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Abstract 

Den här studien undersöker ett antal anmälda och ej frivilligt borttagna bilder på 

applikationen Instagram ur ett kvalitativt perspektiv. Syftet är att undersöka vad det kan 

innebära att Instagram, som applicerar subjektiva tolkningar på sin regler, bestämmer 

vad som får synas och inte synas.  

Med hjälp av teorier som kritisk feministisk teori, performativitet, den manliga blicken 

och den kvinnliga nakenheten, tillsammans med teorier om stereotypisering, hegemoni 

och kommodifiering, gör studien ett djupdyk för att på en semiotisk metodologisk nivå 

analysera vad en medial borttagning kan innebära för en digital diskurs och i ett 

sociokulturellt perspektiv.  

En fallstudie av nio utvalda bilder som alla föreställer bilder inom områdena: könshår, 

menstruation eller sexualitet. Studien behandlar först en direkt uppfattning om vad 

bilderna faktiskt porträtterar och går sedan in på underliggande betydelser och myter. 

Vidare för att kunna diskutera denna borttagning och dess inverkan på vår samtid. 

Studien resulterar i insikter i hur den digitala diskursen är styrd av hegemoniska 

aspekter och hur myter som kvinnlig passivitet, renlighet och hårlöshet reproduceras i 

det digitala formatet. Där mannens tillfredsställelse är det som anses vara viktigt, och i 

vidare innebörd det som ses som tillfredställande är det som är kommodifierbart. 

Undersökningen har förhoppningsvis öppnat upp för dialog, och även för vidare 

forskning på området. Med ambitionen att lyfta ämnet om hur en obalans mellan könen 

fortfarande är värt att adress i vår digitala samtid.  

Nyckelord 

the male gaze, performativitet, hegemoni, sociala medier, kommodifiering, instagram, 

semiotik, menstruation, könshår, sexualitet, kvinnlig nakenhet, kritisk teori 

 

�2



Innehållsförteckning 

1. Inledning ———————————————————————————— 4 
 1.1 Syfte och frågeställningar …………………………………………. 5 
 1.2 Avgränsning ……………………………………………………….. 5 
 1.3 Disposition ………………………………………………………… 6 

2. Teoretiskt ramverk ————————————————————————  6 
 2.1 Kritisk feministisk teori och performativitet ………………………. 6  
 2.2 Den kvinnliga nakenheten och den manliga blicken ………………. 7  
 2.3 Stereotyper, hegemoni och kommodifiering ………………………. 8 
 2.4 Relevans och reflektion ……………………………………………. 9  
  2.4.1 Kultur …………………………………………………… 10  

 2.5 Tidigare forskning ………………………………………………… 11  

3. Metod och material ———————————————————————— 12 
 3.1 Urval ……………………………………………………………… 12 
 3.2 Fallstudie …………………………………………………………. 13 
 3.3 Semiotik ………………………………………………………..….14 
  3.3.1 Denotation och kodnotation ……………………………..16  
  3.3.2 Myter …………………………………………………….17  
 3.4 Etiska perspektiv och metodreflektion …………………………….17  

4. Analys och resultat ———————————————————————— 18 
 4.1 Könshår - mer än bara hår? ………………………………………..18  
  4.1.1 Kroppsligt och naturligt …………………………………18  
  4.1.2 Inget för den manliga åskådaren ……………………….. 19  
 4.2 Menstruation - äckligare än näsblod? …………………………….  21  
  4.2.1 Lite blod utanför kroppen ………………………………. 21 
  4.2.2 Något mer än bara en läcka …………………………….. 22 
 4.3 Sexualitet - kan kvinnan inte vara kåt? ……………………………24 
  4.3.1 En hand och en trosa …………………………………….24 
  4.3.2 Passivitet - det kvinnliga rätta? ………………………….25 

5. Slutsats och diskussion ——————————————————————  27  
 5.1 Vad som syns och hur det kan uppfattas …………………………. 27 
 5.2 Den mediala begränsningen ……………………………………… 27  
 5.3 Relevans och vidare forskning …………………………………… 29 

6. Litteraturförteckning ———————————————————————  31 

7. Bilagor —————————————————————————————  33 
  

�3



1. Inledning  

“[…] I will not apologise for not feeding the ego and pride of misogynist society that 

will have my body in an underwear but not be ok with a small leak when your pages are 

filled with countless photos/accounts where women (so many who are underage) are 

objectified, pornified, and treated less than human […] ”  

Rupi Kaur, Mars 2015 - angående hennes borttagna bild på Instagram (se bilaga ii). 

Idag är vi ständigt påverkade och omringade av teknologi och sociala medier, detta ger 

en stor tillgång till nyheter och global kunskap. Men den digitala världen kan också ses 

som styrd och begränsad. På internatapplikationen Instagram kan en som användare 

anmäla en uppladdad bild om en anser att den är stötande på något sätt. Instagrams team 

ser sedan över detta och avgör utifrån deras Terms of Use och Community Guidelines 

(Facebook.com, 2017) om den ska tas bort eller inte. Men dessa regler verkar inte gälla 

alla. Där står bland annat att sexuellt anspelade bilder, nakenhet eller delvis nakenhet 

inte får postas på sidan. Men en kan ändå hitta många kvarliggande bilder förställande 

personer i badkläder eller reklambilder som kan tolkas som sexuellt anspelande. Dock 

finns det många bilder som tas bort, som på nåt sätt bryter mot samhälleliga normer. 

Dessa bestämmelser är alltså påverkade av en sorts sociokulturell mening, där 

subjektiva tolkningar sker i affekt utifrån samhälleliga normer och strukturer.  

Det finns idag mycket forskning om internets för- och nackdelar. Hur det på ett sätt 

tillför ett fritt rum där alla kan komma till tals, men att det också är styrt av 

kapitalistiska aspekter och på så vis inte innehar ett deltagarstyre. Det finns även mycket 

forskning gjord om ämnet genus och media. Hur en viss bild av kvinnan i medier 

reproduceras och på så vis normaliserar en viss typ av idealbild.  

Med ett fokus på en medial porträttering av kvinnan, hennes kropp och hur Instagram 

styr över vad som får synas och inte, har denna uppsats som syfte att analysera några 

utvalda bilder som Instagram har valt att ta bort från applikationen. Instagram har å ena 

sidan ett innehåll helt skapat av dess användare med samtidigt är detta styrt av riktlinjer 

och användarvillkor, så även om det till viss det kan upplevas att du som användare 
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bestämmer över ditt eget konto är du ändå nånstans omgiven av regler. Som användare 

har en självklart skrivit på dessa riktlinjer och villkor, men tolkningen av dom är ytterst 

subjektiva och verkar inte behandlas rättvist. Så vad kan det ha för betydelse att 

Instagram bestämmer?  

 1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öka förståelse och belysa de kontexter som kan utläsas i ett antal borttagna 

bilder på Instagram, som porträtterar kvinnokroppen i fysiska och kroppsliga kontexter.  

Vidare undersöks vad denna mediala begränsning kan innebära i ett sociokulturellt 

perspektiv. Syftet ämnas uppnås med hjälp av följande frågeställningar: 

- Vad kan direkt utläsas och identifieras i de utvalda bilderna?  

- Hur kan detta förstås och uppfattas? 

- Vad kan bortagningen av dessa bilder innebära för den digitala diskursen och i 

ett sociokulturellt perspektiv?  

 1.2 Avgränsning  

Den här uppsatsen är avgränsad till en analys av nio stycken utvalda bilder (se bilagor). 

Avgränsningen är gjord inom områdena könshår, menstruation och sexualitet. Bilderna 

porträtterar på ett eller annat sätt kvinnor eller attribut relaterade till kvinnor i olika 

situationer, fysiskt, kroppsligt eller direkt utseendemässigt. Då denna uppsats är 

avgränsad till just kvinnors mediala porträttering ligger valet att analysera just bilder 

innehållande detta. Intresset för det fysiska och kroppsliga kopplat till kvinnokroppen är 

stort. I en bredare analys och en uppsats med mer tidsomfång hade ett större urval varit 

möjligt, med fler bilder och även en komparativ jämförelse med kvarliggande bilder. 

Tidsomfånget har även gjort undersökningen begränsat till ett medium, vilket i detta fall 

varit Instagram. Detta val är gjort utifrån att det där fanns intressanta bilder att 

undersöka, och därav kom det selektiva urvalet av nio bilder. Instagram ägs i sin tur av 

Facebook, och i en större omfattande undersökning hade till exempel även detta 

medium och dess innehåll varit intressant att undersöka. Vidare diskussion om urval och 

material presenteras i kapitel tre.  
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 1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer i följande delar ge en inblick i bakgrund och tidigare forskning som 

gjorts i fältet. Dels forskning om kvinnors representation i media och även ge en inblick 

i internetforskning, deltagarplattformar och vad detta kan ge för följder. Uppsatsen tar 

avstamp i forskningsöversikten och kommer att undersöka vidare inom ämnet med hjälp 

av olika teoretiska ramverk. Grunden kommer utgöras av kritisk feministisk teori, 

performativitet och teorier om den kvinnliga nakenheten och den manliga blicken och 

även teorier om stereotyper, hegemoni och kommodifiering inom sociala medier. Vidare 

kommer uppsatsen att presentera metoden som består av en semiotisk analys, där 

kommer grunden för metoden att beskrivas och även för- och nackdelar och 

tillvägagångssätt. Slutligen kommer en analysdel att ta plats där resultatet av 

undersökningen kommer att presenteras och analyseras med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna. Detta följt av en slutdiskussion som kommer belysa de relevanta 

resultaten i syfte att besvara frågeställningarna. 

2. Teoretiskt ramverk 

 2.1 Kritisk feministisk teori och performativitet 

Feministiskt vetenskapsteori, som en del i den kritiska forskningen, grundar sig i att 

ifrågasätta den dominerande hegemonin och nuvarande maktställningar, där män i stor 

utsträckning har haft makt i flertalet samhälleliga institutioner och processer. Alvesson 

och Sköldberg tar fasta på tre centrala element inom perspektivet som de argumenterar 

är grundläggande för dess verkan. Dessa är att 1) kön är ett huvudämne som används i 

all typ av social interaktion, institutioner och processer, 2) relationen mellan könen är 

problematiskt då den grundar sig i dominans och maktskillnader och att 3) dessa 

relationer mellan könen förstås som socialt skapande (2008:352). Man anser inom 

denna teori att relationen och maktskillnader på så vis alltså inte är naturliga utan att de 

är socialt konstruerade och präglas av sociokulturella och historiska förhållanden 

(Alvesson et al 2008:352).  

Detta är även något som forskaren Judith Butler (1999) tar upp och som är en central 

del i hennes forskning. Hon diskuterar hur samhället, dess ramar och normer är 

konstruerade, vilket förklaras mer genom begreppet performativitet. Detta innefattar hur 

upprepade beteenden reproduceras tills det normaliseras och att det på så vis är våra 
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handlingar som ”gör” genus och kön. Begreppet performativitet kan alltså ses som ett 

sätt att uppfatta och förstå människors handlingar och sociala interaktioner. Olika 

handlingar utformas beroende på sin ram, normer kring hur en person bör agera utifrån 

sitt kön och genus, och utifrån de förväntningar som finns. Butler menar att samhället 

har skapat strukturer av hur ett visst biologisk kön placeras in en genuskonstruktion, 

vilket på så vis bidrar till uppfattningar om manlighet, kvinnlighet, maskulinitet och 

femininitet (ibid.). När handlingar inom dessa ramar sedan reproduceras så blir det slut 

normaliserade, de utgör en norm. Om en person, eller institution, sedan bryter mot dessa 

diskurser och strukturer utmanas normer och uppfattningar och det uppstår det som 

Butler benämner som Gender Trouble, en befintlig ram rubbas och ombildas (ibid.).  

 2.2 Den kvinnliga nakenheten och den manliga blicken  

Lynda Nead beskriver i hennes bok The Female Nude (1992) hur kvinnokroppen är en 

central del i konstens värld och hur den alltid objektifieras och visas upp. Hon menar att 

den nakna kvinnokroppen regleras inom befintliga normer och ramverk. Nead nämner 

författaren Kenneth Clark, och beskriver hur han differentierar begreppet nude och 

naked i sin bok The Nude (1956). The nude står här för det förskönande, det som 

konsten framställer, ett ideal och en normativ bild. The naked blir här motsatsen mot 

detta, en kroppslig nakenhet. Något som står utan en kulturell representation som på ett 

sätt är en denotation av den the nudes konnotation. Nead menar att the nude är kroppen 

producerad och reglerad av kulturen. Hon använder sig av begreppet inramning 

[framing] och visar genom detta hur den kvinnliga kroppen måste uppvisas på ett 

speciellt sätt för att få kallas konst (Nead 1992).  

I Visual Pleasure and Narrative Cinema behandlar Laura Mulvey (1975) begreppet den 

manliga blicken [the male gaze]. Detta är en teori om hur skapandet av det visuella är 

strukturerat kring och för manliga åskådare. Hon menar att man visar kvinnor utifrån ett 

maskulint perspektiv och synsätt. Mulvey nämner könssmaktssymmetrin, vilket hon 

beskriver som en kontrollerande makt eller kraft [inom film] som finns för att behaga 

den manliga åskådaren, vilket är rotat i patriarkala diskurser och ideologier. Vidare 

menar denna teori att vårt visuella samhälle uppvisar en struktur där kvinnan inte är 

något utan mannen. Mulvey skriver även om Freuds teorier om skoptofili, där man ser 

på personer som objekt vilket åskådaren underkastar dem en kontrollerade och nyfiken 
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(sexuellt tillfredställande) blick. Teorin bygger således på en slags sexuell obalans där 

mannen är aktiv och kvinnan porträtteras som passiv. Den innefattar även hur kvinnor 

som åskådare betraktar utifrån en manlig blick, då detta är det enda som visas och finns 

tillgängligt, vilket alltså visar på hur kvinnan både som objekt och betraktare är 

underkastad den manliga blicken (ibid.).  

 2.3 Stereotyper, hegemoni och kommodifiering 

Stuart Hall (1997:257) hävdar att samhället vi lever i är avgörande för hur vi hänvisar 

objekt, personer och händelser till olika klasser eller grupper som de passar in i och på 

så vis förstår världen. Vi delar in personer i olika grupper beroende på bland annat 

nationalitet, kön, genus och klass. Genom att placera in en person i en grupp tror vi oss 

veta något om personen. Stereotypa karaktärsdrag hos en person är lätta att greppa, för 

att sedan genom att överdriva eller förenkla karaktärsdragen reducera personen till 

endast dessa. Stereotyper delar upp det som är normalt och vedertaget och det som är 

onormalt och inte vedertaget samt exkluderar det som inte anses passa in. Genom att 

bilda en distinktion mellan ”vi”  och ”dem” upprätthåller stereotypiseringen därmed den 

sociala ordningen i samhället (Hall 1997:257 f.) Genom olika stereotypstrategier 

försöker man få kontroll över bilder och ords meningar, men Hall menar i motsats till 

detta att dessa bilder och ord bär på olika konnotationer som aldrig kan bli helt 

bestämda. Enligt Hall är en mening i själva verket något flytande där något gammalt 

istället kan få en ny mening, vilket är något som Hall benämner motstrategier, att 

omvärdera populära stereotyper (Hall 1997:270). Stereotypisering innebär enligt Michel 

Foucault ett typ av kunskaps- och maktspel. Detta innefattar hur människor klassificeras 

enligt normer, och blir uppdelade i normala eller de onormala (Hall 1997:258 f.). Detta 

leder till begreppet hegemoni, som myntades av Antonio Gramsci. En typ av 

maktställning där härskande gruppers åsikter och perspektiv är det som betraktas som 

verklighet. Dessa samhällsgrupper strävar efter att vinna samtycke och behålla status 

quo i samhällsordningen genom kultur, massmedia, språk eller politik. På så vis kan de 

med makt bibehålla sin status och sin så kallade hegemoniska position (Hall 1997:48). 

Maktinnehavarna för en sorts stereotypisering, som en typ av härskarteknik för att 

behålla sin position. Att förstärka stereotyper gör det lättare att utgöra ett vi- och- dom- 

tänk och på så vis försäkra deras maktposition som given. Samhällsstrukturen 

upprätthålls på så vis utifrån de härskandes världsbild och ideologi (Hall 1997:259).  
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Jeffrey Sobal diskuterar hur det återfinns en så kallad genushegemoni i samhället, där 

kulturella konstruktioner stärks och där maskulinitet definieras som dominant i relation 

till femininitet (Sobal 2009). En definition av hegemonisk femininitet definieras av 

Mimi Schipper (2007) på följande sätt:  

“ […] the characteristics defined as womanly that establish and legitimate a 

hierarchical and complementary relationship to hegemonic masculinity and that, by 

doing so, guarantee the dominant position of men and the subordination of women.” 

Mimi Schipper (2007:94) 

Den ”ideala” femininiteten kan definieras utifrån olika karaktärsdrag, några av dessa är 

bland annat att en bör vara vårdande, svag, passiv, undergiven och sårbar. För att 

upprätthålla sin femininitet bör en kvinna således reproducera dessa ideal, vilket innebär 

att den som bryter mot dessa normer hotar genushegemonin och då riskerar att bli 

uppfattad som avvikande (Sobal 2009). Det återfinns även många diskussioner hur 

hegemonin i sin tur är påverkad av det kapitalistiska och marknadsstyrda samhället, och 

att dagens sociala media därav verkar under denna styrning. Christian Fuchs (2014) 

beskriver teorin om kommodifiering av innehållet på social media. Kommodifiering 

innebär hur något, en aspekt i samhället, exempelvis information, transformeras till 

varor. Fuchs behandlar begreppet makt och menar att många kritiker missar att diskutera 

hur makt spelar en stor roll i media, att större grupper, makthavare och företag, drar 

fördelar på bekostnad av andra. Dessa mer eller mindre latenta maktstrukturer finns på 

många olika plattformar, som har en typ av företagskaraktär. Fuchs nämner Facebook 

som ett exempel och menar hur intressenter kontrollerar innehållet som är skapat av 

användare, och att en alltså inte äger sitt eget innehåll (ibid.). Att mediainnehåll 

kommodifieras innebär således att det inte är allmänna intressen som står i fokus, utan 

istället verktyg för annonsering och kommersialisering. Dessa idéer innebär på så vis att 

det är vissa företag, som innehar ekonomisk makt, som påverkar innehållet i media och 

att allt innehåll inte värderas på samma sätt för intressenterna (ibid.).  

 2.4 Relevans och reflektion  

Dessa olika teorier kommer utgöra grunden av uppsatsens analys och utgöra de verktyg 

som analysen kommer att bearbetas utefter. Det kritiska feministiska perspektivet och 

grunderna i performativitetsteorin har sin relevans i hur en kan diskutera de utvalda 
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bildernas mening i förhållande till samhällsstrukturer. Viktigt är dock här att föra en 

kritisk diskussion, och ha i åtanke under analysens gång att dessa teorier kommer 

utifrån åsikter och tankar med egna förförståelser. Tankarna som Hall och Gramsci har 

om stereotypisering och hegemoni (Hall 1997:255 ff.), och inte minst begreppet 

genushegemoni grundat i Sobals teori (2009) kommer att medföra ett kritiskt perspektiv 

i syfte att försöka förstå de underliggande meningarna i bilderna och vad detta i sin tur 

kan ge för insikter. Stereotypisering och hegemoni kan ge inblick i vad en repreducering 

av dessa skeenden kan innebära. Dessa teoretiska antaganden är både grundade i 

klassiska teoretiska begrepp och upplyft att nya tankar, detta för att kunna föra en så 

nyanserad analys som möjligt. Fuchs (2014) diskussion om kommodifiering och sociala 

medier blir även intressant att diskutera utifrån, detta då Instagram ägs av ett stort 

vinstbaserat företag som Facebook och att de utvalda bildernas borttagning i sin tur har 

skett utifrån Instagrams regler. Vidare kommer tankarna om den kvinnliga nakenheten 

och den manliga blicken att utgöra ett verktyg för att lättare kunna förstå de skeenden 

och händelser som skett utifrån idéen om att samhället är strukturerat just på detta sätt. 

Just för att bilderna innehåller kvinno-kroppsliga uttryck och att de på så vis kan 

argumenteras stå i relation till en könsmaktssymmetri, där kvinnliga och manliga 

attribut och segment utgör olika nivåer. 

Teorierna kan hjälpa varandra att belysa olika delar, dock återfinns det även risk i att 

undersökningen inte får ett dualistiskt perspektiv. Men då denna insikt finns med redan 

nu ämnas det tas till åtanke under analysens gång. Trots teoriernas ideologiska 

förankring anser jag som undersökare att de är de mest lämpade i relation till 

frågeställningarna och studiens syfte. Detta då de kritiska teoriperspektiven bidrar till en 

möjlighet att kunna dissikera underliggande betydelser och vidare innebörder. 

  2.4.1 Kultur 

Något som bör tas till åtanke i den här studien är begreppet kultur. Vad menas med 

kultur? Och i vilka perspektiv refereras det till? Grunden för den här undersökningen 

ligger i att försöka belysa och öka förståelse för den här typen av mediala begränsning 

och vad det kan innebära i vidare perspektiv. I studien och analysen som följer kommer 

det att presenteras olika idéer och tankar som utvecklas med hjälp av ovanstående 

teorier. Studien syftar och refererar generellt till en västerländsk kultur som står i en 
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digital samtid och som till viss del är i beroende av medier. När idéer om den manliga 

blicken och den kvinnliga nakenheten tas upp och diskuteras utifrån materialet så är det 

kopplat och beroende av en kultur, och i detta fall en medierad och västerländsk sådan. 

Denna medvetenhet står i relevans just för att dessa teorier, både stereotyper, 

kommodifiering eller den manliga blicken i sin tur är påverkade och dominerade av den 

kultur de är omfattade av.  

 2.5 Tidigare forskning 

Inom fältet av studier för mediers samhällspåverkan och porträtteringar av kvinnor, män 

och dess skillnader finns mycket forskning. Det senaste decenniet har det både gjorts 

fallstudier och mer generella avhandlingar och hur repreducering och normalisering 

fortsätter befästa ett patriarkalt samhälle. Ett mycket omdebatterat ämne är inte minst 

porträtteringen av kvinnan i medier och reklam, en norm- och idealbild som förstärker 

tänkta ramar för hur en bör eller ska vara. I det följande kommer några undersökningar 

inom både ämnet kvinnor i media och internets svårigheter att beskrivas, för att skapa 

en grund och förståelse för vad som tidigare har forskats på i ämnet.  

Anja Hirdman har i sin avhandling Tilltalande bilder - genus, sexualitet och publikation 

i Veckorevyn och Fib aktuellt (2001) diskuterat ämnet hur representationen av män och 

kvinnor i media har en stor påverkan på just konstruktionen av femininet och 

maskulinitet. Hur olika bilder inger olika typer av normer och ramar som visas utåt och 

på så vis befäster konstruerade uppfattningar. Här beskrivs och diskuteras hur media har 

stor makt att påverka kvinnor och män porträtteras annorlunda och att media även 

producerar föreställningar om hur man inom ett visst genus bör uppfattas eller vara. 

Undersökningen tar sin form genom texter och bilder i två olika tidskrifter som har 

olika mottagargrupper.  I boken Women and Media (2006:38 ff) beskriver Carolyn 

Byerly och Karen Ross hur media kommodifierar kvinnokroppen som objekt, om de ens 

beskrivs, och att kvinnor i första hand oftast beskrivs som offer, mödrar eller andra 

attribut som inte har med arbete att göra. De beskriver hur nyheter och magasin 

uttrycker en typ av gender framing och kvinnor framställs ofta som summan av deras 

kroppar. En passivitet och objektifiering av kvinnan sker och detta reproduceras, och 

med återupprepad repreducering kan tillslut en normalisering av den här bilden av 

kvinnan och femininet ta form. Allt för att kunna bevara hegemonin där mannen är 
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överordnad kvinnan (Byerly et al 2006:37 ff.).  Detta visar hur forskning i fältet om 

kvinnor och representation i media har undersöks i många olika fall redan tidigare, men 

i dessa fall mycket från media som går från sändare till mottagare, och inte inom en 

deltagarplattform som sociala medier innefattar och medför. I boken Media, Gender and 

Identity (2008) beskriver Gauntlett hur kvinnor och män beskrivs olika både i TV och 

magasin, men att dess utformning har förändras över tid. Det har gått från att kvinnor 

framställs som hemmafruar till mer objektifierande och sexuella (ibid.). Det finns 

mycket tidigare forskning inom segmentet internet och demokratisk påverkan. Morozov 

beskriver bland annat i The Net Delusion (2011) hur Facebook censurerar både politiska 

grupper och liknande och saker som påstås vara oanständigt. Han menar på så vis att 

internets demokratiska frihet som ofta belyses även har nackdelar och inte är lika 

demokratiskt som det ofta framställs. Till exempel behandlar han hur olika plattformar 

som Google och Facebook inte vill ingå i olika avtal och att det är strävan efter 

ekonomisk vinst som driver sociala medier. Detta är även något som Van Dijck och 

Nieborg nämner i Wikinomcs and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business 

manifestos (2009). Här beskrivs bland annat hur det i och med web 2.0 har kommit att 

bli en typ av eliminerande av distinktionen mellan icke-marknadsstyrt och offentlighet 

till marknadsstyrt och privatiserat. De menar i sin undersökning hur stora företag och 

organisationer ignorerar folkets behov. De menar även hur digitaliseringen av 

marknadsföring bidrar till att ekonomiska termer som konsumenter, handelsvaror och 

anpassning byts ut till termer som gemenskap och samarbete. Vilket på så vis gör att 

människan ständigt blir påverkad av en styrande hand. Van Dijck är också en av de 

forskare som menar att internets demokratiska delar styrs av marknadskapitalistiska 

aspekter. Den här uppsatsen tar inspiration och avstamp i ovanstående forskning och 

ämnar därigenom försöka belysa och förstå en lucka i fältet, just hur internet och dess 

styrning bidrar till borttagna bilder på kvinnor eller kvinnorelaterade attribut, och hur 

detta i sin tur kan påverka en viss porträttering och normbild av kvinnan och femininet. 

3. Metod och material  

 3.1 Urval 

Analysen kommer som tidigare beskrivit att behandla nio stycken selektivt utvalda 

bilder som tagits bort fåra applikationen Instagram, minst en gång. Dessa är hämtade i 

olika artiklar som behandlat ämnet på nätet och även ur en bok (Byström et al 2017) 
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som innefattar borttagna bilder (se bilagor). De utvalda bilderna kommer från olika 

konton och från olika delar av världen, detta för att visa på applikationens spridning och 

dess eventuella påverkan som bortagningarna kan medföra. Det selektiva urvalet är gjort 

utefter de tre områden som uppsatsen behandlar; könshår, sexualitet och menstruation. 

Vid ett selektiv urval går det inte att i någon större utsträckning dra generella slutsatser, 

men det kan dock medföra insikt på en djupare analytisk nivå, vilket i denna studie är 

önskan.  

Vid en större och mer omfattade studie hade även bildtexter och mer narrativa delar 

kunnat tas in i undersökningen, men i detta urval ansågs bilderna i sig kunna ge svar och 

insikt till frågeställningarna. Bilderna kommer således att undersökas genom en 

semiotisk metod, vilket beskrivs senare i kapitlet, tillsammans med de tidigare 

presenterade teorierna, och alltså inte diskuteras i relation till de olika 

Instagramkontonas ägare, deras syfte med bilden eller liknande.  Alla bilder har 

gemensamt att de på ett eller annat sätt porträtterar dessa teman och alltså berör det 

relevanta ämnet. Några av dessa bryter mot Instagrams regler och riktlinjer [bilaga iiii] 

mer explicit och andra kan inte objektivt bedömas bryta mot dessa (Facebook.com, 

2017). Undersökningen kommer vidare inte att behandla bilderna annorlunda utifrån 

detta utan snarare syfta till att förstå vad eliminering av denna typer av bilder kan 

medföra i ett mer brett perspektiv.  

 3.2 Fallstudie 

Att denna undersökning grundar sig i en fallstudie, en studie som kännetecknas vid att 

fokus ligger på att undersöka ett eller flera mer specifika fall (Heide et al 2014:215 ff.), 

ses som lämpligt just i relation till tidsomfånget. Flyvbjerg (2006) betonar hur 

fallstudien kan bidra till en unik och kontextberoende kunskap, och att all kunskap som 

är djupgående bör ha erfarenhet och inblick i konkreta fall snarare än en bredare, mer 

generell och kontextoberoende kunskap som på sitt håll mer ger en bredare och mer 

ytlig inblick i ett ämne (Heide et al 2014: 217). 

Att denna fallstudie sedan kommer att rikta in sig på en kvalitativ innehållsanalys ses 

som ett ganska naturligt steg då undersökningen i sig ämnar tolka och förstå bilder på 

ett djupare plan, vilket just är en grund i kvalitativa metoder (Thurén 2007:112 ff). I en 
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större och mer omfattande studie skulle en kombination av kvantitativa metoder 

tillsammans med kvalitativa varit möjlig, detta för att kunna analysera en mer 

omfattande empiri och till exempel se på algoritmer i relation till borttagna bilder. 

Denna uppsats kommer dock att begränsas vid en kvalitativ innehållsnanalys och 

fallstudien kommer i sin tur att baseras på en semiotisk bildanalys, vilket kommer att 

beskrivs vidare i följande del. 

  

 3.3 Semiotik 

Semiotik (även kallat semiologi, men kommer i denna studie att benämnas semiotik) är 

ett samlingsnamn för teorier, begrepp och metoder som berör tecken och dess betydelse. 

Att semiotiken kommer utgöra huvuddelen i den här undersökningen grundar sig i hur 

det är utmärkande i dess lära hur alla tecken har någon betydelse (Fodge 2010:181). I en 

visuell analys är det viktigt att se alla olika detaljer, att relatera bilden till sociala och 

historiska kontexter för att sedan sammanfoga dessa och förstå hur de kan skapa vidare 

förståelse och insikt (ibid). Den semiotiska läran innefattar många olika typer av 

begrepp och modeller. John Fiske beskriver hur semiotik innefattar tre olika 

huvudelement och benämner dessa som; tecknet, de koder och system som tecknet 

organiseras i samt den kultur inom vilket dessa tecken och system arbetar inom (Fiske 

2004: 61). Semiotiken består av flera olika begreppsapparater och modeller, de främsta 

teoretikerna inom ämnet är Charles Pierce och Ferdinand de Saussure anses som 

grundare till de mest inflytelserika betydelsemodellerna (Fiske 2004:62 f.). Dessa två, 

och även andra inom området, grundar sina förklaringsmodeller och begrepp inom 

snarlika former, alla i stort sett baserade på idén om 1) tecknet, 2) vad tecknet hänvisar 

till och 3) tecknets avsändare (ibid.).  

Ferdinand de Saussures främsta intresse innefattade tankar om strukturen inom språket, 

och dess förhållande mellan tecken, människor och objekt (Fiske 2004:66). Saussure 

beskriver en grundläggande modell för att förstå teckens betydelse med begreppen 

betecknande och betecknade. Det betecknande är tecknets faktiska utseende, så som vi 

uppfattar det och det betecknade är den mentala föreställning till vilket tecknet i sig 

hänvisar till (ibid.). Charles Pierce har också en grundläggande modell inom semiotiken 

som kan likställas med denna. Här beskrivs begreppen tecken, objekt, och interpretant 

(effekten) och hur dessa står i relation till varandra. Ett tecken betecknar ett objekt som i 
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sin tur förstås av någon och får då en effekt i en läsaren eller mottagares medvetande - 

interpretanten (Fiske 2004:64). Det återfinns även andra begrepp inom semitoiken 

myntade av Pierce och Saussure. Ikon, index och symbol samt paradigm och syntagm är 

några av dessa grundläggande begrepp som fått stor betydelse för semiotiken, både som 

metod och teori. Med dessa begrepp menas hur tecknet på olika sätt förmedlar 

betydelse. Ikon liknar objektet, antingen i utseende eller i ljud. Index syftar till om det 

finns ett direkt samband mellan objektet och tecknet, att de är sammankopplade i 

verkligheten. Symbol syftar till det motsatta, att det inte finns något direkt samband 

mellan objektet och tecknet i fråga. En symbol kommuniceras på så vis enbart utifrån 

människors förförståelse och konventioner kopplade till objektet (Fiske 2004: 69 ff.).  

Paradigm och syntagm är två olika sätt på vilka tecken kan ses som koder, definierade 

av Saussure. Ett paradigm är en uppsättning av enheter eller tecken, ur vilket det tecken 

som ska användas väljs utifrån. En kombination utav den valda enheten kombineras 

vanligen med andra, vilket då kallas syntagm. En viktig aspekt i det senare är vilka 

konventioner eller regler som kombinationen av enheter utgör. Saussure menar att 

insikter i teckens strukturella förhållanden till varandra är grunden för att bilda 

förståelse kring teckens innebörder. Vidare finns det två typer av strukturella 

förhållanden - det paradigmatiska (urval) och det syntagmatiska (kombination) (Fiske 

2004:86 ff). Dessa två begrepp innefattar på så vis hur vi ständigt gör urval ur ett 

paradigm när vi kommunicerar och hur dessa sedan får betydelse när de sätts i 

korrelation med andra enheter eller tecken.  

I grunden behandlar således alla begrepp och modeller inom semiotiken läran om tecken 

och hur dessa konstruerar sin mening i relation till mottagare eller andra tecken. Det 

finns utöver Saussure och Pierce även andra teoretiker som forskat vidare inom 

semiotiken och på så vis har även andra begrepp myntats. En av dessa teoretiker är 

Roland Barthes och hans idéer kring myter och begreppen denotation och konnotation. 

Det sistnämnda syftar till en bild eller teckens direkta uppvisande (denotation) och dess 

betydelse i sitt sammanhang (konnotation). Alltså ett sätt att skilja på bildens olika 

direkta delar och dessa vidare tolkningar (Gripsrud 2011:148). Barthes begrepp myt 

syftar till hur myt är kulturens sätt att tänkta och förstå något. Han menar att en myt 

fungerar på det sättet att den får historien eller bilden av något att framstå som naturlig, 

på så vis kan myter ses som ett resultat av den dominerande samhällsklassen, vilket 
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alltså sätter agendan för de dominerade myterna. Att framställa en viss myt som 

verklighet i sin tur att man döljer dess historiska bakgrund, vilket både får myterna att 

framstå som allmängiltiga och rättvisa i samhället (Fiske 2004:121 ff).  

Dessa begrepp och tankar formulerade av Barthes är de som kommer dominera denna 

studie, alltså begreppen denotation, kodnotation och myter. Detta val grundar sig i hur 

de begreppen är väl anpassade för att först applicera på bilder, att kunna diskutera och 

analysera denotation och konnotation kommer kunna ge svar på de första två 

forskningsfrågorna om vad som kan utläsas och identifieras och hur vidare konnotativa 

förståelser kan utläsas utifrån den direkta bilden. Vidare kommer analysen att kunna 

använda sig av idéerna kring myter för att förstå och analysera innebörder kring större 

sociokulturellt perspektiv, vilket refererar till den tredje forskningsfrågan. Att rikta in 

sig på dessa element inom semiotiken kommer underlätta analysens struktur, vilket 

också är lämpligt för studiens tidsomfång. Dock ger en bredare inblick och kännedom 

av semiotikens bakgrund och olika teoretiker en kunskap och förståelse i de 

grundläggande idéerna som finns inom den omfattande metoden, vilket gör att jag som 

analytiker i detta fall har en god förkunskap i syfte att göra djupdyk i vissa delar och 

begrepp. 

   

  3.3.1 Denotation och konnotation 

Denotationen, som alltså refererar till tecknets uppenbara förståelse, beskriver alltså en 

bilds direkta betydelse och det som faktiskt går att se, i denna studie alltså det som 

bilderna porträtterar. Detta perspektiv kommer att användas främst i syfte att förstå hur 

en bild kan på ett avseende betyda något och i ett annat avseende något skilt från detta, 

alltså relationen mellan denotation och konnotation, som refererar till tecknets vidare 

betydelse i relation till sin kontext. Denna relation kan ses som mer eller mindre 

arbiträrt (Gripsrud 2011:146 f.). En denotation kan alltså stå i relation med dess 

konnotation på ett mer eller mindre allmänt accepterat sätt (ibid.). Samhället innefattas 

av olika normer och strukturer där vi helt enkelt placerar in saker och betydelser under 

konsensus, det blir en konvention. Konventioner i sin tur är beroende av vilket kultur de 

tillhör. Att därför först analysera bildernas denotation och därefter deras konnotationer 

kommer dels att ge en inblick i vilka kulturella perspektiv som dominerar och även 
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huruvida relationen mellan dessa är godtyckliga eller inte. Vilket i min förhoppning kan 

ge vidare kunskap för att förstå olika innebörder i en samhällelig kontext.  

  3.3.2 Myter 

Som beskrivet tidigare är myter ett begrepp som, enligt Roland Barthes, innebär en typ 

av sanning och uppfattning om hur något är. Att myter får en historia eller skeende att 

framstå som verklighet och på så vis reproducera en bild av något (Fiske 2004:122). 

Myterna förnekar sin socio-historiska bakgrund och försöker istället framstå som 

naturliga och varken socialt eller historiskt kopplade. Myterna mystifierar sin bakgrund 

och på så vis även sin politiska eller sociala kontext. Genom användning av myt som 

metod är således syftet att försöka avmystifiera dessa och förstå dess relation till sin 

bakgrund (ibid.). Denna studie kommer på så vis göra detta i ambition att blottlägga 

mytens indoktrinering i vår samtid, våra beteenden och antaganden. Denna 

blottläggning ämnar vidare att ge insikt, underlag och kunskap till den tredje 

forskningsfrågan som denna studie syftar att besvara. Existerande myter som finns och 

som kommer att diskuteras och vara av relevans i analysen är bland annat idéer kring 

kvinnan som rakad och hårlös, även hur kvinnans menstruation är något orent och 

tabubelagt. I relation till till sexualitet finns myter om hur kvinnan som passiv och 

mindre upphetsad, vilket är något som kommer att analyseras i relation med den 

teoretiska ramen. 

 3.4 Etiska perspektiv och metodreflektion 

I en studie som innehåller personliga bilder, som dessutom porträtterar personer i en 

privat sfär och intim situation kan diskuteras utifrån olika etiska perspektiv. Då det har 

publicerats inte bara för ett allmänt öga på Instagram, utan även på diverse hemsidor 

samt några ur en bok anser jag att de är rimligt att föra en öppen analys och dialog om 

dess innehåll. Dock bör det tilläggas att om analysen skulle infatta frågor som varför de 

anmälts, lagts upp eller raderats skulle ett annat etiskt antagande stå i behov. Syftet med 

denna uppsats är att öppna upp för dialog och inblick i ett ämne, och med några 

specifika fall kunna visa på hur våra samtidsproblem står i beroende av sociala medier 

och dess påverkan. 
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Bryman menar hur kvalitativa studier medför en svårighet i att replikera 

forskningsresultatet (2007:270).  Omfattningen för den här studien om borttagna bilder 

kan dock öka förståelse och belysa de problem som finns i området, vilket i vidare 

undersökningen kan göras på bredare nivå och på så vis öka sin reliabilitet. Att föra en 

objektiv diskussion är alltså inte möjlig med en tolkande grund, målet är att hålla sig 

kritisk och dualistisk i sina slutsatser och antaganden. Men som forskare går det inte att, 

trots vetskap om dessa, borträkna personliga aspekter och förförståelser. En kan alltså 

inte helt befria sig från sin kulturella och historiska bakgrund (Gripsrud 2011:178). I 

mitt fall bland annat att jag kvinna och på så vis har jag möjligen en grundad förförelse 

för ett patriarkalt förtryck som inte minst återfinns i vår mediala samtid. Det även värt 

att ha i åtanke att jag är vit och från västvärlden, vilken inte ger mig en 

tolkningsföreträde och insikt i intersektionella aspekter på samma sätt som till exempel 

en person som är rasifierad och utsatt i sociala strukturer. Ett mål är således att 

främmandegöra det självklara, även för en själv i syfte att kunna få fram en så valid 

slutsats som möjligt. Även att hålla en nära relation till mina valda teorier är också 

något som jag ämnar, detta i syfte att minska min egna risk för godtycklighet. 

4. Analys och resultat  

Följande kommer en resultatdel av vad som kan utläsas och identifieras i de nio utvalda 

bilderna att presenteras. För att kunna föra en så effektiv men samtidigt djupgående 

diskussion som möjligt kommer analysen att utgå från de tre olika områden som 

presenterats tidigare; könshår, menstruation och sexualitet. Dessa delar kommer i sin tur 

att vara uppdelade i en denotativ behandling på områdets tre bilder och sedan gå in en 

diskussion om konnotationer och myter. 

 4.1 Könshår - mer än bara hår? 

  4.1.1 Kroppsligt och naturligt 

De tre bilder som porträtterar kvinnokroppen där könshår är synligt [bilaga i] denoterar 

något olika saker. Den första bilder visar upp två kvinnor ståendes i badkläder. Den ena 

med en baddräkt och den andra med en bikini, båda i blommigt mönster i färgerna grön, 

rosa och gul. De två kvinnorna står bredvid varandra i vad som ser ut som en skog eller 

strand-landskap. Grenar från ett träd syns i bakgrunden. Kvinnan till vänster sträcker 

upp armarna över huvudet och den den andra kvinnan drar i sin bh med ena handen och 
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har den andra armen längs hennes sida. De båda kvinnorna är vita i huden och har 

mörkare hår. Man kan se naveln på de båda, och även konturer av deras bröst. Vid 

troskanten skymtar könshår, i övrigt syns ingen typ av kroppsbehåring, förutom håret på 

huvudet. De både kvinnorna har neutrala, möjligen något bestämda, ansiktsuttryck.  

Den andra två bilderna är något mer lika varandra och detonerar båda närbilder på en 

kropp iklädd en trosa [bilaga i]. Den enda bilden infinner sig i en glittrig och guldig 

omgivning. Trosan ser ut av vara ljust blå eller mintgrön. Vid troskanten, både ovantill 

och vid ljumskarna är könshår synligt. Liknande denotationer i den sista bilden kan 

utläsas. Här ser man dock mindre av personens kropp, varken magen eller benen är 

synliga, inte på samma sätt som det är på den förra beskrivna bilden. Vi ser en dock en 

liten bit av magen, ett födelsemärke och en kortare bit av låren. Trosan är synlig, en rosa 

bomullstrosa med en hjärta i transparent tyg framtill. Både genom hjärtat och i 

troskanten i ljumskarna syns könshår. De båda två sist nämnda bilderna föreställer alltså 

närbilder på kön eller lår och mage med en trosa.  

  4.1.2 Inget för den manliga åskådaren  

Vad som kan beskrivas som den gemensamma nämnaren och som en konnotativ nivå 

för alla dessa tre bilder är kroppsbehåringen, könshår som syns vid troskanten. Könshår 

kan konnoteras till olika saker, självklart beroende på personen som mottagare i fråga 

och dess socio-kulturella bakgrund. Könshår kan konnoteras till något icke-feminint. 

Den feminina diskursen som brukar ramas in och porträtteras i media är nämligen ofta 

den rakade och icke-håriga kvinnan. Att dessa bilder alltså inte stämmer in i den ramen 

skulle kunna ses som något som Butler beskriver som Gender Trouble (1999). Något 

som bryter mot en social konvention och struktur och utmanar rådande normer, i detta 

fall normen att kvinnor är eller bör vara hårlösa. Konnotationer till motstånd och att ej 

vara anpassningsbara är också något som kan utläsas. Detta då det sällan förekommer 

icke-rakade kvinnokroppar i media, om det inte rent explicit adresseras. Vilket i sin tur 

gör att könshår och även hår under armarna har blivit någon slags symbol för 

kvinnoförtryck och att visa upp detta hår kan visa på ett motstånd till detta förtryck. I 

relation till Fuchs teorier om kommodifiering kan en argumentera för att ingen av de här 

tre bilderna verkar fungera som marknadskapitalistiska krafter. Vilket istället verkar 

vara slätrakade bikinilinjer, för på Instagram finns det gott om sånna som inte tagits bort 
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[bilaga iiii] (Instagram, 2017). Här kan det diskuteras och argumenteras för att det som 

inte är subversivt, utan anpassningsbart i en social norm, är det som verkar säljbart. I 

vidare mening något som alltså utgör en stor del av kommodifieringen av 

kvinnokroppen. 

Om en ser till de resonemang som Hall (1997:257 f.) för angående stereotypisering kan 

vi se hur Instagram verkar under en typ av genushegemoni och förstärker ett vi och 

dom-tänkande. Att man differentierar kvinnor i grupper med hår och de utan hår. Låt 

säga att en stereotyp av en naken kvinna är en slätrakad kvinna, då kan alltså en kvinna 

som motgår mot dessa normer sägas utgöra en så kallad motstrategi, som Hall benämner 

det (1997:270). Att Instagram därigenom utgör en begränsning av vad som får visas och 

inte visas kan på så vis ses som ett agerande utifrån Halls teori om stereotypisering, ett 

typ av kunskaps- och maktspel (1997:258 f.). Vilket vidare kan ses som ett sätt att 

motverka hur populära stereotyper omvärderas.  

Instagrams tolkning av deras egna regler kan ses som en subjektiv handling. Detta då 

bilder som innehåller det som explicit inte får finnas, men som tillfredsställer en 

genusstruktur inte tas bort från forumet. Är det så att Instagram lever upp till en mytbild 

av kvinnans kropp? Det finns en existerande myt av att kvinnan ska vara hårlös. Att 

kroppsbehåring är naturligt, och att rakning även tillhör de som har råd att bry sig om 

sådana saker är socio-kulturella aspekter som ligger latenta bakom myten. Flödet som 

får finnas kvar på applikationen porträtterar i större utsträckning hårlöshet som något 

normativt och feminint, vilket alltså kan beskrivas som en befintlig myt om kvinnans 

kropp.  

Den kritiskt feministiska teorin menar att relationen mellan könen är ett huvudelement 

för feminismens relevans och att denna relation, som är i obalans, är socialt konstruerad 

(Alvesson et al 2008:352). Den feminina diskursen som innefattar att en kvinna bör vara 

slätrakad, varken ha hår på ben, under armar eller vid könet är således alltså skapad och 

inte naturlig. Att mannen ofta har mer kroppsbehåring än kvinnor (i generella drag) må 

vara biologiskt men att kvinnan i relation till mannen ska vara slät är således något som 

vi i vår västerländska kultur har skapat en konvention om. För varför är det mannen som 

får behålla det som i grunden är naturligt och att kvinnan bör anpassa sig till denna 
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distinktion? För om hon bryter mot den, så kan hon som tidigare diskuterat 

kategoriseras i en ram av utanförskap.  

Dessa konnotationer om könshår och kvinnans kropp kan vidare diskuteras genom 

teorin om male gaze och the nude. För att bibehålla den socialt skapade relationen 

mellan manligt och kvinnligt, där mannen står i dominans, anses kvinnan raka sin kropp 

och mannen låta håret växa. Detta är det som normalt porträtteras i media och konst, det 

som står för the nude. The naked, alltså den mer kroppsliga och naturliga porträtteringen 

(Nead 1992) kan således passa in mer på dessa tre bilder. Där distinktionen mellan den 

håriga mannen och den hårlösa kvinnan elimineras. Om relationen på så vis inte finns 

kvar, tillfredsställer den heller inte den manliga blicken (Mulvey 1975). Detta då 

distinktionen alltså påvisar en typ av patriarkal struktur, där grunden i feministiskt teori 

- som alltså vill ifrågasätta den patriarkala strukturen - är att förstå denna relation som 

socialt skapande (Alvesson et al 2008:352) och på så sätt kunna avfärda den. På så vis 

kan det vidare argumenteras för att Instagram tolkar sina regler och riktlinjer utifrån den 

manliga blicken, som alltså är ett perspektiv som verkar utifrån en mansdominerad och 

patriarkal struktur.  

Men för att försöka se detta utifrån ett annat perspektiv kan en också diskutera bildernas 

nakenhet. Visserligen passar de in i den diskursen som Nead beskriver som the naked 

(Nead 1992) men kan detta dock betyda något annat för tolkningen av Instagrams 

riktlinjer? Könshår kan även konnoteras till att det faktiskt är ett kön där, vilket vidare 

implicerar en nakenhet, vilket alltså inte, enligt Instagram, får visas. Är det därför det 

anses mer accepterat att publicera en bild med en trosa eller bikini där bikinilinjen är 

rakad? Instagrams regler innebär även att det ska hållas en god och vänlig ton i 

kommentarsfälten (Facebook.com, 2017), och detta ideal kanske utsätts för en risk om 

en normativ bild utmanas och rådande strukturer rubbas, eftersom även mottagarna i 

bilden lever i samma genushegemoni och socialt skapade strukturer som Instagrams 

beslutsfattare. 

 4.2 Menstruation - äckligare än näsblod? 

  4.2.1 Lite blod utanför kroppen 
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Om en ser till den första bilden [bilaga ii] så ser vi en kvinna som ligger i en säng med 

ryggen vänd från kameran. Kvinnan har ljusa kläder i vitt och grått och täcket ligger 

något över hennes ben. På hennes mjukisbyxor syns en blodfläck av menstruation. Det 

är även en fläck på lakanet där hon har legat. I denna bild kan vi även se färger  som 

vitt, lila och rött beskrivas i det direkta utseendet. Även tecken som säng, kvinna och 

vertikala subjekt kan beskrivas som det som Barthes refererar till denotation (Gripsrud 

2011:146). Den andra bilden som endast föreställer en trosa liggandes på ett golv har 

ingen person porträtterad. Den uppvisar en vit trosa med mensblod liggandes på ett vitt 

trägolv. Den tredje bilden visar liknande denotationer som den förra, med en vit 

bomullstrosa befläckad av menstruation. Här visar även bilden en person som är iklädd 

trosan, man ser mindre delar av personens mage och ben. Personens navel syns, och 

även en kroppsbehåring på ben och vid troskanten. Alla dessa bilder har alltså liknande 

denotationer bestående av tyger men fläckar av mensblod.  

  4.2.2 Något mer än bara en läcka  

I detta sammanhang kan en till exempel diskutera hur bildens tecken visar immateriella 

innehåll så som trötthet, kvinnlighet och tabubelagda ämnen som kvinnans månatliga 

blödning. Den första bilden, som på en denotativ nivå visar en kvinna liggandes i en 

säng, kan alltså ge ett immateriellt intryck av andra tecken, konnotationer, än vad som 

faktiskt visas. Dessa uppfattningar kan som tidigare beskrivet vara mer eller mindre 

konventionellt och alltså mer eller mindre arbiträrt eller motiverat (Gripsrud 2011:146 

f).  Att det är menstruation som vi ser kan till exempel argumenteras för att vara 

maximalt arbiträrt och konventionellt, detta på grund av dess placering. Vilket även gör 

att detta tecken är någorlunda motiverat. Konnotationer som icke-renlighet, fruktbarhet 

och anspelning på kvinnans sexuella och kroppsliga skeenden är något som kan utläsas i 

alla tre bilder. Detta då menstruation innebär en kroppslig könsmogenhet, vilket handlar 

om fruktbarhet och sexualitet, och även att det är till exempel ofta ses som pinsamt och 

äckligt att läcka menstruation i en säng eller igenom jeansen. 

Närmare kan en utläsa sånt som kvinnlighet och tabubelagda ämnen som det inte ofta 

pratas om eller visas. Mensstruation är något som sällan syns, inte ens i bind- och 

tampongreklam så är det blod utan någon typ av blå vätska (YouTube, 2017). Med 

denna kontext och vetskap blir det tydligare hur något som bryter mot den normativa 
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porträtteringen inte tas emot och välkomnas. Teorin om att kön utgör ett huvudämne i 

all typ av interaktion (Alvesson et al 2008) blir relevant i dessa bilder då menstruation 

innehas av det kvinnliga könet, att bilderna tagits bort påvisar här idén om att något som 

explicit hör till det ena könet är utmärkande. Alltså att kön och dess attribut är märkbart, 

i detta fall otillbörligt. Så menstruation står således kanske inte endast för något 

kroppsligt utan ligger i relation till idén om att kön är ett huvudämne för interaktion och 

på så vis något som inte går obemärkt förbi.  

Vidare innebär maktskillnader och en dominans av det manliga könet att menstruation 

inte är av norm, vilket gör att det ses som avvikande. Då alltså attribut och även 

kroppsliga skeenden som hör till det manliga könet ses mer som en norm. Att visa upp 

mensen på detta explicita sätt och på så sätt alltså inte främja och underbygga en 

bestämd stereotyp eller inramning för det kvinnliga könet kan ses som något som hotar 

den så kallade genushegemonin (Sobal 2009). Den bestämda stereotypen och ramen för 

det kvinnliga könet är dels som Sobal beskriver både vårdande och passiv, och inte 

uppvisande, ärlig och kroppslig (2009). Det uppstår alltså en brytning mot den feminina 

diskursen, normen utmanas (Butler 1999). Detta befästs även i teorier om den kvinnliga 

nakenheten, där den offentliga porträtteringen ofta framställer en förskönande bild och 

att denna bild snarare stämmer in på det som Nead benämner som dess motsatts, the 

naked (Nead 1992). För att något ska få stor makt i sociala mediers innehåll bör 

innehållet tillfredsställa mannen, då innehåll skapas för mannen och hans perspektiv 

(Mulvey 1975). Då dessa bilder inte förhåller sig till en feminin diskurs (där diskursen 

alltså står för feminina attribut och inte kroppsliga egenheter) tillfredställer den således 

inte en könsmaktsordning och därigenom inte heller den manliga blicken (ibid.). 

En kan även diskutera hur teorin om den manliga blicken överensstämmer med dessa 

bilder. Då de inte ingår i någon typ av feminin norm eller i en genushegemoni så har 

troligtvis inte potential för kommodifiering, de är inte av relevans för de intressenter 

som finns inblandade i marknaden på Instagram. Bilderna tilltalar alltså inte en manlig 

blick, fyller de då inget behov? Instagram har givetvis även sina riktlinjer och regler 

[bilaga iiii] (Facebook.com, 2017) för vad som får publiceras och inte publiceras, men 

tolkningen och utförandet av dessa kan diskuteras utifrån vad som är otillbörligt eller ej. 

Detta då andra typer av bilder på kvinnor, mer eller mindre avklädda får postas. Vilket 
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kommer diskuteras senare i relation till kommande bilder. Gällande dessa bilder faller 

de utanför riktlinjerna, då det inte står något explicit om uppvisning av menstruation 

eller ej (ibid.). Om en då ser på detta genom Fuchs (2014) teorier om makt och 

kommodifieringsprocesser kan en argumentera för hur en viss typ av kapitalistisk 

styrning påverkar tolkandet av reglerna.  

Existerande myter kring menstruation är att det är något som kvinnan har, som ingen 

bör prata om, och att det är orent och negativt. Även att det medför dåligt humör och 

sura miner. Både personer som har menstruation och personer som inte menstruerar 

lever i ett socialt accepterat konsensus om att det är så mensen skall porträtteras och 

reproduceras. Menstruation är alltså ett tabubelagt ämne, en myt som exempelvis inte 

ens reklamer om mensskydd bryter mot (som ovan diskuterat). Den sociohistoriska 

aspekten som ligger latent under mytens utbredning är här att menstruation är något 

naturligt, det är bara blod och inte annorlunda än näsblod eller blod från ett sår på knät. 

Men det kan i detta fall argumenteras för att så länge som myten reproduceras så 

kommer konnotationer om att menstruation är äckligt och orent att befästas. Det ska 

dock tas till hänsyn att jag som kvinna möjligen har lättare att dra paralleller till att det 

är de konnotationer så som orenhet som gör mensen otillbörlig på sociala medier. Ett 

mer objektivt perspektiv kan möjligen visa hur dessa konnotationer inte är de som 

bidrar till myten, utan att det faktiskt är blod vi talar om. För det finns liknande 

konnotationer om blod på andra kroppsdelar. Som diskuterades förut borde inte 

menstruation betraktas som något annat än blod, men om det på ett övergripande plan 

finns en idé och myt om att blod inte är trevligt att titta på så kanske detta kan ligga i 

grund till varför dessa bilder betraktas som otillbörliga. Denna diskussion går i så fall 

vidare in på varför blod i relation till det kvinnliga könet inte ses som okej, för bilder 

som blod porträtteras på tas inte bort i samma utsträckning [bilaga iiii] (Instagram, 

2017). Vilket alltså på sätt och vis stärker idén om att kvinnliga kroppsliga skeenden 

som menstruation inte är normaliserat som något naturligt utan snarare inom ramen att 

det är äckligt och orent. 

 4.3 Sexualitet - kan kvinnan inte vara kåt? 

  4.3.1 En hand och en trosa 
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De tre bilderna som berör sexualitet på ett mer explicit sätt än de andra [bilaga iii], 

innehar även de liknande denotationer. De föreställer alla tre en mindre del av en 

kvinnokropp, där delar av ben och mage är synliga. På den första bilden ser vi en större 

del av magen, höft och lår. Kvinnan ligger på vad som ser ut som rosa tyll. Trosan är i 

ljust rosa bomull, tunna band i sidan och med texten pussy power tryck framtill. 

Kroppen är ljus och ingen kroppsbehåring är synlig. Den andra och den tredje bilden 

innehåller också en ljus kropp med en bomullstrosa. Båda med en hand nerstucken i 

trosan. På den ena ser vi en hand med ringar och rosa långa naglar, den andra skymtar 

en randig tröja och handen är porträtterat rakt framifrån. Den förra bilden visar en vit 

trosa med texten masturbate i gult och rött och den andra en gul trosa utan något synligt 

tryck.  

  4.3.2 Passivitet - det kvinnliga rätta? 

Dessa tre bilders denotationer har dels relationer till en del konnotationer som är relativt 

motiverade men det kan också utläsas en del förhållanden mellan dessa två nivåer som 

inte på samma sätt är godtyckliga. Att de anspelar på sex kan argumenteras för att vara 

mer eller mindre godtyckligt just för att två av bilderna demonsterar hur en hand förs 

ner mot könet, två av dem har även explicit tryckta texter som anspelar på kön eller 

onani. Konnotationer som alltså dras till onani, sexlust och kåthet kan ses som arbiträra 

i relation till denotationerna beskrivna ovan. Då bilderna alltså anspelar på sex men 

endast med en part i bilden kan även det dra konnotationer till att kvinnan själv är kåt 

och känner lust, även att vaginan eller en person som har en vagina är självständig i 

relation till njutning. Detta skulle därför kunna bidra till konnotationer om att kvinnan 

gör en sexuell revolt, att hon är självständig och i kontroll. Men som då kan 

argumenteras att vara relativt omotiverat. Alltså en relation mellan de två semiotiska 

nivåerna som är socialt konstruerade. 

Om man ser på detta genom ett kritiskt feministiskt perspektiv kan denna teori ge oss 

förståelse för hur just relationen mellan kvinnligt och manligt är problematisk (Alvesson 

et al 2008:352). Att dessa bilder tagits bort men inte bilder på män i underkläder som 

smeker sig själva [bilaga iiii] (Instagram, 2017) visar på så vis att mannens dominans 

befästs. Det normativa, som vi är vana vid, att mannen står i dominans över kvinnan, 

visas upp i sociala medier, inte minst i sexuella mediala sammanhang. Genushegemonin 
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är på så vis beroende av att sociala medier, och annat som påverkar vårt dagliga 

informationsintag, använder sig av kapitalistiska krafter och att kroppen alltså 

kommodifieras (Fuchs 2014). De kapitalistiska krafterna i den mening att det som säljer 

är det som tillfredställer den manliga blicken, det som porträtterar och reproducerar en 

bild av kvinnans sexualitet som passiv och i behov av mannen. Här blir detta ännu mer 

intressant då bilderna i sig porträtterar både smala och vita kroppar vilket brukar vara 

det som får vara kvar och synas för offentligheten. De rakade bikinilinjerna ses även 

ofta som en aspekt av nakenhet som får porträttera den mediala kvinnan. Men om man 

ser till reklamer som berör sexualitet så är vi vana att få kvinnan porträtterad som 

passiv. Så frågan är om detta alltså är det som är bäst anpassat till den ideala feministen 

som Sobal beskriver (2009) och på så vis alltså fungerar som en säljkraft. Vilket på så 

vis stärker tesen om att bilderna konnoterar till självständighet och att kvinnan är i 

kontroll över sin sexualitet.  

För att gå vidare in och se på myter i relation till kvinnan och hennes sexuella drifter, så 

finns det en idé och myt om att kvinnan inte är kåt. I alla fall inte lika sexuellt upphetsad 

som en man kan vara. Denna myt är intressant, inte endast för att den stärker idén om 

kvinnans passivitet, utan också för att den gömmer och döljer kvinnans sexuella drift. 

Detta kan vidare innebära att det normaliseras att kvinnan som gör sexuella anspelanden 

utan att vara under dominans av mannen kan ses som avvikande (Sobal 2009). Det 

avvikande kan alltså på så vis stå för det som sociala medier och kapitalistiska krafter 

ser som otillbörligt, något som inte är passande. Att Instagram påvisar en riktlinje att 

sexuellt anspelande bilder inte får postas (Facebook.com, 2017) kan diskuteras vara 

rimligt, men borde inte då alla nakenbilder och sexuellt anspelade bilder försvinna. Inte 

bara sånna som inte passar in i en genushegemoni?  

Det kan dock även diskuteras hur dessa bilder på ett mycket tydligt sätt anspelar på sex, 

till skillnad från andra kvarliggande bilder, där sexualitet visas - som tidigare beskrivs - 

men inte genom en hand under underkläderna. Kanske skulle bilderna med män 

porträtterade på samma sätt att tas bort? Att bilderna i detta avseende kan klassas som 

otillbörliga kan således alltså vara oberoende av befintliga myter och konnotationer utan 

helt enkelt handla om en tolkning av att dessa bilder överrensstämmer med vad som 

anspelar på sex och därför inte får finnas kvar på forumet. Att bortagningen möjligen 
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alltså inte sker på grund av existerande myter och att tolkningen av reglerna inte styrs av 

sociokulturella aspekter, som tidigare argumenterat, kan möjligen vara fallet. En kan 

visserligen då diskutera huruvida en borttagning av bilder som går emot befintliga 

myter reproducerar en befintlig hegemoni mer än bortatagning av bilder som 

reproduceras en redan befäst myt, vilket skulle vara fallet om en manlig motsvarighet 

till dessa bilder hade raderats. 

5. Slutsats och diskussion 

 5.1 Vad som syns och hur det kan uppfattas 
Det som har kunnat utläsas på den denotativa nivån är  bilder som alla porträtterar 

närbilder på kvinnokroppar eller mer eller mindre halvnakna kvinnor. Vissa av bilderna 

porträtterar helkroppar och andra mer delar av en kropp. På flera av bilderna är könshår 

något som är tydligt och som kommit att bli det som skapar ett gemensamhet och 

sammanhang bilderna emellan. Samma gäller menstruation, som porträtteras i flera av 

bilderna. På den sista bilderna har den denotativa nivån visat hur händer förs ner under 

underkläderna och texter som beskriver något om onani och kön.  

Analysen behandlar hur dessa denotativa segment står i relation till olika konnotationer 

som kan utläsas. Vissa konnotationer diskuteras vara mer godtyckliga i relation till de 

direkta tecken som återfinns och vissa konnotationer argumenteras för att vara mindre 

arbiträra. Att det är menstruation som således kan kopplas till tabubelagda ämnen, att 

menstruation ofta ses som något äckligt och orent. Gällande de orakade bikinilinjerna 

har konnotationer om icke-kvinnlighet och en brytning mot den feminina diskursen 

kunnat utläsas. Vidare har de bilder som mer explicit berör konnotationer om sexualitet 

diskuterats i relation till kvinnans passivitet, kvinnans egna sexlust och självständighet. 

Att bilder på kvinnor där könshår eller menstruation är synligt, eller där något anspelar 

på onani har alla således konnoterats till något som bryter mot en feminin diskurs, något 

som är otillbörligt för Instagram och på så vis inte något som verkar fungera som något 

kommodifierbart. Bilderna kan vidare förstås och uppfattas som något som adresserar 

en motstrategi mot en befintlig stereotyp, som är slätrakad, passiv och utan 

menstruationsfläckar. Konnotationer om hur något bryter mot det som vanligen 

porträtteras i media och istället faller in i ramen för the naked och tillfredsställer således 

inte den manliga blicken.  
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 5.2 Den mediala begränsningen 
De valda teorierna har tillsammans med den semiotiska metoden bidragit till verktyg för 

att kunna diskutera vilka innebörder denna mediala begränsing och borttagning av 

bilder kan innebära i den digitala diskursren och i ett bredare sociokulturellt perspektiv. 

Om kvinnans porträttering i media inte får ta plats och synas som den kroppsliga och 

mer ärliga versionen, om kvinnan inte kan rubba en norm och genomgå gender trouble 

utan att anses som avvikande och tas bort från medier och plattformar så kommer det 

troligtvis inte att förändra de stereotyper som är befintliga och som ligger inom en viss 

hegemoni där manliga stereotyper och skillnaden mellan könen är huvudelement. Om 

myter om kvinnan som passiv, som slätrakad och som hemlighetsfull när det kommer 

till hennes månatliga blödning reproduceras av stora medieföretag kanske det i sin tur 

leder till att det som är kommodifierbart inte kommer att förändras. För det är just de 

stora företagen som har stor makt att bestämma vad som kan säljas och inte, vilket som 

tidigare diskuterat ofta är det som tillfredställer en genushegemoni där en distinktion 

mellan manligt och kvinnligt är tydlig och där det som porträtteras gör det för att 

tillfredsställa den manliga blicken. På så vis ligger myten kvar och sociokulturella- och 

historiska aspekter ligger latent. Ett konsensus om hur en kvinna ska porträtteras 

befästs. Sociala medier dominerar vår samtids nyhetsintag och information generellt i 

den västerländska kulturen. När företagen på så vis bestämmer utbudet utifrån de 

normer och stereotyper som är kommodifierbara så kommer utbudet således inte att 

förändras eller följa med i pågående samtidsagendor. Visserligen finns hopp, för både 

företag, reklam och sociala medier börjar inrikta sig mot en female gaze. Även om det 

ibland sker på en bekostnad att det istället är detta som kommodifieras så händer det i 

alla fall något. Dock porträtteras allt detta fortfarande i en fin chimär och där det 

kroppsliga och ärliga fortfarande är sällsynt. Så om Instagram vill bidra till mångfald 

och en gemenskap för alla (Facebook.com, 2017) kanske de borde se användarna som 

en producers och möjligheter och inte bara som en ekonomisk tillgång.  

Detta myt-befästande kan bidra till etiska och samhälleliga agendor där motstrategier 

förstärks, vilket således kan leda till ännu mer stärkt distinktion mellan vi- och dem (i 

många fall på så vis mellan könen) och i sin tur fortsätta att rama in normer som är 
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svåra att motstrida utan stor ansträngning. Så frågan kvarstår - hur ska något kunna 

normaliseras om några fortfarande vinner på att fortsätta stärka befintliga stereotyper?  

 5.3 Relevans och vidare forskning 

Den här undersökningen har  förhoppningsvis bidragit till kunskaper om hur den 

manliga hegemonin fortfarande styr både inom det digitala fältet, och på så vis inom det 

samhälleliga och det sociala. Att förstå vilka bakomliggande strukturer och segment det 

ligger i några, kan tyckas betydelselös, borttagningar på Instagram har vidare gett 

inblick i hur sociala medier påverkar våra normer, strukturer och ramar. Hur en medial 

begränsning på ett fåtal bilder kan betyda så mycket för kvinnans porträttering, och att 

mannens dominans och skillnaderna mellan könen fortfarande är ett huvudelement värt 

att adressera. Det finns en praktiskt och teoretisk relevans i denna studie, att ha en grund 

att stå på i vidare forskning och faktiskt ha exempel på hur tidigare forskning och 

använda teorier, både äldre och nutida, fortfarande kan appliceras och stärkas i dagens 

medierade samhälle. 

Som diskuterat i metodkapitlet finns det vissa aspekter som är värda att ta tillvara på i 

analysen kring dessa bilder. Jag har möjligen en partiskt och mycket subjektivt 

perspektiv när jag analyserar vilka konnotationer och myter som finns och representeras 

i dessa bilder. Dels för att jag är kvinna, vilket kan medföra vissa förförståelser eller 

aspekter kring mitt resonerande av feminina teorier och perspektiv. Då många 

reflektioner som diskuterats har utgått från kritiska perspektiv, som grundar sig i en idé 

och tanke att ett patriarkalt samhälle är det som råder och att målet är att det inte borde 

vara så. Därigenom har analysen präglats både av min egna sociokulturella bakgrund 

och även mina valda teoriers vinkling. Dock har min medvetenhet kring detta bidragit 

till en ambition och syfte att försöka föra en öppen och dualistisk argumentation och 

reflektion. Trots en svårfrånkomlig partisk roll är ambitionen att med hjälp av den 

semiotiska metoden kunna lyfta fram och synliggöra aspekter som finns i dessa bilder, i 

förhoppning att uppmuntra till vidare undersökningar i ämnet.  
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De teorier som applicerats i metoden är som tidigare diskuterat av stor relevans i denna 

undersökning, just för deras syn på hur genusstrukturer kan blottläggas och hur dessa 

fungerar i en medierad samtid. Detta medför på så vis en god grund som kan ge insikter 

i vidare forskning, som med fördel kan ske med både kvantitativa metoder och fler 

teoretiska grunder. I en medierad samtid, där mycket är möjligt och många röster kan 

höras, är min förhoppning att alla ska få synas och ta plats. I en vidare undersökning 

skulle en bredare variant av semiotikens lära med fördel kunnat tas in i analysens 

utformning. Begrepp som syntagm och paradigm skulle till exempel kunna diskuteras i 

relation till kultur och konventioner, vilket jag tror skulle kunna ge mycket givande 

insikter i ämnet. Att ta in kvantitativa aspekter och även ett större empiriskt material kan 

ge en stadig grund och replikabel slutsats, vilket just är något som behövs i detta 

område. Där kvantitativa och mätbara fakta ofta kan ses som mer värda i ett ekonomiskt 

sammanhang. Så på så vis alltså komma med kvantitativa fakta, något som slår hårt mot 

hårt. För idag verkar det tyvärr fortfarande vara så att, syns du inte, ja då finns du inte.  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