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I och med det senaste decenniets utveckling inom sociala medier 
har det blivit enklare att synliggöra sina åsikter genom att gå med i 
grupper, dela artiklar och gilla inlägg. Internet har blivit en plats för 

att synliggöra sitt samhällsengagemang och en populär arena för politisk 
aktivitet. Under senare år har Facebook fungerat som en samlingsplats 
för personer som organiserar sig mot orättvisor. Ett exempel är 
volontärorganisationen ”Vi gör vad vi kan” som startades för att hjälpa 
människor på flykt. Genom sociala medier växte sig initiativet stort hos 
svenska folket och tack vare allmänhetens engagemang och donationer 
har ”Vi gör vad vi kan” hjälpt tusentals flyktingar i Sverige och på plats 
på Lesbos i Grekland. Att organisera sig via sociala medier när stort 
behov av volontärer och donationer uppstår är inget nytt. Det finns 
organisationer som t.ex. Nätaktivisterna, var syfte är att stötta unga och 
uppmuntra dem att vara ”antirasistiska aktörer på nätet”.1 Denna typ av 
digitalt organiserad aktivism och sätt att använda sig av sociala medier 
för att skapa aktion har blivit normen.

Intresset i den här texten ligger istället på en annan facett av digital 
aktivism: sociala medier som en möjlighet för bredare meningsfull 
interaktion, och som ett sätt att synliggöra den sammanhållning som 
kan skapas genom ideologiskt eller politiskt motiverad interaktion på ett 
vardagligt plan. Det finns många som inte känner sig hörda i samhället 
och media och som därför har startat en egen plattform för personer 
i samma sits. Här handlar det inte om att synliggöra sin aktivism för 
andra utan snarare om att hitta styrka i likasinnade och använda sociala 
medier som en plats för samhörighet. Det är spännande och komplexa 
processer och villkor som finns bakom denna typ av plattformar, som 

1 Nätaktivisterna, tillgänglig: http://nataktivisterna.se/om-projektet/, (hämtad 2017-04-
21).
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tydligt skiljer sig både från andra former av aktivism och sätt att använda 
sociala medier. Med dessa utgångspunkter diskuterar vi i denna text 
feministisk och antirasistisk aktivism på Instagram.

Medieteoretikern Geert Lovink har påpekat vikten av att undersöka 
vår användning av teknik, framförallt i relation till politisk handling:

Technology is important because it empowers people. That’s where you start. 

Not in novelty or neatness, not in the fact that it changes things, because it 

might change things by disempowering.2

Vi ämnar alltså lyfta fram och undersöka ett specifikt, politiskt motiverat 
agerande på Instagram. Vikten av att undersöka dessa moderna uttryck 
för vår kultur ökar när det inte längre finns en skiljelinje mellan IRL 
(In real life) och online. Våra liv äger lika mycket rum på som utanför 
nätet; de två delarna har blivit oåterkalleligt sammanvävda: ”en stor del 
av våra liv är numera kopplade till digitala världar. Det är en textur 
som genomsyrar den typ av samhälle vi lever i.”3 På Instagram byggs 
nya konventioner upp som behöver avkodas för att deras värde för och 
inflytande på samhället ska förstås. Intresset av att undersöka digitalfött 
innehåll – i det här fallet skapat för och på webben – kan ligga både 
i materialets tillkomst och dess användning: Hur och av vem skapas 
det, vem interagerar med det och hur, vilka ämnen tas upp, i vilka 
sammanhang? Hur hänger allt ihop, hur ser relationen mellan aktör och 
material ut, och vilka kulturella processer och värderingar blir synliga i 
hanteringen av det digitala? 

INSTAGRAM SOM FEMINISTISK-AKTIVISTISK PLATTFORM

Genom sociala medier har en ny sorts partipolitiskt obunden aktivism 
fått en samlingsplats. Samtalet, interaktionen och berättelserna finns 
numera på nätet. Medan Instagram är mindre undersökt, tas Twitter och 
Facebook regelbundet upp som plattformar för nätaktivism och det har 
gjorts omfattade undersökningar om dessa tjänster och deras användares 

2 Geert Lovink, Network without a cause: a critique of social media (Cambridge, 2011), s. 159.
3 Per-Olof Eliasson, ”Digital humaniora gör ny forskning möjlig”, Sveriges 
universitetslärarförbunds medlemstidning, 2013, tillgänglig: http://www.sulf.se/
Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-4-131/Digital-humaniora-gor-ny-
forskning-mojlig/ (hämtad 2015-09-01). 
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politiska handlingar.4 Som nämnts ovan är det idag en självklarhet att 
organisera sig via Facebook. Vi är dock framförallt intresserade av forum 
där de som är underrepresenterade får göra sin röst hörd. Det handlar inte 
om att alla får delta utan om att en viss grupp får utrymme att göra sin 
röst hörd, där andra får lyssna istället för att höras och agera. Till exempel 
är Instagram-kontot @Svartkvinna skapat för, som de själva benämner 
det, rasifierade personer, som ett community att höras och diskutera 
på. Detta möjliggör att annars underrepresenterade eller marginaliserade 
grupper kan ta plats och hitta en kontext, tack vare sociala medier. 

Sociala medier som en plattform för ideologisk aktivism har under-
lättat det individuella politiska deltagandet då vi inte längre aktivt 
behöver uppsöka information, eftersom andra delar den med oss eller 
vi kan välja att följa vissa nyhetskällor. En vanlig term inom forskning 
kring sociala medier är clicktivism, vilket innebär att en politisk handling 
kan vara t.ex. ett enkelt klick på ”Gilla”-knappen på Facebook. Detta 
fenomen är omdiskuterat av forskare, där vissa anser att clicktivism är ett 
sätt för användare av sociala medier att känna att de bidragit till social 
förändring utan ansträngning, medan andra menar att ett enkelt klick 
faktiskt kan bidra till förändring och politiskt uppvaknande.5 Tack vare 
vissa organisationer har clicktivism blivit ett aktivt deltagande där ett 
klick på ”gilla”-knappen t.ex. kan bidra till en insamling eller till att ett 
träd planteras. Samma funktioner finns på Instagram där organisationer 
skänker en viss summa baserad på antalet följare eller antalet personer 
som gillar en viss bild. 

Ett av de största svenska nätverken för aktivism på Instagram är 
kontot @Kvinnohat, vilket startades som en plattform för att synliggöra 
sexism och misogyni. Kontot har i dagsläget ungefär 48000 följare. 
Idag har kontot en gästpostare i veckan som genom egna erfarenheter 
belyser bland annat kvinnoförtryck, kvinnomisshandel, prostitution 

4 Se exempelvis Uroš Godnov & Tjaša Redek, “The use of Twitter for political purposes 
in Slovenia.”  Romanian Journal Of Political Science, 2014, Sanne Kruikemeier, “How 
political candidates use Twitter and the impact on votes”, Computers In Human Behavior, 
2014:  34, Sounman Hong, “Who benefits from Twitter? Social media and political 
competition in the U.S. House of Representatives”, Government Information Quarterly, 
2013: 30, José Marichal, Facebook democracy: the architect of disclosure and the threat to public 
life, (Farnham, 2012), samt P.R Miller m.fl,  “Talking politics on Facebook: Network 
centrality and political discussion practices in social media”, Political Research Quarterly, 
2015: 68.
5 Max Halupka, “Clicktivism: A systematic heuristic”, Policy & Internet, 2014:6.
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och självskadebeteende. @Kvinnohat är ett av flera populära Instagram-
konton där följare postar inlägg, och på så sätt står för ett innehåll som 
kretsar kring ideologi och politik, oftast ur ett vardagligt och personligt 
perspektiv. Några andra exempel på sådana politiska och/eller ideologiska 
konton är @Svartkvinna (33  000 följare) som synliggör exotifiering 
och rasism, @Muslimskkvinna (17 000 följare) där muslimska kvinnor 
i Sverige berättar om sin vardag, och @Machokulturen (15 000 följare) 
med fokus på destruktiva mansroller. 

Nämnda Instagramkonton är uppbyggda genom crowdsourcing där 
olika personer bidrar till innehållet. Det är inte bara olika personer som 
postar inlägg, utan det brukar också bli en debatt i kommentarsfältet 
där perspektiv ifrågasätts och olika synpunkter kommer till tals. Denna 
gemenskap och den diskussion som uppstår formar kulturella uttryck 
och värderingar. 

DET PERSONLIGA ÄR POLITISKT

Aktivismen på Instagram är en form av subaktivism, alltså en politisk 
handling som blir en del av vardagen. Detta till skillnad från den sorts 
engagemang som kräver ett avbrott i det vardagliga livet, till exempel att 
gå och rösta eller engagera sig i en politisk förening.6 Att ta del av och 
bli medveten om strukturell rasism och misogyni på nätet kräver – tack 
vare bl.a. Instagram – ingen större ansträngning. Allt som behöver göras 
är att följa ett konto. Internet har ökat möjligheterna att skapa sig en 
bekantskapskrets utifrån intressen och värderingar, vilket tidigare kunde 
vara svårt på grund av t.ex. geografiskt läge. Nätet gör det enklare att 
hitta likasinnade och förebilder. Administratörerna för @Kvinnohat vill 
“[g]e vatten på kvarnen till både inbitna feminister men också till de 
som precis börjat analysera ämnet.”7 En kritik som kan riktas mot dessa 
konton är att de ”predikar för de redan frälsta”, alltså beskriver och 
argumenterar för saker som följarna redan är medvetna om, bland annat 
eftersom själva handlingen att följa ett sådant konto redan förutsätter 
ett intresse fött ur medvetenhet. För många av dessa konton handlar 
det dock inte i första hand om att föra en diskussion eller försvara sig 

6 Maria Bakardjieva, “Subactivism: Lifeworld and politics in the age of the internet”, The 
Information Society, 2009:25.  
7 ”Intervju: Kvinnohat”, Nöjesguiden, 2013, tillgänglig: http://nojesguiden.se/artiklar/
intervju-kvinnohat (hämtad 2015-03-25).
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från utomstående, utan de är till för att skapa gemenskap. På Instagram-
kontot @Voiceofhijabis är det uttalat från kontots administratörer att ”det 
bara [är] muslimska hijabisar som får uttrycka sig, som får skriva och 
kommentera.”8 Där handlar det om att skapa ett forum fritt från den vita 
blicken där personer kan lära av och stärka varandra. 

Innehållet som skapas på dessa konton grundar sig ofta i personliga 
berättelser om utsatthet på grund av t.ex. könsidentitet, etnicitet eller 
sexualitet. Denna tanke, att det personliga är politiskt, diskuterades av 
radikalfeministen Carol Hanish redan år 1969, i texten ”The personal 
is political”, som ett svar på kritiken av den amerikanska kvinnliga 
frihetsrörelsen Women’s Liberation Movement. Kritikerna menade att 
de kvinnor som samlades för att medvetandegöra kvinnligt förtryck 
inte sysslade med ”riktig” politik utan snarare personlig terapi och 
navelskådning.9 Likt vad Hanish beskriver i ”The personal is political” 
blir det personliga politiskt även på t.ex. @Kvinnohat, @Svartkvinna och 
@Muslimskkvinna. Berättelserna på dessa konton är något som sällan syns 
i massmediernas asymmetriska representation av världen. Det är inte 
längre fråga om en liten grupp auktoriteters urval då sociala medier ger 
utsatta och marginaliserade grupper en plattform där enskilda individer 
kan vara aktiva deltagare på den politiska arenan.10 Sociala medier blir ”a 
new frontier of free speech, where anybody with an internet connection 
could participate in political communication.”11 Det förutsätts att det 
i andra medier finns någon/några odefinierade personer i en stark 
maktposition som skapar ett urval som sedan blir kanon – en cirkel 
som driver och definierar sig själv. Internet har inte sådana restriktioner, 
framförallt inte i sociala medier, vilket gör att allas röster får en plats. 
Internet kan i detta avseende bli representativ för själva demokratin. 
Geert Lovink, professor i interaktiva medier, delger denna hoppfulla 
åsikt om internet: ”The horsepower of the many would dissolve the 
rusty institutions bit by bit.”12

8 @Svartkvinna, ”Separatistiska forum”, tillgänglig: https://www.instagram.com/p/
BDuv16gQSWG/?taken-by=svartkvinna (hämtad 2017-04-21).
9 Carol Hanish, “The personal is political”, Notes from the second year: Women’s Liberation, 
(New York, 1970).
10 Bakardjieva.
11 Lovink, s. 2.
12 Ibid., s. 1.
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POLITISK AKTIVISM PÅ INTERNET

Författaren Malcom Gladwell menade i en känd kommentar att aktivism 
inte kan utföras enbart online: ”the revolution will not be tweeted.”13 En 
annan kritik som kan riktas mot synlighet på nätet kan göras utifrån det 
som Jodi Dean, professor i statsvetenskap, kallar kommunikativ kapitalism 
(communicative capitalism). Detta koncept bygger på sammanflätningen 
av demokrati och kapitalism. Den kommunikativa kapitalismen ser 
politiska meddelanden som ett bidrag till cirkulerande innehåll snarare 
än något som kräver gensvar.14 Den kritik som på internet riktas mot 
politikers handlingar anses då inte behöva besvaras eftersom den inte ses 
som legitim kritik utan endast som åsikter.15

Politiska handlingar på internet som inte kräver tid eller ett större 
engagemang kallas ofta slacktivism. Ett exempel på detta är att köpa 
gåvor till fattiga via t.ex. UNICEF eller appen Share The Meal. De som 
definierar sig själva som slacktivister menar dock att de är aktivister 
som inte hör till en större organisation utan istället diskuterar sina 
åsikter oberoende av partipolitik.16 Clicktivism, som vi nämnde ovan, 
kan också ses som en enklare form av slacktivism; att endast gilla eller 
dela innehåll på webben. Ett tydligt exempel på detta är de politiska 
artiklar som utan större eftertanke – och oftast utan kommentar som 
förklarar sammanhang eller den egna ståndpunkten – delas på Facebook. 
Skillnaden mellan slacktivism och clicktivism kan alltså bedömas utifrån 
den förändring som handlingen bidrar med. Slacktivisten gör skillnad 
genom att exempelvis köpa mat till behövande, om än framför datorn, 
medan clicktivisten endast visar upp sina ståndpunkter genom att dela 
en artikel eller gilla ett inlägg.

 @Kvinnohat har lyckats hålla sig ifrån den sortens cirkulerade innehåll 
och clicktivism. På Instagram finns inte samma självklara delningsaktivitet 
som på Facebook och inte heller samma ordrestriktioner som på 
Twitter. Genom att använda Instagram som plattform kan gästpostare 
skriva längre texter med exemplifierande bilder i en tydlig kontext. 

13 Malcom Gladwell, “Small change: Why the revolution will not be tweeted”, The New 
Yorker, 2010-10-04, tillgänglig: http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/
small-change-3 (hämtad 2015-03-25).
14 Jodi Dean, Democracy and other neoliberal fantasies (Durham, 2009), s. 22 ff.
15 Ibid., s. 20.
16 ”Interview: Erin McKean discusses the definition of slacktivism.” Talk of the Nation, 
2002-06-05.
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Kommentarsfunktionen gör också att olika perspektiv kan diskuteras. På 
så sätt blir ett konto som @Kvinnohat en microblogg där texten ibland 
är viktigare än bilderna, vilket på sätt och viss motsäger plattformens 
initiala syfte att vara bilddriven. Skillnaden mot en vanlig blogg är att 
Instagram är ett flöde som enkelt implementeras i mottagarens vardag 
– det kräver inte den extra ansträngningen att gå till en hemsida, utan 
finns där när en postar bilder på sin frukost. Interaktionen blir vardaglig, 
men inte nödvändigtvis enkel, att ta till sig. Ett informationsflöde 
skapas där kommentarer är lika viktiga som inlägg, och följare bidrar till 
innehållet genom diskussion. Genom sociala medier har användare fått 
mer makt och fler röster blir hörda. Det samma gäller för nätaktivisternas 
plattformar: det ges utrymme för nya röster. På så sätt kan en aktiv 
interaktion bidra till förändring, medan en automatiserad interaktion – 
alltså att endast “gilla” – är en clicktivistik handling, ett slags självtillfreds-
ställande av behovet att delta, som främst gynnar den som utför det men 
inte egentligen aktivt bidrar till förändring.

Aktivism på internet kan gå ut på att visa upp konkreta, strukturella 
samhällsproblem, t.ex. genom berättelser från marginaliserade grupper. 
Det kan ses som en motpol till den partipolitik som ibland upplevs 
som svårförståelig och otillgänglig, och där enbart vissa har makten och 
möjlighet att uttala sig. Instagramkontona hjälper till att konkretisera, 
synliggöra och diskutera problem. Dialog, och förtroende till denna 
dialog, uppstår ur den subaktivism som kännetecknar dessa plattformar: 
det privata blir offentligt – den privata berättelsen/upplevelsen görs 
offentlig i aktivismens tecken. Det skapas också en gemenskap och en 
plats där grupper i samhället kan diskutera utifrån sina egna  perspektiv 
utan att behöva försvara sig för andra. Det valda mediet är av yttersta vikt 
för budskapet, där bilden och texten kombineras till ett uttryck – men 
det är plattformens funktioner för diskussion och dialog, att andra också 
är närvarande och öppna med sina upplevelser och tankar, som ger den 
sin styrka.17 Instagram-konton som @Kvinnohat, @Svartkvinna, och @
Muslimskkvinna tillgängliggör och skapar samhällsdebatt. Förändrings-
arbetet i dessa nätverk sker kollektivt, synligt, lättillgängligt och med en 
personlig utgångspunkt.

17 Uttrycket introducerades i Marshall McLuhan, Understanding media: The extensions of 
man, (New York, 1964) och utvecklas i Marshall McLuhan, The medium is the massage:  An 
inventory of effects, (London, 1967).
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