bild, dela med sig av sin konst eller att marknadsföra ett företag samt
märke. Instagram skapades av Kevin Systrom och Mike Krieger. Det konstateras att Instagram har mer än
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500 miljoner aktiva användare (Instagram About Us, 2017).

Namnet kommer ifrån “instant” och

grundarna skapade applikationen för att hjälpa användarna att ta professionella bilder med stöd av deras
fotofilter. Dessutom har Instagram en funktion som låter användaren effektivt sprida deras bilder på flera
kommunikationskanaler med bara några klick (Instagram FAQ, 2016). På senare år har Instagram dock
blivit en populär plattform för aktivister att spridas sina arbeten och budskap (Cornet och Hall, 2016).
Författarna Jenkins, Ford och Green diskuterar i sin bok Spridbar Media behovet av “spridbarhet” ur två
olika perspektiv: Det ena är kommersiellt och det andra handlar om att välja anpassad teknik i relation till
vad som skall spridas. Det kommersiella perspektivet diskuterar behovet av att innehållet är anpassat till
sin publik för att skapa engagemang. Det som är intressant med boken Spridbar Media är förklaringen av
teknikens roll som förklaras, att den är avgörande för att kunna nå ut till målgruppen och få dem
engagerade, vilket skapar gemenskap och viljan hos målgruppen att sprida informationen vidare. (Jenkins,
Ford och Green, 2014. S.22)
Instagram använder sig av hashtags för att sortera publiceringar utifrån vad användare väljer att skriva för
hashtags. Enligt Oxfords lexikon förklaras termen hashtag kort och tydligt: “A word or phrase preceded
by a hash sign (#), used on social media websites and applications, especially Twitter, to identify
messages on a specific topic” (Oxford Dictionaries, 2016). Hashtags skapades under 1970 talet för ett
specifikt syfte inom programmering. Detta för att kunna identifiera variabler och spara dessa under
samma adress och kategorisera informationen som skrivs med variabeln (Assembly Language
Programming, 2011). Konceptet introducerades först via Twitter men senare implementerades tekniken
på andra sociala medier (G. Miles, 2014. S.27). Vi har observerat att hashtagens funktion bygger på att
samla ihop de strängar av bokstäver och ord som användaren väljer, tekniken sammanställer det i ett
bibliotek där mottagaren kan se och bläddra bland dessa. På Instagram hamnar de under deras
“sökfunktion”. Dessutom går det att se hur många inlägg det finns under varje hashtag som användare
söker på, samt relaterade hashtags med samma information. Med tekniken gör det lättare för avsändaren
att nå mottagaren och kan dela med sig av information på ett mer effektivt sätt.
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Jason G. Miles skriver om hashtags i boken Instagram Power och hur hashtag kan påverka företags
kampanjer både positivt och negativt beroende på deras val av hashtag. Ett exempel som författaren tar
upp handlar om McDonalds kampanj #McDStories som till början hade målet att låta kunder dela med sig
av deras positiva upplevelser hos matkedjan, dock fick hashtagen en negativ effekt. Kunder började
publicera deras historier om matförgiftning, dålig kundservice och förlöjligande av matkedjan. Författaren
analyserade händelsen och drog ut några viktiga lärdomar: Först och främst är det viktigt att komma ihåg
att hashtags är ett effektivt kommunikationsverktyg som kan leda till både framgång och skadegörelse.
Den kan förbättra effektiviteten genom att sprida samma hashtag på flera mediekanaler. En annan lärdom
visar på att det är viktigt att skapar ledande och mer nischade hashtags som gör att användaren publicerar
innehåll mer relevant till en specifik hashtag. Beroende på formulering går det att minska risken för
negativitet. (G. Miles, 2014. S.32).
Lärdomarna som författaren berättar om går att applicera i ett sammanhang med att sprida aktivism. På så
sätt med hjälp av hashtags kan användare som pratar om normkritiska frågor få deras åsikter och historier
lyfta samt spridda till flera användare. Vilket då kan influera användare att ta ställning till dessa frågor
och delta i diskussionen. Som G. Miles nämner fungerar hashtags som en megafon på sociala medier. Om
en användare startar en hashtag så sprids det vidare till fler istället för kanske några enstaka personer.
Detta innebär att använda sig av hashtag kan vara essentiellt för att synliggöra budskapet eller rörelsen för
den generella publiken på vald mediekanal (G. Miles, 2014. S.32).
Detta relaterar till en fallstudie skriven av Changhoon Oh m.fl., studien kom fram till att det finns två
stycken typer av mönster hos användarna när det kommer till att skriva hashtags till deras publiceringar.
Det ena är explosiv hashtagging och den andra kallas för re-tagging. Genom re-tagging kan användare
skapa sin egen tolkning av hashtags och skapa ny mening. Detta grundar sig i ett beteende som antingen
handlar om att få återblick, skapa blandad representation eller få känslan av att tillhöra en grupp.
Dessutom uppmuntras användaren att utnyttja sina tidigare erfarenheter av hashtags. (Changhoon Oh
m.fl, 2016. S.1285).
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Författarna menar på att hashtags har möjligheten att låta användare organisera bilder men också ta del av
teknik som lokaliserar bilder genom kommunicering av GPS data. Genom att använda sig av hashtags kan
användare skapa ett eget community som tillåter dessa att skapa gemenskap och uttrycka tidigare
händelser. Eftersom att användare är aktiva sprids community och hashtags till flera vilket skapar intresse
och väcker uppmärksamhet. (Changhoon Oh m.fl, 2016. S.1281). Denna studie bidrar till förståelse över
hashtags betydelse och möjligheter till att skapa gemenskap och sprida historier användare sinns emellan.
För att hålla en offentlig plats både online och offline, trygg och trevlig brukar företag sammanställa
policyregler eller liknande som personer/anställda/användare ska följa. Communityregler eller riktlinjer är
regler och anvisningar som förekommer i en digital omgivning för att alla ska kunna vara delaktiga och
inte känna sig utsatta. Dessa riktlinjer varierar beroende på vad auktoriteten har för inställning till olika
politiska, kulturella frågor och normer. Instagram har egna Communityregler som de har bestämt att
Instagrams användare ska följa för att hålla en trygg miljö på deras plattform. Om användarna inte följer
dessa regler kan inlägg som bryter mot reglerna bli borttagna eller kontot stängas av utan att innehållet
sparas. (Instagram, 2016).
Censur på Instagram förekommer i olika sammanhang men sker oftast med anknytning till deras
communityregler. Bland annat kan en hashtag vara censurerad för att skydda deras användare mot
innehåll som kan vara skadligt eller känsligt. Dessutom måste bilder som innehåller nakenhet censureras,
det är strikt förbjudet att visa upp nakenhet på Instagram (Instagrams Communityregler, 2016). Om en
användare skulle använda språk eller publicera en bild som berör nakenhet kan deras konto bli borttagen
utan någon varning. Samt bilden eller några av interaktionerna bilden har fått tas bort. Denna konsekvens
kan också uppstå vid användning av hashtags som inte följer reglerna (Olszanowski, 2014. S.85).
Enligt författaren Olszanowski är dessa regler hegemonistiska och censuren förtryckande mot kvinnor.
Dessutom pratar hon om problemet med att inlägg som innehåller våld inte lyfts upp i samma
utsträckning som nakenhet gör. Detta är intressant att diskutera eftersom det går att antyda vilka normer
som styr communityreglerna. Utöver det tar författaren också upp hur reglerna är en del av moralisk
övervakning. Det vill säga, delar av reglerna är avvisande mot nakenhet oftast i sammanhang med “fat11 av 78
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shaming” och “trans-shaming”, vilket tyder på att kroppen skulle vara oacceptabel och olämplig oavsett
kontext. (Olszanowski, 2014. S.87).

3. Metod
I det här avsnittet beskrivs det vilka typer av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder som
har använts för att besvara studiens hypotes och frågeställningar. Vi redogör även för våra beslut av
metoder, urval och parametrar.
Den första undersökningen som utfördes var en inspirerad deltagande observation, metoden är utformad
av oss för att göra en undersökning som är relevant till studien. Undersökningen gick ut på att observera
publiceringar på Instagram som postats under specifika hashtags. Vi hade ingen kontakt med personerna
som publicerade bilderna utan samlade in information om bilden och svar grundat på tidigare definierade
parametrar. Denna undersökning går under rubriken ”Hashtagundersökning”.
Den andra undersökningen var också en inspirerad deltagande undersökning utformad av oss som gick ut
på att samla in stickprov från fem personers Instagramkonto. Dessa fem personer bestod av fyra kvinnor
och en som identifierar sig som icke-binär. Alla fem personer publicerar bilder som tänjer på Instagrams
communityregler angående vad som är tillåtet att posta i relation till nakenhet. De bilder som samlades in
handlade till stor del om hur de har blivit bemötta av andra användare på grund av det innehåll som de
publicerar. Samt att användare själva anser att deras publiceringar är konst. Detta för att få ett intryck av
vad personerna publicerar och en djupare förståelse över problem som uppstår när personer med kvinnligt
kön publicerar naket material. Denna undersökning går under rubriken ”Innehållsanalys av stickprov”.
Efter dessa två undersökningar gjordes två stycken mejlintervjuer med två användare som är aktiva på
Instagram. Ena personen, som vi håller anonym, är en konstnär som publicerar mycket av hens vardag på
sitt konto, samt normkritiskt material. Den andra användaren består av ett team, så kallad admingrupp på
Instagramkontot Kvinnohat, deras mål med publiceringarna är att diskutera normkritik, feminism och
kvinnors roll i samhället. Frågorna som ställdes handlade om varför de använder Instagram, hur de
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använder sig av hashtag och vad de känner, samt hur de förhåller sig till Instagrams communityregler.
Denna kvantitativa metod går under rubriken ”Mejlintervju”.
Den sista undersökningen vi gjorde för studien blev en kort enkätundersökning för att ta reda på vad
människor generellt tycker om Instagrams communityregler. Detta blev aktuellt efter våra intervjuer då vi
insåg att det är viktigt att få en bredare uppfattning kring användares åsikter. Denna undersökning går
under rubriken ”Enkätundersökning”.
3.1 Hashtagundersökning
Undersökningen är en inspirerad deltagande observationsundersökning där vi samlade in information och
bilder som instagramanvändare har publicerat under specifika hashtags. Tidsramen för undersökningen
var 10 arbetsdagar.
3.1.1 Redogörelse för hashtagundersökningen
Syftet med undersökningen av hashtags på Instagram var att ta reda på hur den tekniken används i kontext
till att sprida budskap om aktivism och normkritik. Samt att identifiera om det finns någon skillnad
mellan könen när bilder publiceras under de valda hashtagen. För att kunna hantera mängden data som
samlades in bestämdes vi oss för att perioden skulle löpa under 10 arbetsdagar. Urval av hashtags
baserades på att välja en internationell aktiv term och en svensk aktiv term, valda hashtags blev därför
#FreeTheNipple och #Bröst. Dessutom gjordes det ett urval av parametrar för undersökningen som skulle
besvaras utifrån bilderna. Parametrarna för undersökningen och data som samlades kategoriserades som
följande:
1. Kön – Vem har publicerat bilden.
2. Bildens innehåll – Hur mycket av personens kropp syns.
3. Nakenhet – Hur mycket hud visar personen i bilden.
4. Kommentarer – Vad skriver majoriteten av människorna
som har valt att kommentera på bilden.
5. Beskrivning – Vad skriver användaren om bilden,
vilken anledning till publiceringen finns.
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Dem ovannämnda parametrarna har olika svar vilket markerades utifrån observationer som gruppen gör
av bilderna från dessa hashtags. Parametrarna valdes för att kunna urskilja användaren och dess
intentioner av att publicera innehåll under en specifik hashtag, samt att se hur personen hanterar aktivism
i form av uttryck i bild, hur personen framställer sitt budskap i form av nakenhet. De resulterande
tabellerna är uppdelade dag för dag för att se hur frekvent de bestämda hashtags används. Datat som
genererades flyttas över i nya tabeller som presenteras under resultat avsnittet. Informationen analyseras
sedan under avsnitt diskussion.
3.2 Innehållsanalys av stickprov
Den här undersökningen är en inspirerad deltagande observation, vilket innebär att vi inte har personlig
kontaktat de personer, men begränsat insamling på redan publicerat material. Vi valde att observera fem
personer och samla in data från deras offentliga Instagramkonton.
3.2.1 Redogörelse för innehållsanalys av stickprov
Vi har valt att göra den här typen av undersökning för att ser hur användare och aktivister som bland
annat hanterar frågan om normkritik gör för att sprida sitt budskap. Går de runt Instagrams
communityregler på något kreativt sätt eller bemöter de reglerna till en gräns att det som de publicerar
inte är tillåtet? Dessutom ville vi se vilka typer av kommentarer dessa personer får genom sina
publiceringar.
De val av konton som har observerats baserades på att de identifierade sig som kvinna eller transperson.
Detta beslut togs eftersom att vi ansåg att dessa individer är påverkade av en specifik del av Instagrams
communityregler på grund av deras kön. Dessutom är de aktiva Instagram användare som publicerar
bilder och videos som ofta utmanar Instagrams communityregler genom att visa bröstvårtor eller genom
att vara (delvis) nakna. Valen av bilderna som samlades in baseras på användarnas innehåll utifrån
budskap och motiv. Utöver insamlingen av bilderna samlade gruppen också in data genom deras
publiceringar och utgick från tre olika parametrar för “Vad föreställer bilden”, “Vad har bilden för
beskrivning” och “Vad skrivs det i kommentarsfältet”. Undersökningen hade ingen bestämd period som
utförandet skulle vara aktivt utan blev klar när 30 stycken stickprov hade samlats in från dessa konton.
Detta på grund av att författarna ska kunna hantera och analysera data som samlats in inom tidsramen för
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studien. Bilderna har ingen specifik tidslinje utan har valts slumpmässigt för att få ett så nyanserat
resultat som möjligt. Innehållet som var relevant för vår studie var bilder som innehöll nakna bilder med
censur eller semi-nakna bilder med fokus på bröst. Det togs även stickprov av bilder som berör ämnet
nakenhet, exempelvis skärmdumpar som gäller borttagningen av användarens bilder, uthängning av
sexistiska interaktioner gällande användarens publicerade bilder. Exempelvis en person som har skrivit
till användaren med sexuella intentioner.
3.3 Mejlintervju
Det har gjorts två stycken mejlintervjuer för den här studien. Personerna som har intervjuats är aktiva
användare av Instagram och diskuterar frågor som berör normkritik och feminism. Det vi var mest
intresserade över var hur respodenterna hanterade hashtags för att sprida sina budskap. Samt hur de
generellt använder Instagram och hur de värdera Instagrams communityregler.
3.3.1 Redogörelse för mejlintervjuerna
Syftet med att göra mejlintervjuer är få en djupare förståelse över hur online aktivister arbetar med
spridning av budskap på Instagram. Dessutom att förstå hur dessa människor använder Instagram
generellt och hur de ser på Instagrams communityregler. Urvalet baserades på att kontakta personer som
är aktiva inom att diskutera normkritik på Instagram som spridningsplattform. De respondenter som valts
är båda aktiva på Instagram och skriver ofta om feminism och normkritik. Ena personen som är anonym i
vår studie är konstnär och kroppsaktivist. Den andra respondenten är en organisation med flera personer
bakom deras Instagramkonton Kvinnohat.
Att göra mejlintervjuer innebar att respondenterna svarade rakt på frågorna som ställdes vilket dock
förminskade möjligheten till debatt eller diskussion under intervjun. Intervjuerna kan klassas som
strukturerad med elva frågor som handlar om Instagrams betydelse för respondenterna, hur de använder
sig av hashtags och hur de tänker kring Instagrams communityregler. Syftet med intervjun var att ta reda
på vilka parametrar som har betydelse för att kunna sprida budskap på Instagram.
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3.4 Enkätundersökning
Den sista undersökningen som studien består av var en enkätundersökning som handlar om att ta reda på
vad människor på sociala medier tycker om Instagrams communityregler. Enkäten bestod av nio frågor,
inklusive fråga om kön och ålder. Samt en fråga som enbart skulle besvaras om personen hade valt ett
specifikt val under en av frågorna.
3.4.1 Redogörelse för enkätundersökningen
För att komplettera undersökningen valdes det att utföra en enkätundersökning. Detta efter att vi hade
intervjuat våra respondenter (aktivister) insåg vi att åsikter från andra användare (icke aktivister) är minst
lika intressanta att ta del av. Enkätundersökningen gav ingen djupare förståelse men det gav oss en
generell bild över vad dessa användare (icke aktivister) tycker och känner kring Instagram’s
communityregler. Syftet med undersökning var att se om användare tyckte att Instagrams
communityregler är diskriminerande mot personer med kvinnligt kön eller genus. Det var också intressant
att ta reda på hur respektive kön, man, kvinna eller annan tänkte kring just detta. Underliggande fundering
var om diskrimineringen bygger på könsroller och samhällsnormer.
Urvalet för deltagare i undersökningen hade varit idealt om de var Instagramanvändare men vi bestämde
oss för att använda Facebook som spridningskanal istället för Instagram för enkätundersökningen. Detta
eftersom det går att nå ut till fler målgrupper. Facebook har människor som är i alla åldrar, samt av olika
kön vilket ska bidra till en variation av åsikter i resultatet.
Vi har valt dessa frågor för att ta reda på vad användare tycker om specifika delar av communityreglerna
på Instagram. Exempelvis “Vad tycker du om att Instagram tillåter bilder på manliga bröstvårtor men inte
kvinnliga?” med flera olika val som svarsalternativ. För att kunna skapa en enkät har gruppen använt sig
av Googleforms. För att sedan sprida enkäten, som tidigare nämnts publicerades den via Facebook.
Länken för undersökningen låg aktiv i en vecka, när vi insåg att den inte fick mer svar valde vi att gå
vidare med de resultat som samlades in.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer resultat från studiens metoder att presenteras genom text, bilder och visualisering
för att ge en tydlig bild av resultatet. Det gjordes två stycken undersökningar som utfördes parallellt under
perioden av insamling av data. Första undersökningen handlade om att samla in data från två olika
hashtags med specifika parametrar. Den andra undersökningen fokuserade på att observera och samla in
stickprov som beskriven ovan i metodkapitlen. Ytterligare resultat handlar om svar från studiens
respondenter som intervjuades angående användningen av hashtags på Instagram för att sprida
normkritiska budskap. Det gjordes också en enkätundersökning för att ta reda på vad människor tänker
och känner kring Instagrams communityregler i relation till censur och könsroller.
4.1 Resultat från hashtag undersökning
I den här delen presenteras resultat från studiens undersökning angående användningen av hashtags med
de två exemplen “#FreeTheNipple” och “#Bröst” av olika användare på Instagram. Tidigt i
undersökningen gick det att konstatera att hashtag #Bröst inte används för att sprida normkritiska

Figur 1: Användaren poserar utan tröja och

Figur 2: Personen på bilden ligger på ett

visar upp sina muskler.

operationsbord för bröstförstoring.
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budskap. Det visade sig att dem mest delade bilderna under denna hashtag berörde träning av bröstkorgen
eller bröstoperationer. Efter ett tag insåg gruppen att publiceringar om bröstoperationer var relevant för
studien då det är en klinisk tjänst och bör kunna hanteras på samma sätt som liknande tjänster. Att
innehållet på bilden anmälts kan anses stötande och faller in under diskussion om normkritik. Kliniken
hade efter anmälan redigerat och åter igen publicerat den bilden som figur 2 visar. Det går också att fråga
sig varför det är tillåtet att publicera bilder med manliga bröst men inte kvinnliga, dessa bilder florera
under flera olika hashtags, bland annat hashtag #Bröst. Denna fundering kommer beröras djupare i
avsnittet diskussion.
Hashtag #FreeTheNipple gav en mängd relevant data till studiens syfte. Det visade sig att denna hashtag
är frekvent använd för normkritiska budskap och ifrågasättande av Instagrams communityregler. Dock är
denna hashtag under censur eftersom, enligt Instagram, kan det förekomma publiceringar som inte följer
deras riktlinjer och bryter communityreglerna. Data från undersökningen visar också på att det är
övervägande kvinnor som kritiserar Instagram och den norm som existerar på plattformen gällande
censuren av kvinnliga kroppar, och specifikt kvinnliga bröst. Resultatet visar också på att det finns män
som lyfter frågan och stödjer normkritiken och värdet av kvinnors kroppar som diskuteras.
4.1.1 Sammanställning av resultat från hashtag undersökningen
För visualisering av data som samlades in genom hashtag undersökningen har vi sammanställt olika
tabeller, dessa är uppdelade i rubrikerna kön, nakenhet och beskrivning. Under rubriken kön förklarar
tabellerna hur många som deltog sammanlagt i undersökningen och hur många av respektive kön som
deltog. Sedan redovisas också deltagandet för respektive kön under de två olika hashtags som använts.
Under rubriken nakenhet har vi sammanställt två tabeller som fokuserar på nakenheten av personerna i
publiceringarna utifrån respektive kön. Nakenhet i det här sammanhanget fokuserar på om publiceringen i
frågan visar bröst eller bröstvårtor vilket var gruppens utgångspunkt när bilderna analyserades. Det finns
också ett fåtal publiceringar som innehåller könsorgan eller rumpor som är censurerade. Den första
tabellen under rubriken nakenhet (Tabell 4) hanterar bilder som har naket innehåll utan censur och den
andra tabellen (Tabell 5) hanterar publiceringar med naket innehåll som har censurerade bröst, könsorgan
eller rumpor. Den sista rubriken, budskap, hanterar en tabell (Tabell 6) som handlar om beskrivning av
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det publicerade innehållet, om användaren hade skrivit en förklaring med budskap eller inte. Under varje
tabell tar vi upp vad resultatet är och vad de visar på.
Uppdelningen i tabellerna är utifrån kön och om det var fler än en person på bilden. Dem bilder det var
fler än en person i räknas som en egen enhet och är inte inräknade i män, kvinnor eller annan. Det är
viktigt att nämna att tabellen över hashtag bröst inte blev fullständig alla dagar, då denna hashtag inte
hade nytt innehåll att samla in till undersökningen.
Kön
Tabell 1 – Deltagande i hashtag undersökningen.
Män

Kvinnor
13

Fler personer i bilden

62

2

Publiceringar (total)
77

Tabell 1 visar på ett stort deltagande av kvinnliga användare inom hashtag #Bröst och #FreeTheNipple.
Detta kan bero på att de hashtags berör nakenhet hos kvinnor vilket innebär att det är mest kvinnorna som
lyfter frågan om att låta bröstvårtorna synas på Instagram.
Tabell 2 – Användare som använde hashtag #FreeTheNipple
Män

Kvinnor
1

49

Fler i bilden

Publiceringar (total)
-

50

Resultatet från Tabell 2 visar på hur många användare av respektive kön använde sig av hashtag
#FreeTheNipple. Tabellen visar att det finns ett övervägande engagemang hos kvinnor att bidra till
#FreeTheNipple’s-rörelsen. Som tidigare påstående under Tabell 1 kan detta bero på att det är en fråga
som berör kvinnor.
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Tabell 3 – Användare som använde hashtag #Bröst
Män

Kvinnor
12

Fler personer i bilden

14

Publiceringar (total)

1

27

Tabell 3 visar på att det finns ett motsvarande engagemang mellan de kvinnliga och manliga användarna
angående hur aktivt de använder sig av hashtag #Bröst. Dock är hashtags inte relaterat till aktivism i det
här sammanhanget. Det visade sig att de mest publicerade bilderna under hashtag #Bröst är publiceringar
relaterade till träning eller bröstoperationer.
Nakenhet
Tabell 4 – Deltagande i undersökningen som publicerade nakna bilder.
Män

Kvinnor
1

Fler personer i bilden

4

Publiceringar (total)

-

7

Tabell 4 visar på hur många publiceringar som innehöll naket innehåll från respektive kön. Det som går
att konstatera är att det är fler kvinnor än män som publicerar naket innehåll. Innehållet varierade från
enbart bilder på kroppens övre del som visade upp bröst eller helkroppsbilder. Det här resultatet visar på
att det går att gå runt communityreglerna och inte få publiceringen borttaget i samband med användning
av en hashtag. När det kommer till det manliga resultatet publicerade användaren en bild på sin övre
kroppsdel för att visa upp bröstkorgen och armarna. Detta innebär att användaren inte använder sig av
någon specifik teknik för att censurera sig själv eller oroa sig över att bilden blir borttagen.
Tabell 5 – Deltagande i undersökningen som publicerade nakna bilder med censur.
Män

Kvinnor
2

45

Fler personer i bilden
-

Publiceringar (total)
47
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Genom Tabell 5 kan vi se att det är övervägande kvinnor som publicerar innehåll med censurerad
nakenhet. Återigen kan detta förklaras genom att det är kvinnor som berörs av Instagrams
communityregler och därför är engagerad i rörelsen #FreeTheNipple. Många av de inlägg som hamnar
under parametern censurerade nakenbilder har tidigare blivit borttagna för att publiceringarna innehöll
bröstvårtor. Kvinnorna skriver om irritationen över att behöva censurera sig själva och känner att de inte
har någon makt över sina egna kroppar.
Beskrivning
Tabell 6 – Antal bilder med budskap.
Män

Kvinnor
1

Fler personer i bilden

37

1

Publiceringar (total)
39

Tabell 6 berör hur många användare som publicerade bilder med budskap i beskrivningen av
publiceringen. Resultatet visar på att de var fler kvinnor som skrev om diskriminering under deras
publiceringar än män. Ungefär hälften av de inlägg som publicerades under dessa två hashtag hade ett
budskap med i deras beskrivningar av publiceringen.
4.1.2 Metodkritik för hashtags undersökning
Det problem som finns att göra en deltagare inspirerad undersökning är att man inte har direkt kontakt
med deltagarna, det hade varit intressant att höra vad de hade att säga om sina publiceringar. Vilka tankar
fanns det bakom att lägga upp bilden/bilderna. Samt var det svårt att tolka vissa bilder då användaren inte
hade skrivit någon förklaring. Detta kan ha inneburit att relevanta bilder tolkats fel. Exempelvis tolkade vi
det som att några bilder inte hade något djupare budskap på grund av att personen inte hade skrivit någon
beskrivning som kompletterande deras bild.
4.2 Resultat från innehållsanalys av stickprov
I den här delen kommer resultatet och stickprov från innehållsanalysen presenteras genom bilder och text.
Med respondenternas bilder lyfter vi fram relevanta tankar och åsikter vilket ger bekräftelse på problem
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med Instagrams communityregler gällande kvinnors kroppar. Bilderna som har samlats in visar på en
variation av hur dessa har kritiserat den underliggande normen. Inläggen som har innehåll med
censurerade bröst visar på att Instagram tillåter denna typ av publicering. Dock kan Instagram fortfarande
ta bort dessa bilder om en användare anmäler publiceringen
Figur 3 – Instagram stickprov 29

Som i det här fallet, kommenterar användaren: “Ok no
seriously WHO of you dumb fools reported my body? Just
no”. Vilket visar på irritation av att inte få publicera sin kropp
utan att mottagare anmäler bilderna som känsligt eller
stötande innehåll. Det vill säga att den här personen inte
känner att hon har kontroll över sin kropp.
Ytterligare beskrivningar från personens Instagramkonto
visar på problem från användare som tror att de har sig rätten
att skriva hur som helst till avsändaren. “Nope still not
searching for dicks and nor do I sell my body” Med detta sagt
vill

personen

förmedla
bara

för

att
hon

publicerar ovalt censurerade nakenbilder betyder inte det att
hennes kropp ska bli sexualiserad, eller att den är till för
andra. Genom att då publicera dessa bilder som är nakna
med censur kämpar hon för att avsexualisera den kvinnliga
kroppen.
Figur 4 – Instagram stickprov 5

Den här personen skriver om sitt borttagna Instagramkonto,
hen upplever sig orättvist behandlad och anser att
Instagrams communityreglerna är diskriminerande. Så här
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skriver hen: “Mitt Instagramkonto (_____) blev borttaget. Jag hade tydligen brutit mot deras
genomvidriga och rakt igenom diskriminerande gemenskapsregler. Knappt några inlägg har jag sparade.
Jag är så jävla ledsen. Fan. FAN. Jag börjar om här. Ett ödmjukt jävla tack om du spread the word så att
säga, att jag finns här nu. Säg det till folk, sprid på dina sociala medier. Tack. Och välkomna! Nu bygger
jag (VI!!) upp den här skiten igen.”
Det som går att dra ut ur det här inlägget är att personen i frågan känner sig diskriminerad på grund av
Instagrams communityregler. Dessutom möjliggör reglerna för användare att anmäla innehållet på
personens konto utan att de egentligen känner att innehållet är känsligt. Personen har uttryckt sig under
andra inlägg att hen har blivit utsatt för mobbning från en specifik grupp som vill att hens Instagrams
konto bör stängas ner, anledningen till varför går bara att spekulera över men exempel på kommentar från
en av posterna gör att går att dra korrelationer till
hens identitet. “HON ÄR DET ÄCKLIGASTE OCH
VIDRIGASTE SPERMA WASTE JAG SETT I MITT
LIV. OCH NI SOM HÅLLER MED DET DÄR
SÄRET

ÄR

MINST

LIKA

OSKULDA

OCH

ÄCKLIGA BÖGFITTOR. HOPPAS IS STARTAR EN
NY IMPERIUM MOT SÅNNA SOM NI.”
Figur 5 – Instagram stickprov 16

Användaren som har publicerat den här bilden pratar
om

dubbelmoral

och

ifrågasätter

synen

på

människors kroppar. Hon skriver: “This one is for
you Carson and all your friends in shame. Suck it in.
Two bodies in one picture. Side by side. Exact same
amount of skin. Why is my nudity different?
Reflection

please.

#equality

#feminism

#refusetheslutshame

#doublestandards
[...].”

Personen

uttrycker sitt missnöje över den censur som krävs för
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den kvinnliga kroppen men inte för den manliga. Hon frågar varför det är skillnad och kritiserar
communityreglerna på Instagram samt att dessa skulle vara diskriminerande.
Figur 6 – Instagram stickprov 24

Bilden visar på att användaren har fått en av hens bilder borttagna
på Instagram. Enligt användaren själv bröt inte bilden någon
communityregler. Censuren fungerar dock på det sättet om
tillräckligt många anmäler den måste Instagram ta bort bilden.
Original postaren skrev så här: “JAG TROR JAG DRÖMMER. JAG
TROR JAG DRÖMMER. Det är alltså konstundervisningsbilden
som blivit borttagen. Den med starka ljus och skuggor. Ärligt.
Gjorde den Instagram osäker? För vem? Du som anmält- snälla
snälla berätta hur du tänker.”. Detta är ett återkommande problem
för användaren då detta nu har hänt ett flertal gånger. Under en mer nyligen tagen screenshot över samma
problem skrev användaren så här “Again. Please @instagram -you aiding bullies. I'm not breaking any
rules. Snälla Instagram -du stöttar mobbare och ynkliga hatare i deras värv. Jag kan reglerna utantill
och bryter dem inte. Självklart är det imponerande
att jag är så skrämmande för dessa mycket små
personer som

tycker det är en meningsfull

sysselsättning att trakassera mitt konto och mina
poster. Wow. VILKEN MAKT JAG HAR!! Så
fantastiskt. Gullevärlden. Ge mig riksäpplet med en
gång. Jag regerar ju fullkomligt era små patetiska
hatarliv.” Detta visar på Instagrams censur inte
fungerar som tänkt, tekniken möjliggör för mobbare
att trakassera användare på Instagram.
Figur 7 – Instagram stickprov 11

Användaren kallar sig själv för konstnär och
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publicerar bilder som utmanar Instagrams comunnityregler. En stor del av vad användaren publicerar är
konstnärligt naket innehåll, dessutom innehåll som har sexuell antydan och är feministiskt. Det finns en
stor variation från blommor, hjärtan och rosa ting till selfies och kroppsbilder med håriga armhålor. För
figur 7 var det inget utmärkande som användaren skrev till bilden. Publiceringen kan utan ord fortfarande
medföra många känslor. Användaren skrev enbart emojis som beskrivning till publiceringen. I
användarens kommentarsfält får hon mycket stöd från sina följare som uppskattar det innehåll som
användaren skapar och publicerar. Om det handlar om att användaren lägger ut bilder mer sexuell antydan
eller om det är för att publiceringarna är konstnärliga går inte riktigt att urskilja.
4.2.1 Metodkritik för innehållsanalys av stickprov
Det problematiska med att hantera denna typ av undersökning när det kommer till specifika personer är
att vi inte vet hur vi ska förhålla oss till deras integritet. De är offentliga personer på sociala medier med
öppna Instagramkonton och har en stor mängd följare men uttrycker sig ändå att deras konto är deras
privata utrymme. Därför har vi har valt att hålla deras identiteter anonyma men med teknik och funktion
som finns idag kan man enkelt identifiera personerna genom att söka på bilderna som vi har samlat in.
4.3 Resultat av Mejlintervjuer
Mycket av det innehåll som personen publicerar på Instagram handlar om att bryta normer angående vad
som anses som ideal kroppsform och eliminera stigmatiseringen gällande bröst. Båda respondenter är
aktiva i frågor angående representation, rasism och andra samhällsfrågor som är laddade idag. Än dock är
det skillnad på respondenterna. En av respondenterna är konstnär och använder sin konstnärliga status för
att diskutera viktiga frågor medan den andra respondenten har skapat ett instagramkonto för att diskutera
aktivism.
4.3.1 Intervju 1
Respondenten som svarat på mejlintervjun är en konstnär och identifierar sig som kroppsaktivist på
Instagram. Personen uttrycker sig att sitt instagramkonto är hens dagbok men också en plattform som
erbjuder “... en slags konstform, kommunikationskanal och även som informationskälla/väg”.
Respondenten uttrycker även att hen känner att för sin del är Instagram en effektiv plattform för att sprida
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budskap och tillåta sig själv att förändra sin världsuppfattning. Hen letar själv efter personer som utmanar
just detta.
“Jag vill hjärntvätta mig med en annan värld än den jag möter i media i övrigt- i tidningar,
reklam, film TV ja alla andra platser. Att ha tjocka yogis, arga miljökämpar, POC-aktivister och
transpersoner och allmänt knöliga människor i flödet har påverkat min världsbild och mina
tankemönster.”
Senare i intervjun svarar respondenten på frågor angående Instagrams communityregler gällande kvinnors
bröst. Hen tycker att det är dubbelmoral att kvinnor inte får publicera sina bröst och bröstvårtor när män
får det. Personen uttrycker sig att regler på ett sätt är bra för det får användarna att se skevheter på
Instagram och gör att användarna börjar tänka mer kreativt angående deras publiceringar för att gå runt
communityreglerna. När det kommer till respondentens användning av hashtags är den begränsad till eget
bruk för sina följare att hitta personens konst, ibland kan personen också använda hashtags som berör
kroppsaktivism för att bidra med gemenskap och innehåll till den rörelsen. Det sista området i intervjun
handlade om censur vilket denna respondent har haft mycket problem med. Hen finner att censuren som
funktion är klumpig. Som respondenten uttrycker sig tar inte censuren bort bilder som helt klart
pornografiska eller våldsamma utan publiceringar av konst på kvinnor.
Respondenten berättar om hens egna händelser på grund av censuren. Det finns en grupp människor som
anmäler hens bilder för att mobba hen. Detta kan klassas som online mobbning, vilket respondenten
uttrycker sig.
4.3.2 Intervju 2
Respondenten är en person från ett feministisk organisation som kallar sig Kvinnohat och är mest aktiv på
Instagram. De jobbar med normkritiska, sexistiska och feministiska frågor. De använder sitt
Instagramkonto som ett forum för användare på Instagram att diskutera de frågor som de jobbar med. De
har ett adminteam som har schema på att varje halvtimme se över diskussioner som uppstår under deras
publiceringar. Utöver att hantera deras Instagramkonton svarar de på mejl och intervjufrågor som kommer
in. De uttrycker sig att deras Instagramprofil är en stor del av deras organisation.
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Till en början var deras mål med kontot Kvinnohat skapa en “bildbank” med bevis av sexistiska händelser
i vardagen. Idag har kontot en annan funktion, bland annat att de får gästanvändare som ta över konton
veckovis som publicerar deras frågor och budskap på olika teman. De uttrycker sig att det finns problem
ibland med att använda Instagram som ett forum och ha gästpostare “...att våra gästpostares budskap
delvis går förlorat“ då följarna vanligtvis förväntar sig bilder istället för långa textposter. Organisationen
Kvinnohat anser sig själva vara folkbildande för deras följare, vilket är bra då följarna är unga och
använder sociala medier flitigt.
Kvinnohat som organisation finner Instagram som plattform effektiv för att nå ut till många med deras
budskap. Respondenten berättar att kontot har byggt upp en stor följarskara vilket innebär att kontot
delvis har tilldelats makt att påverka diskussioner om feminism i Sverige idag. De uttrycker sig om att
feminism inte enbart bör praktiseras på sociala medier utan att människor bör engagera sig i det verkliga
livet. Vi ställde frågan angående vad respondenten tycker om Instagrams communityregler i relation till
särbehandling av kvinnor och män. Kvinnohat svarade:
“Vi ser att personer som könas som kvinnors kroppar begränsas på många sätt i samhället vi
lever i idag. Därför är det tyvärr inte förvånande att dessa communityregler existerar, men det är
självklart något vi tycker bör förändras.”
Vidare i intervjun ställde vi frågan angående hashtags och användningen av den tekniken, respondenten
säger att de själva har sett effekten av att starta diverse rörelser genom hashtag. Exempelvis ”Black Lives
Matter” som har blivit en världsomfattande rörelse genom användningen av hashtags vilket är positivt.
Respondenten berättar att kontot inte alltid använder sig av hashtag, bara när de upplever att det känns
relevant att sprida den diskussion som tar plats för tillfället. Utöver användning ibland har de en
återkommande hashtag varje tisdag som heter #Pepptisdag där de då samlar feministiskt agerande som har
påverkat samhället.
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När vi frågade Kvinnohat hur de ser på censureringen på Instagram skriver dem att de förstår att
Instagram som plattform är ett medieföretag som vill tjäna pengar och respondenten är då inte förvånande
att Instagram följer samhällsnormer. Respondenten går vidare med att säga
“Samtidigt vore det självklart önskvärt att vi som agerar för en jämlikare värld kunde uttrycka
oss på det sättet vi önskar. Många aktivister använder mediet för att öppna upp begränsningar av
icke-normativa kroppar, vilket är fantastiskt att se.”
4.3.3 Metodkritik för mejlintervjuerna
Mejlintervju som metod för intervjuer gör att resultat blev begränsat till de frågor som vi ställt. Då det
inte fanns någon plats för debatt eller diskussion under intervjuerna. Det hade varit intressant att höra vad
mer dessa personer hade att säga om de frågor som ställts. Dessutom kunde vi inte observera hur
personerna agerade i samband med intervjun vilket kunde ha bidragit med ytterligare resultat.
4.4 Resultat av enkätundersökning
Enkätundersökningen resulterade i svar från 34 personer, undersökningen handlar om hur respondenterna
ser på Instagrams communityregler. Övervägande deltagande var kvinnor, resterande var män eller
respondenter som identifierade sig som någonting annat. Enkätundersökningen visade på att en stor del av
respondenterna finner reglerna diskriminerande eller inte “okej”. Samt att det finns samtycke för att tillåta
kvinnliga bröst på Instagram.
Det var 16 utav respondenterna som tycker att “det är inte okej” att Instagram tillåter bilder på manliga
bröstvårtor men inte kvinnliga. Dessutom tycker elva respondenter att “det är diskriminerande” och nio
respondenter tycker “det är dubbelmoral”. Detta visar på att det finns ett intresse hos respondenterna att
Instagram bör uppdatera deras communityregler för att minska diskriminering mot kvinnor.
Delar av enkätundersökningen tillåter respondenten att skriva ett eget svar om de upplever att de
alternativen som finns inte helt förklarar vad respondenten känner. I tabellen nedan redogörs det för urval
från delar av enkäten och vad respondenten har skrivit. De frågor som vi drar ut kommentarer från är
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“Vad tycker du om att Instagram tillåter bilder på manliga bröstvårtor men inte kvinnliga?” och “Anser
du att Instagrams kultur påverkar normer i samhället?”. Detta för att se om respondenterna har något att
tillägga utöver de svar som redan finns.
Tabell 7 - Urval av kommentarer på vad respondenterna tänker om censur av kvinnliga bröstvårtor.
Fråga

Vad tycker du om att Instagram tillåter bilder på manliga bröstvårtor men inte kvinnliga?

Kön

Svar

Det är så normen ser ut i vårt samhälle idag, så länge det inte är okej för en tjej att gå runt

Man

på stan utan att täcka sina bröstvårtor, så då är det okej enligt min mening att det är likadant
på Instagram.
Svar

Jag förespråkar inte att det ena skulle vara mer okej än det andra. Men jag har förståelse för

Man

att det ser ut som det gör eftersom att de olika könens bröstvårtor har haft olika sociala
innebörder. Det har därför olika påverkan på folk reaktioner. Jag menar för den sakens
skulle inte att det ena är mer ok än det andra. För att fatta mig kort =)
Svar

Inte läst igenom reglerna speciellt noggrant. Dock lägger jag själv inte ut bilder så ofta och

Kvinna

gör jag det så är det inget otillåtet.”
Svar

Är det rent sexuellt känns det inte riktigt rätt men en ammande kvinna stör mig inte alls.

Kvinna

Den här tabellen (Tabell 7) visar på att två av de manliga respondenterna som svarat på enkäten ser inte
behovet av en förändring av reglerna. Dessutom går det att tolka att dessa manliga respondenter inte ser
sammanhanget av att verkligheten präglas av de normer som ledande grupper bestämmer som kommer
från gamla samhällsnormer. En av de kvinnliga kommentarerna visar på förståelse för ammande kvinnor
och att dem inte ska behöva censureras. Det går att tolka respondentens svar som förstående över
situationen att allt naket innehåll inte behöver vara sexuellt och att det är någonting som Instagram
behöver skilja på.
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Tabell 8 – Kommentarer på vad respondenten anser om normpåverkan från Instagram.
Fråga

Fråga: Anser du att Instagrams kultur påverkar normer i samhället?

Kön

Svar

Ja det tror jag, åt det “friare” hållet då även om kvinnor inte får visa sina bröstvårtor så får

Man

de ändå lägga ut bilder som inte funkar “på stan”.

Respondentens svar i tabellen (Tabell 8) går att antyda till att han anser att det är normalt och tillåtet för
kvinnor att publicera bilder med naket innehåll på sociala medier. Dessutom drar respondenten paralleller
med offentliga rum där kvinnor inte får visa sina bröst utan att det då innebär att kvinnor skulle bryta mot
en lag eller norm.

Figur 6 – Visualisering av svar från enkätundersökningen angående om respondenterna har läst
Instagrams communityregler.

Ytterligare svar i enkätundersökningen pekar på att mer än hälften av respondenterna inte har läst
Instagrams communityregler för att veta vad som är tillåtet innehåll eller inte. Vilket kan tolkas som att
antingen finns det inget intresse för respondenterna att leta upp communityreglerna och läsa dem eller så
är Instagrams communityregler svåra att navigera sig till. Detta innebär också att en stor mängd
användare inte vet om hur reglerna är strukturerade, vad det innebär att ha dem reglerna och har då ingen
åsikt eller kännedom om diskrimineringen.
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4.4.1 Metodkritik för enkätundersökning
Det problem vi hade med enkätundersökning är ledande frågor, då vi ville ha specifika svar gällande
frågan om diskriminering. Samt att mängden deltagande var rätt låg och övervägande kvinnor, detta
innebär att ur ett forskningsperspektiv kan resultatet bli ensidigt. Samtidigt handlar det om kvinnors kön
och deras kroppar, vilket innebär att de är först och främst är dem som upplever diskrimineringen och har
då talan för problemet.

5. Diskussion
I det här avsnittet diskuterar gruppen resultatet från undersökningarna och intervjuerna, argumenten och
diskussion tar stöd från tidigare studier och forskning. Vi tar reda på om gruppens hypotes och
frågeställningar besvaras. Dessutom kommer gruppen presentera ett designförslag för Instagram angående
deras censur taktik.
5.1 Communityregler och censur
Samhället vi lever i styrs av olika normer och underförstådda regler vilket kan leda till utsatthet för
minoriteter. Representation är en viktig del för att människor ska bli delaktiga och känna behörighet men
hur gör man för att bryta sig loss från en verklighet som styrs av patriarkatet? I Madeleine Klebergs bok
Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap skriver hon om den så kallade verkligheten. De
föreställningar som finns hur kvinnor och män ska skildras i mediesammanhang, dessa skildringar
grundar sig i medias egen historia med normer, kulturer och maktförhållanden. Författaren uttrycker sig
att det inte enbart ligger på media att verkligheten ser ut som den gör idag men media är stor bidragande
faktor. (Klebergberg, 2006. S.7)
Vår studie fokuserar på att förstå vilken betydelse hashtags har för att sprida budskap på Instagram.
Genom undersökningar se om det går att förändra och påverka representationen av kvinnokroppen i
relation till nakenhet och kroppsnormer. En av de frågeställningar som vi skulle besvara på löd Hur kan
Instagram som plattform bidra till interaktion mellan användare för att diskutera frågan angående censur
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och förtryck? Vi undrade också om på vilket sätt Instagrams communityregler är diskriminerande mot
kvinnor och transpersoner?
För att besvara den första frågeställningen gjorde vi en undersökning angående hur specifika användare
bemöts när de publicerar bilder som tänjer på communityreglerna och i många fall diskuterar normkritik.
Dessutom intervjuade vi en av personerna som deltog i en observationsundersökning, resultatet från dessa
metoder visar på att det finns förtryck och mobbning på Instagram, inte bara genom communityreglerna
men också genom andra användare som kan klassas som mobbare. Enligt vår respondent från fösta
intervjun har hen utsatts för näthat ett flertal gånger. Detta skedde genom att en grupp av Instagram
användare gemensamt anmäler respondentens bilder för att få respondentens publiceringar borttagna och
tillslut stänga av kontot. Utöver resultatet av nätmobbning visar användningen av Instagram möjligheten
till ett enormt stöd från andra användare som ser upp till de som pratar om aktivism. Det finns ett intresse
och en levande debatt som uppmuntrar varandra till att utmana gränserna för att skapa en ny verklighet av
normalisering av exempelvis kvinnokroppen. När en användare publicerar en bild som utmanar
kroppsnormer får den en mängd stöd, skulle Instagram ta ned bilden blir stödet större. Det frambringar en
diskussion gällande Instagrams communityregler och irritation kring den diskriminerande upplevelsen.
Dessa diskussioner möjliggörs av att användare skriver kommentarer, taggar varandra att se på
publiceringar, skriver till andra användare genom direkt meddelande, och genom att det sprids vidare.
Interaktionsmöjligheter är breda och låter användare sprida och berätta om historier utan några större
hinder. Det finns dock begränsningar beroende på ämne, men Instagram som plattform för att skapa
debatt genererar mycket åsikter och intryck. Genom att användare utmanar och tänjer på reglerna kan
diskussionens ämne normaliseras, vilket är målet och med det kan reglerna förändras.
Genom observationsundersökningen kan man se problemet tydligt med nätmobbning. Det förekommer
kommentarer från användare som skriver elaka, sexistiska och diskriminerande ord i kommentarsfält.
Dessa händelser har inte enbart upplevts av respondent vi intervjuade utan förekom bland flera av våra
respondenter under observationsundersökningen. I många fall har användarens konto som har utsatts för
dessa kommentarer redan tagit bort en del av det hat användaren har fått. Detta går att se detta genom att
andra användare försvarar avsändaren i kommentarsfältet, dessa kommentarer har en ensidig
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konversation. Vilket indikerar på att det har funnits kommentarer tidigare men som avsändaren har tagit
bort.
Det vi har kommit fram till är att det finns ett intresse hos feminister och aktivister att gå emot
communityreglerna som hänvisar till censur av den kvinnliga kroppen. Användare sinsemellan pratar om
problemet och publicerar bevis på diskrimineringen för att visa hur deras upplevelse på Instagram ser ut.
För att besvara den första frågeställningen kan vi konstatera att användare och aktivister kan använda
Instagram som plattform för att diskutera och utmana censuren som genereras från Instagrams
communityregler. Genom pågående diskussioner via Instagram går det att antyda ett mönster som
relaterar till Instagrams communityregler, att reglerna kan upplevas som diskriminerande och sexistiska.
Detta grundar sig i att användare som har publicerat bilder har på något sätt blivit utsatta när deras
innehåll egentligen är normkritiska och inte något som faller under skadligt innehåll. Det går att dra
paralleller med naket innehåll och innehåll med vapen. Vapen är någonting som skadar människor varje
dag men en naken kropp visar bara på anatomi och ökad representation av olika kroppsformer. I ett
sexuellt sammanhang kan det såklart finnas risker med att visa det för ungdomar och barn. Detta tas upp i
en undersökning från 2005 från medierådet (Carlsson, 2005). Än mer om innehållet förhåller sig till ett
heteronormativt synsätt vilket kan resulterar i ångest hos ungdomar som är osäkra på sin identitet och
läggning. Genom att prata om sexuellt innehåll och visa på normalisering av den kvinnliga och
människokroppen går det att avsexualisera och normalisera nakenhet i samhället. Blir det normalt att visa
upp sina bröst i olika sammanhang förminskar det stigmatiseringen av kvinnors kroppar och ökar det
värdet av kvinnor i samhället.
Vem är det egentligen som skapar normer i vårt samhälle? Det går att anta att människor och medier är en
del av de som skapar och förändrar normer, vilket gör det viktigt att aktivister som pratar om normkritik
kan sprida sig och få sina röster hörda. Exempelvis som vår studie fokuserar på, genom sociala medier
mer specifikt Instagram. Som nämnt i bakgrunden är Instagram som plattform effektivt då det är
internationellt och har över 400 miljoner användare.
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Går vi till tidigare forskning ser vi att användare på Instagram kan skapa gemenskap och rörelser genom
engagemang, som går att förverkliga genom hashtags. I studien Understanding Participatory Hashtag
Practices on Instagram: A Case Study of Weekend Hashtag Project, skriven av Changhoon Oh m.fl. tar
de upp deras resultat angående hur användares mönster på Instagram ser ut i olika hashtags (Changhoon
Oh m.fl, 2016. S.1280).
De kategoriserar de utifrån olika förhållande till hashtag användning, explosiv och re-tagging. Författarna
berättar kort om att re-tagging handlar om att användarna lägger in ny mening bakom en hashtag och gör
den mer personlig och mer anpassat till sitt egna bruk. Detta medför kreativitet hos användarna och större
variation på innehåll. (Changhoon Oh m.fl, 2016. S.1285)
Att applicera denna strategi på hashtags för att driva rörelser möjliggör för användarna att de kan prata
om deras personliga historier och bidra med deras egna tankar och åsikter angående en fråga för att sprida
den vidare. Det medför då att användare börjar integrera med varandra och får en bredare bild av
problemet som diskuteras.
Dock är det viktigt att komma ihåg att beroende på budskap och diskussion kan det vara svårt att använda
sig av hashtags för att placera sig synlig för intresserade. Då dessa bilder oftast definieras av känsliga
termer påverkas synligheten av budskapet och försvinner bakom Instagrams censur. Enligt Instagrams
communityregler är det bland annat inte tillåtet att publicera:
“foton, filmklipp och visst digitalt skapat innehåll som visar samlag, genitalier och närbilder av
helt nakna skinkor. Det omfattar även vissa bilder av kvinnliga bröstvårtor, men bilder av ärr
efter bröstborttagning (mastektomi) och kvinnor som aktivt ammar är tillåtna.” (Instagram,
2016).
Detta gör det svårt att hantera och diskutera frågan om diskriminering av de två könens bröst, bröstvårtor
och fettvävnader. Att använda Instagram och publicera kvinnliga bröst möjliggör som tidigare nämnt för
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avsexualisering av kvinnor och stigmatiseringen som existerar gällande kroppen då det får synas ur en
icke sexuell kontext.
Det går att konstatera att det inte är tillåtet med att publicera nakenbilder, vad det innebär och vad det kan
föra med sig för konsekvenser är viktigt att ta upp. Enligt författaren Olszanowski är Instagrams
Communityregler motsägelsefulla i vad användare får publicera. Exempel som Olszanowski tar upp är
regeln “Keep your clothes on” och “HAVE FUN” och ifrågasätter det med att säga att den första regeln
bygger på antagandet att inte ha kläder på sig är tråkigt och är därför icke önskvärt. Författaren går vidare
med att diskutera communityreglerna hur Instagram anser att nakenhet och känsligt innehåll är likvärdigt.
Frågan hon ställer är: Vad är känsligt innehåll? Författaren diskuterar detta genom att jämföra våld och
nakenhet. Eftersom att censuren för vapen inte är alls lika intensiv som censuren för kvinnors kroppar går
det att ifrågasätta vilka värderingar Instagram anser att kvinnors kroppar har. Det som går att dra ut i från
författarens diskussion och analys av området visar på att reglerna behöver ses över och omvärderas.
(Olszanowski, 2014. S.87) Communityregler kan också påverka transpersoner som lägger ut bilder på
deras bara överkroppar. Även fast de inte identifierar sig som kvinnor och har uttryckt sig att de
identifierar sig som män eller icke-binär blir deras bilder nedtagna, vilket inte händer när en man med
manlig kön lägger upp en bild på deras bröstkorg eller bröstvårtor.
Genom vår undersökning går det att identifiera ett mönster på diskriminering mot kvinnor. Vilket
besvarar vår andra frågeställning på vilket sätt Instagrams communityregler är diskriminerande mot
kvinnor och transpersoner? Det går att se detta, då bilder där män har bar överkropp är accepterat och till
och med uppskattat vilket inte går att säga om bilder där kvinnor har bar överkropp. Om det handlar om
en kvinna som lägger upp en liknande bild är sannolikheten väldigt stor att andra användare förolämpar
henne på olika sätt. Såklart kan det skilja sig beroende på kompiskretsar och antal av följare den
individuelle användaren har på Instagram eller i vilket flöde publiceringen placeras i relation till
Instagrams algoritmer.
Detta hat och mobbning kan även förekomma om användaren lägger upp en publicering om sin identitet,
vår studie visar att transpersoner är än mer utsatta än kvinnor. Diskrimineringen mot kvinnor och
transpersoner syns även i den censur Instagram har, det tas ner bilder på kvinnor/icke-binära som visar
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upp sin kropp ur ett icke sexuellt sammanhang men låter bilder på vapen ligga kvar. Dessutom har vi sett
inlägg som inte tas bort men som innehåller sexuellt poserande kvinnor, dessa bilder är åtråvärda enligt
män och därför de ligger kvar. Detta kan koppla till det heteronormativa synsättet som existerar. Som
tidigare nämnt går det ifrågasätta hur Instagram ser på skadligt innehåll, vilka värderingar och grunder
ligger dessa regler till lags? Det kan vara grundläggande för kommande forskning att undersöka på vilka
premisser Instagram väljer sina communityregler.
5.2 Hashtags och kreativitet
Hashtags är en viktig del av det som gör användare synliga på sociala medier och inläggen som har
hashtags hamnar i en mer tillgänglig del av Instagram. Utöver hashtags kan vi prata om kreativitet som en
annan viktig parameter för att synliggöras och uppskattas av användare. Att det blir synligt och uppskattat
gör att fler känner sig villiga till att sprida innehållet vidare eller själva ta del av den diskussion som
publiceringen handlar om. Eftersom Instagrams communityregler begränsar användare som diskuterar
kroppsnormer, nakenhet och eventuellt andra områden som kan klassas som skadligt/känsligt innehåll.
Detta innebär att användarna måste tänka mer kreativt angående det innehåll som användarna ska
publicera. Som Jerry Dunn en gång uttryckt sig “Don’t limit your challanges. Challange your limits”. Vi
menar på att människor har potential till att bli kreativa när de utsätts för press eller begränsningar. En av
våra frågeställningar lyder på vilket sätt använder kvinnliga aktivister på Instagram hashtags för att
sprida budskap om kritik angående Instagrams communityregler? för att besvara detta gjorde vi en
ytterligare inspirerad observationsundersökning där vi kartlade hur användare hanterar hashtags när de
vill sprida budskap. Vi kom fram till att hashtag #FreeTheNipple tillhör en internationell kampanj och
involverar människor världen över som vill bidra till jämställdhet hos användare på Instagram. Trots att
alla inlägg inte visas under hashtag sökningen på grund av att Instagram har klassat de hashtags som
känsliga, så används den och liknande hashtags dagligen genom att sprider olika budskap. En stor del av
de inlägg under hashtag #FreeTheNipple går att klassas som konstnärliga, det visar på att användarna har
behövt tänka mer kreativt för att kunna publicera det innehåll som handlar om normkritik och censur.
Ibland handlar det också om arbeten som publiceras, i exemplet nedan är det en fotograf som diskuterar
problemet med censur på Instagram.
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Det finns en tydlig konflikt mellan Instagram och applikationens användare angående censuren på
Instagram. För att applikationen ska kunna existera måste det finnas ett givande och tagande. Men vad
händer då om användarna blir trötta på att bara gå efter Instagrams riktlinjer som är diskriminerande och
riskerar en osäker plats för användarna?

Figur 7 – Stickprov från hashtag undersökningen, dag 7, hashtagen #FreeTheNipple

Vilket syfte finns då kvar att ha applikationen om Instagram inte lyssnar på dess användare? Som det ser
ut idag får användare deras bilder nedtagna på grund av censuren, Instagram menar på att det är någonting
i publiceringens innehåll som bryter mot communityreglerna. Det går att se genom våra undersökningar
att det finns åsikter bland instagramanvändare som tyder på att Instagrams communityregler bör
uppdateras. Communityreglerna gör att användarna hamnar i underläge när det kommer till att uttrycka
sig själva och diskutera viktiga frågor angående könsnormer. Samtidigt kan användarna använda sig av
redigeringsverktyg för att censurera en selektiv del av deras bilder vilket gör att de fortfarande har
möjligheten till att publicera innehållet. Detta innebär att det finns en begränsning i nuläget men att
användaren fortfarande kan publicera bilder som tänjer på communityreglerna, kroppsnormer och
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könsnormer. Konstnärer och aktivister utsätts för problem genom censuren men de kan också använda
censuren för att göra deras arbete och innehåll synligt.
Forskningen som vi har gjort och studier vi har tagit del av pekar på att användningen av Instagram som
plattform för att sprida budskap är ett effektivt tillvägagångssätt. Att använda sig av hashtag på Instagram
för att sprida budskap kan skapa begränsningar för användaren men det möjliggör också för exponering
av frågan och budskapet.

Figur 8 – Stickprov från hashtagundersökningen, dag 9, hashtagen #FreeTheNipple

Vi kan ta Jason G. Miles exempel på lärdomar från att använda fel hashtag för att sprida reklam:
Diskuterar vi om deras fel med kampanjen ser vi positiva aspekter för att sprida budskap och rörelser. När
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det kommer till budskap ska inte allt vara perfekt, eller utopi-artat som McDonalds ville med deras
kampanj (G. Miles, 2014. S.32).
Att sprida budskap handlar om att visa verkligheten för människor, detta innebär att skapa en hashtag som
gör det möjligt för användarna själva tolka innebörden och dela med sig av historier de själva finner
relevant ökar representation. Hashtag är ett bra medel för att sprida budskap men det finns en baksida till
att använda sig av nyckelord och sparas i databaser med information anknuten till ett personligt konto. I
alla sammanhang är inte aktivism alltid vad auktoriteter uppskattar då det finns tillfällen auktoriteter
ifrågasätts och kritiseras. Att använda hashtags för aktivism betyder att deras publiceringar kan kartläggas
och spåras enklare av kanske en motrörelse.
Går vi tillbaka till författaren Olszanowski kan vi konstatera kreativitet som en viktig parameter för att
utmana Instagrams communityregler. Hon berättar i sin studie om ett observationsexperiment där
användare på Instagram fick i uppgift att skapa ett nytt personligt Instagramkonto. På dessa konton ska
användarna lägga upp nakenbilder utan censur men fortfarande förhålla sig till communityreglerna, detta
för att bland annat utmana användarnas kreativitet. Tanken och fokusen låg på att användarna skulle
skapa naket innehåll som inte resulterade i eliminering i slutet av experimentet. Trots experimentet och
försök till att följa Instagrams communityregler misslyckades experimentet till viss del. Författaren
förklarar att användarens bilder blev borttagna efter en viss tid, men respondenterna publicerade samma
bild efter ett tag och skrev om irritationen över att bli censurerade. Olszanowski’s respondenter var
kreativa i deras arbete och gick runt communityregler med olika metoder, bland annat “covering the nude
body with limbs, objects, or layering the body with other images. This includes, but is not limited to,
wrapping one’s arms around one’s chest, letting one’s hair cover one’s breasts, crouching or showing the
back from above the waist—demonstrating nudity without showing it.” (Olszanowski, 2014. S.89).
Författarens presentation av medel för att censurera publiceringar är kreativa och mycket av det vi har sett
under vår observationsundersökning. Sammanfattningsvis går det alltså för aktivister och användare att gå
runt Instagrams communityregler med kreativitet och ett tankesätt utanför en så kallad låda. För att
besvara vår frågeställning på vilket sätt använder kvinnliga aktivister på Instagram hashtags för att
sprida budskap om kritik angående Instagrams communityregler? kan vi konstatera att användningen av
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hashtags gör målet att diskutera censur begränsat men att om användare tänker kreativt och använder
själva censur på ett nytänkande sätt går det att synliggöra frågan. Hashtags används för att sprida
diskussioner och debatt till en större mängd användare och för att skapa gemenskap. De hashtags som
används bör vara internationella för att skapa en större spridning men i vissa fall diskuteras frågor inrikes
för att det berör det samhället och dess kultur. Att låta hashtags vara öppna och självtolkande är också
viktigt för att dra till sig mer historier och åsikter.
5.3 Designförslag
I slutet av denna uppsats vill vi nu presentera ett förslag till hur Instagram skulle kunna förbättra sin
censur. Med detta sagt menar vi inte att detta förslag angående censur är en långsiktig lösning utan ett
steg mot att normalisera kvinnokroppen. Eftersom att förslaget ska möjliggöra att visa upp den kvinnliga
kroppen ur ett icke stigmatiserat sammanhang skapar det möjligheten till ökad representation och
normalisering.
Förslaget är inte testat utan det kan hanteras i kommande forsknings- eller examensprojekt. Förbättringen
av censuren bygger på en funktion som väljs att aktivera om användaren/mottagaren anser att användaren
inte vill se en viss typ av innehåll, som kan klassas som känsligt. Det ska förekomma en lista där
användaren kan välja det känsliga innehållet vilket då filtrerar bilder på deras tidslinje med en
varningstext om att inlägget kan ha känsligt innehåll. Detta innebär då att de som publicerar bilden måste
fylla i alternativ om vad varningen är för innan bilden publiceras. Användaren/mottagaren har då valet att
klicka på en knapp som möjliggör för dem att fortfarande se bilden. Funktionen liknar ett barnskydd som
existerar på vissa statliga webbplatser och tjänster som visar olika typer av material, exempelvis video,
bilder, text och radio. Om Instagram skulle införa en sådan typ av funktion kan censuren av kvinnobröst
tas bort och låta normalisering för olika typer av kroppar växa.
Problematiskt är dock att det är fortfarande en typ av censur, men det kan i så fall benämnas som
barnskydd eftersom det verkar vara de grunder Instagram skriver sina communityregler utefter. Sedan
kanske det möjliggör för mer skadligt innehåll som vapen, droger och porr om personer inte snabbt kan
identifiera innehållet. Ytterligare en fråga är vem är det som bestämmer om det är porr, sexuellt
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anspelande eller bara en naken kropp? Detta är någonting som måste testas i verkligheten för att se hur
funktionen kommer utvecklas och hur det förändrar användares beteende.

6. Sammanfattning
Den här studien är inspirerad av tidigare forskning som kopplar ett medietekniskt tankesätt till,
genusvetenskap och feminism. Det vi bidrar med är tänkt att hanteras som en diskuterande studie där vi
undersökte hur användare upplever, hanterar och använder deras kreativa tillgångsätt på sociala medier
plattformen Instagram. Detta berör såväl diskussionen kring censur och hanteringen av dagens
communityregler. I vår studie har vi gjort observationsundersökningar, intervjuer och en webbaserad
enkätundersökning för att ta reda på berörda ämnen. Det som går att konstatera från resultatet i studien är
att reglerna som Instagram har sammanställt, är diskriminerande mot kvinnor och transpersoner.
Instagram utgör en risk för mobbning genom hantering av censur, användare kan missbruka censuren och
anmäla inlägg som inte är stötande. Utöver det kan vi också hävda att använda hashtag för spridning av
budskap, diskussioner och debatt är ett effektivt tillvägagångssätt, då det når ut till många och snabbt.
Som tidigare nämnt finns det såklart begränsningar när användare hanterar hashtags då olika termer
klassas som känsligt innehåll och då begränsar det innehåll användarna söker efter.
Det som borde undersökas i framtida forskning är vilka grunder communityreglerna baseras på och vad
som skulle hända om communityreglerna skrevs ur ett mer feministiskt perspektiv. Vi undrar i vilken
utsträckning reglerna eller diskussioner kan påverka samhället och dess normer? Det är också viktigt att
diskutera detta ur ett kulturellt perspektiv då normer kring nakenhet kön sinsemellan ser annorlunda ut
världen över. Kampen mot diskriminering mellan könen tar och har tagit tid, stora och små framsteg har
gjorts på olika geografiska platser i anknytning till dess kultur. Med detta inser vi också att lösningen och
diskussionen för att uppringa värdet av kvinnors egen vilja är ett känsligt ämne beroende på just den
geografiska platsen.
Det vi har kommit fram till är bara ett antagande från de svar vi fick från de olika delarna av vår
undersökning. Genom arbetet av vår studie har vi försökt att förhålla oss till genusvetenskap och delvis
studier som tar upp effektiv marknadsföring på sociala medier. Att dra samband mellan dessa och att de
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ska samverka hoppas vi på att effektivisera synligheten av viktiga diskussioner. Vi hoppas på att vår
studie kommer bidra till den diskussionen angående aktivism på sociala medier och medieteknikens roll
inom skapade av sådana system. De resultat som sammanställdes visar på att Instagram bör förändra hur
de hanterar censur och hur deras communityregler är byggda.
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8. Begreppslista
Sociala medier är ett paraply-term som inkludera olika digitala plattformar där människor kan interagera,
publicerar bilder, skriva och dela med sig av innehåll till varandra. Vilket skiljer sig från det traditionella
sättet att integrera med varandra i vardagen.
Instagram är en plattform som hamnar under sociala medier, denna applikation hanterar publicering av
bilder och videoklipp samt distribuering till andra sociala medier. Användarna kan interagera med
varandra och omfattningen sträcker sig internationellt.
Communityregler i vår studie är de riktlinjer som Instagram har bestämt att deras användare ska följa för
att hålla en trygg miljö på deras plattform. Det går att läsa om dessa regler här.
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Hashtags är en funktion som låter användare filtrera och söka på ord för att hitta publiceringar med
relevant innehåll till de specifika orden.
Kommentar är en digital respons på Instagram från andra användare. Det förekommer i
kommentarsfältet under innehållet. Det är inte bara mottagare som kan ge respons utan avsändaren kan
också skriva i kommentarsfältet. Avsändaren har också möjligheten att ta bort kommentarer från olika
användare, likaväl den som har skrivit en kommentar kan ta bort sin egna.
Kommentarcensur Instagram har implementerat en funktion där användaren kan skriva specifika
nyckelord som då censurerar kommentarer om de innehåller det ordet. Den som har skrivit kommentaren
kommer fortfarande se vad som skrivits men utomstående kan inte.
Likes är funktion som tillåter användare att uppmärksamma avsändaren att dem gillar publiceringen. En
publicering som får många likes höjer oftast statusen hos användaren.
Publicering är det innehåll som användarna postar på Instagram, det kan var bilder eller videoklipp.
Användare är en generell term för Instagrams användare, när ordet används menar vi på både de som
publicerar bilder och de som integrerar med bilderna på Instagram.
Avsändare är en användare som publicerar bilder på Instagram som kan ha eller inte ha budskap.
Mottagare är en användare som interagerar med bilderna, skriver kommentarer, “likar” eller påverkas av
bilden och budskapet.
Interaktion handlar om mötet mellan två personer och mötet mellan människan och tekniken.
Budskap är ett meddelande med en djupare mening, avsändaren vill belysa och informera mottagaren om
någonting viktigt.
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Spridning handlar om att tillhandahålla “tekniska resurser som gör det enklare att föra vidare vissa typer
av innehåll än andra, [...] de egenskaper hos en medietext som kan få en gemenskap att vilja dela den och
de sociala nätverk som förenar människor i ett utbyte av meningsfulla data.” (Jenkins, Ford och Green.
2014. S.22)
Diskriminering är när någon skiljer på en person med anledning av biologiska skäl, religion, läggning,
kultur etc. Personen baserar inte skildringen på attribut som personlighet eller handlingar.
Sexism är när det uppstår fördomar, stereotyper eller diskriminering av utsatta personer på grund av deras
läggning, kön eller könsidentifiering.
Normkritik är handlingar baserat på att upplysa, förändra och kritisera strukturer i samhället som handlar
om sociala, språkliga och kulturella normer. Detta begränsar livet för individer som inte anses vara
normala enligt samhället.
Feminism är en term som hanterar olika relaterade rörelser och ideologier vilket har målet att kvinnor
samt utsatta personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som vita män.
Kroppsaktivist är en person som vill ta makten över sin egen kropp genom att visa upp den på sociala
medier på sina egna villkor.
Censur är när någon officiell bestämmer att bilder eller ord är för känsliga eller skadliga att visa i specifik
kontext vilket leder till eliminering eller redigering av innehållet.
Kön handlar om den biologiska anatomin hos personer. Det vill säga vilket kön personen ursprungligen
tilldelades när den föddes baserat på deras könsceller.
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Genus handlar om den identitet som personen i fråga bestämmer att hen har, vilket kan skilja sig från
könet. Genus är ett kulturellt och socialt perspektiv på identitet.
Transperson är en person som identifierar sig avvikande från normativa könsroller. Det är ett paraplyterm inom Transrörelsen och berör många olika identiteter.
Icke-binär är en person som inte identifierar sig med något kön. I detta fall kommer studien beröra ickebinära som har fötts med ett kvinnligt kön.

9. Bilagor
Bilaga 1 – Bildkollage över bilder insamlade från hashtagen bröst.

På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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Bilaga 2 – Bildkollage över bilder insamlade från hashtagen FreeTheNipple.

På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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Bilaga 3 – Tabeller över resultatet från hashtagundersökningen
Dag 1 – 09/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

#2

#2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

#2

#2

X
X

#2
X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

X

X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

X

X

X

X

X

X

X
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-

Inga kommentarer

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X

X

X
X

X

X

#2

#2

#2

X

X

Dag 2 – 10/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

#2

#2

X
X

X

X

X
X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

X
X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X

X

X

X

X

X
X

Kommentarer

-

Positiva

X

X

X
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-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X
X

X

Dag 3 – 11/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

#2

#2

#2

#2

#2

X
X

X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X

X
X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

X
X

X
X

56 av 78

Sepideh Abbaszadeh
Daniela Espinoza
IMD14
MTC HT16
Kandidatuppsats (15hp)
Södertörns Högskola
C-uppsats
19/01/17
-

Naken med censur

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

X

X

X

#1

#2

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X

#1

#1

X

X

Dag 4 – 15/11-16
Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#2

#2

X
X

X

X

#2

#2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

X
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-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

X

X

X

X

X
X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X

X
X

X

X

X

#1

#1

X

X

X
X

Dag 5 – 16/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#2

X
X

X

X

#2

#2

#2

#2

X
X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

X
X

X

X
X

X
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-

Närbild

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Dag 6 – 17/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

#2

#2

#2

#2

#2

X
X

X

X

x

X

X

x

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X

X

x

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

x
X
X

Beskrivning
-

Budskap

X

X
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-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

x

#1

#1

#1

X

Dag 7 – 18/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#2

#2

#2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

#2

#2

x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

X

X
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-

Inga kommentarer

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X
X

X

X

X
X

X

X

X

#2

#2

#2

X

Dag 8 – 21/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

X
X

#2

#2

X
X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X

X
X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

X

X

X

X
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-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X
X

X

X

X

#2

#2

X

Dag 9 – 22/11-16
#1

Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

#1

#1

#1

#2

#2

#2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X
X

X

X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd

-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

X

X

X
X

63 av 78

Sepideh Abbaszadeh
Daniela Espinoza
IMD14
MTC HT16
Kandidatuppsats (15hp)
Södertörns Högskola
C-uppsats
19/01/17
-

Naken med censur

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

X

X

X

X
X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X

X

#1

#1

X

X

X

X

X

#1

#1

X

X

X

X

X

#2

#2

#2

#2

#2

Dag 10 – 23/11-16
Kön
-

Man

-

Kvinna

-

Annan

#1

X
X

X

X

X

X

X

X

Bildens innehåll
-

Hel kroppsbild

-

Halv kroppsbild

-

Ansiktsbild

-

Närbild

X

X

X

X
X

X

X

X

Nakenhet
-

Helt klädd
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-

Lättklädd

-

Halvnaken

-

Naken

-

Naken med censur

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

Kommentarer
-

Positiva

-

Negativa

-

Kritiska

-

Ironiska

-

Inga kommentarer

X

X

X

X

X

X

X

X

Beskrivning
-

Budskap

-

Inget budskap

-

Konstnärligt

X

X

X
X

X

X

X

X
X
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Bilaga 4 – Bildkollage med stickprov från observationsundersökningen.

På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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På grund av upphovsrätten kan vi inte visa
bilderna som rapporten har tagit del av.
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Bilaga 5 – Intervjufrågor.
Vilken roll spelar Instagram in i din vardag?
Hur ser du på instagram som uttrycksform?
Anser du att Instagram är en bra plattform för att skapa debatt angående normkritiska frågor?
Vad möjliggörs och vad begränsas med Instagram?
Vad tycker du om communityreglerna gällande kvinnors bröst? (I perspektiv med att vissa kroppar inte
får synas).
Hur tror du communityreglerna påverkar Instagram-användare när det kommer till normer angående
censur av kvinnors kroppar?
Vilken roll anser du att hashtags har på Instagram?
Använder du hashtags när du publicerar bilder på Instagram?
Av vilken anledning använder du/använder du inte hashtags? Kan du beskriva när det sker?
Hur tänker du kring censurering på Instagram?
Bilaga 6 – Intervjusvar
Intervju 1
1. Vilken roll spelar Instagram in i din vardag?
Den har funktionen dagbok, undersökande av andra människor och gruppers "rum", personligen
är instagram något som är identitetsstärkande, en slags konstform, kommunikationskanal och
även som informationskälla/väg.
2. Hur ser du på instagram som uttrycksform?
Den passar mig personligen utmärkt. Jag tycker också att många jag följer hanterar formatet
briljant. Kombinationen bild/film och möjligheten till långa texter som komplement ger mera
"kött" och innehåll än tex twitter. Det går att ändra, redigera, det går fort- jag kan posta något
spontant i språnget eller jobba länge med en text och nästan skapa litterära miniverk.
3. Anser du att Instagram är ett bra plattform för att skapa debatt angående normkritiska frågor? Vad
möjliggörs och vad begränsas med Instagram?
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För mig har det varit en bra plattform. Jag har valt att följa människor/grupper som utmanar mina
egna tankefängelser. Jag vill hjärntvätta mig med en annan värld än den jag möter i media i
övrigt- i tidningar, reklam, film TV ja alla andra platser. Att ha tjocka yogis, arga miljökämpar,
POC-aktivister och trenspersoner och allmänt knökiga människor i flödet har påverkat min
världsbild och mina tankemönster. Så individen har ett eget ansvar i vilka konton den väljer att
följa. Mitt konto är ett bevis på att det är en bra plattform. Jag kan inte ens mäta effekterna av att
jag håller den positionen- men om jag går på inflödet av mail och DM och kommentarer är det en
bra plattform som är med och påverkar i vardagen.
4. Vad tycker du om communityreglerna gällande kvinnors bröst?
Jag tycker det är dubbelmoral att mäns bröstvårtor inte är farliga men kvinno-dito är det.
5. Hur tror du communityreglerna påverkar Instagram-användare när det kommer till normer angående
censur av kvinnors kroppar?
På ett sätt hjälper de nog oss att få syn på konstigheter och skevheter i just moralfrågor. Sen blir
vi smarta och uppfinningsrika genom att vi måste trixa för att vi inom ramarna ändå vill kunna
uttrycka det vi vill om vi tex snackar kroppsaktivism.
6. Vilken roll anser du att hashtags har på Instagram?
För mig är det som att ha ordning i ett bibliotek. I stort är det ett bra sökverktyg.
7. Använder du hashtags när du publicerar bilder på Instagram? Av vilken anledning använder
du/använder du inte hashtags? Kan du beskriva när det sker?
Jag kan använda det för att mina bilder ska finnas med i ett större sammanhang- där jag vill vara
en del i massan. Nu senast lyfte någon i USA Hashtagen #becauseitsmybody - jag kollade upp
posterna under #:en och taggade några av mina bilder. Jag vill vara med med mig själv och tänja
upp utrymme och representation.
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Mina egna hashtagar är för min egen skull och för att mina följare ska kunna hitta tillbaka till
poster de tycker om och vill se/läsa igen.
8. Hur tänker du kring censurering på Instagram?
Jag tänker att den är ett klumpigt verktyg eftersom den kan användas för att trakassera, mobba
och hata. Just nu är det en grupp som systematiskt tömmer mitt konto på bilder som inte brter mot
några regler men eftersom de är flera går det igenom. Jag har ingen lösning på problemet men det
är skrattretande hur illa det funkar. HUr mycket pornografiskt och våldsamt som helst finns och
så bannar de poster med tex oljemålningar/skulpturer av kvinnor, amningsbilder eller bilder där
en glad kropp ligger och svullar i solskenet- inga bröst och inget kön men den kan anmälas och
tas bort utan pardon. KOnstigt.
Intervju 2
1. Vilken roll spelar Instagram in vardagen för dig/er på Kvinnohat?
Vi som “jobbar” som admins på @kvinnohat använder Instagram flitigt. Vi har satt som regel för
oss själva att vi ska kolla vad som händer ungefär varje halvtimme. Om det är hätska diskussioner
eller annat som behöver administreras gör vi det naturligtvis oftare än så. Det är ju också mycket
runt omkring som ska skötas, till exempel svara på mejl och intervjuförfrågningar. Så Instagram
har absolut en stor del i vår vardag.
2. Hur ser du/ni på Instagram som uttrycksform?
Instagram är ju vår primära plattform, då vi startade som ett konto där vi samlade som en
“bildbank” med “bevis” på sexism i vardagen. Nu använder vi kontot på ett annat sätt, och ser
naturligtvis både för och nackdelar med mediet. Det negativa är väl framförallt att följare ofta
tycker det är jobbigt att läsa långa texter, när vi är så vana vid att kanske bara se en bild och
därefter likea. Där finns det en risk att våra gästpostares budskap delvis går förlorat. Samtidigt är
det ett relativt tillgängligt forum. Vi ser oss själva som folkbildande, och många av våra följare är
unga personer som använder sociala medier väldigt mycket.
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3. Anser du/ni att Instagram är ett bra plattform för att skapa debatt angående normkritiska frågor? Vad
möjliggörs och vad begränsas med Instagram?
För oss är det en bra plattform, då vi har byggt upp en stor följarskara och därmed delvis har makt
att påverka diskursen inom feminismen i Sverige idag. Vi ser dock att aktivism inte enbart bör
praktiseras på internet, utan även ute i “verkliga världen”. Detta kan t ex göras genom att
engagera sig partipolitiskt, inom facket eller andra organisationer. För att visa på detta har vi haft
gästpostare som gjort just detta, t ex personer från SSU, GU och UF!, företrädare för Hotell-och
restaurangfacket och Black Coffee.
4. Vad tycker du/ni om communityreglerna gällande kvinnors bröst? Med tanke på att kvinnors
bröstvårtor inte får visas medan mäns får.
Vi ser att personer som könas som kvinnors kroppar begränsas på många sätt i samhället vi lever i
idag. Därför är det tyvärr inte förvånande att dessa communityregler existerar, men det är
självklart något vi tycker bör förändras.
5. Hur tror du/ni communityreglerna påverkar Instagram-användare när det kommer till normer angående
censur av kvinnors kroppar?
Vi tror att normerna kring kroppar som könas som kvinnliga är väldigt starka i samhället idag,
och självklart stärks dessa genom vidare begränsning av olika bilder av dessa.
6. Vilken roll anser du/ni att hashtags har på Instagram?
Vi har sett hashtags växa till stora folkrörelser, så som t ex Black Lives Matter, vilket naturligtvis
är positivt. Allt agerande mot ojämlikhet är värdefullt - speciellt när det får reella konsekvenser.
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7. Använder du/ni hashtags när du/ni publicerar bilder på Instagram? Av vilken anledning använder
du/ni/använder du/ni inte hashtags? Kan du/ni beskriva när det sker?
Vi har genom våra år som admins på @kvinnohat absolut använt oss av hashtags när det känts
relevant för spridning eller annat, t ex när vi varit med och arrangerat demonstration. Vi har också
hashtaggat inlägg med #pepptisdag, där vi samlade positiva exempel på hur feministiskt agerande
påverkat samhället. Annars är inte användandet av hashtags något vi reflekterat vidare över.
8. Hur tänker du/ni kring censurering på Instagram?
Vi förstår Instagram som ett företag som vill tjäna pengar, och därför är det inte särskilt
förvånande att de följer rådande normer. Samtidigt vore det självklart önskvärt att vi som agerar
för en jämlikare värld kunde uttrycka oss på det sättet vi önskar. Många aktivister använder
mediet för att öppna upp begränsningar av icke-normativa kroppar, vilket är fantastiskt att se.
Bilaga 7 – Enkätfrågor
1. Kön * Mark only one oval.
Man | Kvinna | Annan
2. Ålder * Mark only one oval.
18--25 | 25--30 | 30--35 | 35--40 | 40--60
3. Har du läst Instagrams communityregler? * Mark only one oval.
Ja | Nej | Delar av dem | Har fått höra om reglerna genom tredje part
4. Tänker du på Instagrams communityregler när du publicerar nytt innehåll? * Mark only one oval.
Ja | Nej | Ibland
5. Vad tycker du om Instagrams communityregler? * Mark only one oval.
Jag känner mig säker med reglerna Skip to question 7. | Jag känner mig diskriminerad Skip to
question 7. | De borde uppdateras Skip to question 6. | Jag bryr mig inte Skip to question 7. | Jag
känner inte till reglerna Skip to question 7. | Other:_____ Skip to question 7.
6. Du valde att Instagrams communityregler bör uppdateras. Utveckla varför:
__________________
__________________
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7. Vad anser du är känsligt innehåll av dessa alternativ? Välj så många alternativ som du vill. * Check all
that apply.
Manliga bröstvårtor | Kvinnliga bröstvårtor | Nakna skinkor | Publiceringar med sexuell antydan |
Könsorgan
8. Vad tycker du om att Instagram tillåter bilder på manliga bröstvårtor men inte kvinnliga? * Check all
that apply.
Det är inte okej | Det är bra | Det är dubbelmoral | Det är diskriminerande | Jag bryr mig inte | Other:____
9. Anser du att Instagrams kultur påverkar normer i samhället? * Mark only one oval.
Ja | Nej | Kanske | Vet inte | Other:_____

Bilaga 8 – Enkätsvar
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