
	  

 

 

 

 

 

För vilka finns 
kroppspositivismen? 
En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur 
kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism 
 

 

Who are included in the body positive movement? 

A discourse analysis and a semiotic analysis of how body activists on Instagram 

articulate body positivity 

 
 
Examensarbete, 15 hp, VT 2017 
Medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk inriktning 180 hp 
Författare: Camilla Wallén 
Handledare: Torbjörn Rolandsson 
Examinator: Johan Jarlbrink 



	   	   	  	   	  

Sammanfattning 
Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp 

och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även 

till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan 

olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna 

artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och 

etablerade teorier i postmodern feminism, fat studies, aktivism och objektifiering. Studien har 

genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt och utförts genom en diskursanalys och 

semiotisk bildanalys av text och bild från tolv svenska kroppsaktivister på Instagram. 

Resultatet av studien visade att det finns olika åsikter kring vilka kroppar som får vara med i 

den kroppspositiva rörelsen. En del för en diskussion kring att den endast är till för personer 

med normbrytande kroppar, medan andra menar att den är till för alla kroppar. Studien visade 

även att kroppsaktivisterna visualiserar sina kroppar på olika sätt. En del tar bilder som liknar 

hur kvinnor porträtteras i reklam medan andra tar bilder som bryter mot normer genom val av 

vinkel och posering. Slutligen visade studien att kroppsaktivisterna ser olika på vilket syfte 

rörelsen har. Vissa för en diskussion kring att rörelsen ska få andra att må bra i sin egen 

kropp, andra om att medierna ska visa upp fler kroppstyper. Andra talar om att 

kroppspositivismen finns för att kvinnokroppen ska sluta utstå objektifiering.  

 

Nyckelord: Kroppspositivism, Kroppsaktivism, Diskursanalys, Semiotisk bildanalys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  	   	  

Abstract	  
This study has been conducted with the purpose of examining how body activists articulate 

body and body positivity through imagery and text on their Instagram accounts. This study 

also aims to investigate if the articulations of body positivity differ, and if so how. Finally, the 

study aims to examine how body activists articulates the purpose of the movement. The 

theoretical framework of this study is based on past research and established theories about 

postmodern feminism, fat studies, activism and objectification. The study has had a 

qualitative approach and is based on discourse analysis and a semiotic analysis of texts and 

images from twelve swedish body activists on Instagram. The result of the study showed that 

there are different opinions regarding which bodies that can be included in the body positive 

movement. Some of the participants argued that the movement includes all body types, while 

some argued that the movement should only include norm-breaking types of bodies. The 

study also showed that the body activists articulates their bodies in different ways. Some of 

the participants have taken pictures similar to how women are portrayed in advertisements 

while others have taken norm-breaking types of pictures by the choice of angle and pose. 

Finally, the study showed that the body activists have a different point of view regarding the 

purpose of the movement. For some of the body activists the aim of the movement is to make 

others feel good about their own body while others wants to see more body types in the 

media. Some of the participants feels that the purpose is to stop objectification of the female 

body. 

 

Keywords: Body positivity, Body activism, Discourse analysis, Semiotic analysis. 
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1	  Inledning	  
Inom feministiska rörelser har debatter förts kring olika diskussionsämnen i olika tider. När 

feminismen endast inkluderade kvinnor ansåg andra att det är många andra faktorer som gör 

att man kan drabbas av diskriminering, bland annat etnicitet, sexualitet, ålder och klass. Ur 

denna debatt skapades den intersektionella feminismen, där man vill visa att kön inte är en 

kategori som i sig själv får utstå diskriminering, utan att förtrycket sker i relation till andra 

kategorier. En kvinna är inte bara en kvinna, utan blir bemött på ett visst sätt beroende på om 

hon har en annan etnicitet, tillhör en specifik klass och har en sexualitet som avviker från 

normen (Laskar, de los Reyes & Gröndahl, 2007: 10, 14). I dagens samhälle har en ny 

diskussion blossat upp. Diskussionen rör sig kring kvinnors kroppar och kallas 

kroppsaktivism eller kroppspositivitet. 

 

Den 27 december 2016 publicerade Institutet för språk och folkminnen en lista över nya ord 

som tillkommit det svenska språket under det gångna året. För första gången kom ordet 

kroppsaktivism med, med betydelsen; ”ideologiskt grundad verksamhet som syftar till att 

motverka begränsande skönhetsideal och skapa lika villkor för människor med olika 

kroppstyper” (Språk och folkminnen, 2016). Man kan tycka att denna mening säger 

tillräckligt om vad kroppsaktivism eller kroppspositivism är, men denna uppsats avser att 

undersöka vad kroppsaktivisterna själva anser ingår i begreppet. Ur ett samhälleligt perspektiv 

är detta intressant eftersom ordet är nytillkommet, vilket skapar rum för slitningar där 

ställningstaganden för vilka som får vara med och vilka som får stå utanför ingår. Ett exempel 

på detta är följande utdrag från ett inlägg skrivet av Instagramprofilen mondokanel 16 januari 

2017;  

 

(…) Så jävla gött med kroppsnorm som vidkas så man får en sundare bild av normalkropp 

 ist för normkropp. Gillar kroppsaktivism som koncept. Men alltså allt är inte feministisk 

praktik. Att nån skitsnygg tjej tar paus i selfieflödet och klämmer fram nåt magveck gör inte 

att jag mår bättre i min kropp (…) (Bilaga 20). 

 

Andra, som kobranhuggertill, skriver istället såhär i ett inlägg från den 22 januari 2017; 

 

(…) Kroppspositivitet är ett brett begrepp och är en stor normkritisk rörelse där alla kan 

 vara med. Alla som vill krossa normer kring hur kroppar "ska" se ut (…) (Bilaga 19). 
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På grund av dessa meningsskiljaktigheter är det därför högst intressant att försöka bena ut hur 

kroppspositivismen artikuleras i såväl text som bild.   

 

Tidigare studier har exempelvis fokuserat på hur följare av kroppspositiva Instagramkonton 

tänker kring sin egen kropp, hur Instagram kan användas i politiskt förändringsarbete eller där 

man intervjuat kroppsaktivisterna på Instagram för att höra vilken roll sociala mediet har för 

kroppspositivismens genomslagskraft. Ur en vetenskaplig synpunkt blir denna uppsats 

kompletterande då den istället ämnar till att få ett svar på vad som ingår i begreppet 

kroppspositivism/kroppsaktivism. Uppsatsen vill undersöka vilken diskursiv kamp som finns 

och hur olika eller lika kroppsaktivism artikuleras mellan olika användare på Instagram och 

på så sätt bidra med en fördjupad förståelse av begreppet. 

1.1	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att ur ett feministiskt perspektiv undersöka vilka diskurser om 

kropp och kroppsaktivism som uttrycks hos kroppspositiva konton på Instagram genom 

diskursanalys och semiotisk bildanalys. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar 

skapats: 
 

• Hur framställer sig de kroppspositiva aktivisterna i bild? 

• Hur artikulerar aktivisterna sina egna kroppar?  

• Vilka kroppar ska inkluderas i den kroppspositiva rörelsen enligt kroppsaktivisterna? 

• Vilka antagonismer finns inom den kroppspositiva rörelsen vad gäller vilka kroppar 

som får vara med? 

• Hur artikuleras kroppspositivismens syfte av kroppsaktivisterna? 
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2	  Tidigare	  forskning	  
I denna uppsats har studier som berör diskriminering av överviktiga samt hur överviktiga 

porträtteras, positiv kroppsuppfattning och digital aktivism inkluderats. Eftersom en del av 

kroppsaktivisterna i denna undersökning är överviktiga och visar upp sina kroppar i 

självporträtt kan studiefältet fat studies ge en fingervisning på vilka normer som bryts och 

vilken eller vilka betydelser kroppspositivismen får utifrån detta. Studien om 

kroppsuppfattning är relevant att ta med i denna uppsats för att ge perspektiv på vilken 

kroppspositivism barn och ungdomar har artikulerat och sedan ställas i jämförelse med vad 

kroppsaktivister på Instagram artikulerar på sina konton. Hester Baers studie, som inkluderar 

både feministisk aktivism och användningen av kvinnokroppen för att förändra synen på 

kvinnokroppen (Baer, 2016), är högst relevanta att använda då kroppsaktivismen i denna 

studie främst utspelar sig på sociala medier och där kvinnorna använder sig av sina kroppar 

för att bryta normer. 

2.1	  Fat	  studies	  –	  förtryck,	  porträttering	  och	  kroppspositivism	  hos	  överviktiga	  
Är man överviktig och inte tillfredsställer skönhetsidealen, kan en utstå inte bara 

diskriminering utan till och med förtryck av omgivningen. Denna argumentation förs i 

artikeln On fat Oppression (2014) av G. M. Eller. Detta kan visa sig i skolmiljö, i relationer 

eller på arbetsplatser. Forskningsfältet fat studies är relativt nytt, där man ser fetma och 

övervikt som en social konstruktion (Eller, 2014: 220-221), det vill säga att den uppfattning vi 

har av människor och världen i stort är skapat av oss människor. Detta påverkar också hur vi 

ser på människor och vilka egenskaper som personer tillskrivs. Rent generellt kan förtryck av 

människor eller grupper av människor exempelvis göras genom något som kallas för 

dubbelbindning. Dubbelbindning handlar om att oavsett hur den förtryckta gruppen väljer att 

agera, så kommer deras val att kritiseras. Vägvalen består av två extremer, och där 

mellanvägen istället blir att följa normen som finns. Kvinnor har exempelvis krav på hur de 

ska vara och agera i sin sexualitet. De får inte uppskatta sex och ha sex med många personer, 

men samtidigt får de inte heller vara asexuella. Det här är en dubbelbindning. Rädslan för att 

hamna i något av de extrema facken gör istället att man anpassar sig till normen, där man inte 

har frihet till att vara den man är (Eller, 2014: 222-223, 232). 
 

Artikeln lyfter även studier som visar på att överviktiga män inte drabbas av förtryck i lika 

stor utsträckning som kvinnor. Medan kvinnor möter ett förtryck på samtliga fronter, så möter 

män detta främst på sina arbeten men i lägre grad. Kvinnor som lever med ett yttre förtryck 

från samhället kring hur man som kvinna bör se ut under en längre tid, får ofta en inre röst där 
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de psykologiskt förtrycker sig själva. Genom att hela tiden fokusera på vad en får och inte får 

äta och hur smal man behöver vara för att kunna ses som vacker, leder det i längden till att 

man upplever sig som mindre värdefull (Eller, 2014: 229-230, 236). Även Hannele Harjunen 

har skrivit om kvinnans kropp i Neoliberal Bodies and the Gendered Fat Body, där hon 

beskriver att kvinnor ofta har en större press på sig att vara smala jämfört med män. Trots att 

det nyliberala samhälle som vi lever i idag där vi på många olika plan har möjlighet att 

bestämma själv, är ramen för hur en kvinnokropp fortfarande begränsad till en specifik form 

(Harjunen, 2017: 96). 
 

Eller (2014) menar att det är viktigt att övervinna smalhetsnormen genom att synliggöra de 

förtryckta kvinnokropparna för att på så sätt visa att även dem kan ingå i spektret för hur en 

vacker kvinna kan se ut. Det är först när förtryckta kroppstyper exponeras som 

smalhetsnormen kan ifrågasättas och undermineras (Eller, 2014: 238). 

 

En studie som behandlar kroppsuppfattning hos barn och ungdomar, och som egentligen inte 

är inom fältet för fat studies, har också inkluderats i studien. Studien är kompletterande 

eftersom även denna forskning för en diskussion kring kroppar, vilket knyter an till 

studiefältet fat studies. Den är även intressant att ha med eftersom det är intressant att se om 

kvinnorna i denna studie uttrycker kroppspositivism på liknande sätt. Precis som Eller 

beskriver så behöver smalhetsnormen ifrågasättas, vilket också objekten beskrivit i Ann 

Frisén, Kristina Holmqvist Gattario och Carolina Lundes studie. Barnen och ungdomarna, 

som alla har en positiv kroppsuppfattning, menar att de distanserat sig från samhällets ideal 

och förklarar dem som “onaturliga”. De identifierade sig inte med personer som 

tillfredsställer idealet, utan var istället kritiska mot hur kropparna framställdes. Detta tror 

forskarna kan ha gjort att ungdomarna kunnat behålla sin positiva kroppsuppfattning. Andra 

vill aktivt visa att de inte vill tillfredsställa samhällets ideal utan istället skapa nya (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014: 196, 202-204). En del av barnen och ungdomarna 

beskrev istället sin kropp i huvudsak som ett verktyg där ord som koordination, styrka och 

snabbhet kom upp vid frågor om vad man tycker om med sin egen kropp. Detta handlar i sin 

tur inte om att personerna uttrycker att de är bäst på att dansa, lyfta tunga saker eller springa, 

utan snarare att de ser kroppen som ett verktyg för att kunna uppleva saker som de tycker om 

att göra (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014: 198-200). 
 



	   	   5	  	   	  

Jennifer-Skott Mobley har till skillnad från Eller (2014) och Frisén, Holmqvist Gattario & 

Lunde (2014) undersökt hur överviktiga kvinnor framställs i pjäser i hennes 

doktorsavhandling Staging fat: Dramaturgy, female bodies, and contemporary American 

culture (2010). Hennes forskning kring pjäsen My Fat Friend visar att kvinnan blir tillskriven 

egenskaper beroende på vilken vikt eller kropp hon har. Huvudkaraktären i pjäsen är en 

överviktig kvinna, och beskrivs som singel, hetsätare, har lågt självförtroende, ljuger och är 

tröstätare, gömmer undan godis och säger skämt på sin egen kropps bekostnad (Mobley, 

2010: 44). En normalviktig man visar sitt intresse för kvinnan och de går på en date. Mannen 

porträtteras som pervers, att det är något fel på honom för att han vill träffa kvinnan (Mobley, 

2010: 45). Några månader senare ska kvinnan träffa mannen igen, och har inför mötet bantat 

sig smal. Mannen berättar att han tyckte om henne bättre innan, medan kvinnan menar att hon 

är bättre nu. Hon porträtteras som mer balanserad, förståndig och självständig, medan mannen 

tillskrivs egenskapen av att vara ett monster för att tycka om kvinnan innan hennes 

viktnedgång (Mobley, 2010: 45-46). Jennifer-Skott Mobley menar här att berättelser som 

denna späder på fördomen om att en viktnedgång förändrar en persons egenskaper och 

personlighet (Mobley, 2010: 46).  
 

Även Andrea Elisabeth Shaw (2006) har studerat hur överviktiga kvinnor och svarta kvinnor 

blir tillskrivna egenskaper, exempelvis att de tolkas som okontrollerbara när det kommer till 

sex. Vackra kvinnor är kvinnor som är oskulder och som inte uttrycker sin sexualitet, och 

motsatsen blir den överviktiga eller svarta kvinnan. Oavsett om hon är sexuellt aktiv eller inte, 

så tolkas hennes kropp som att den tillhör en person som inte har en inre sexuell spärr (Shaw, 

2006: 50). 

2.2	  Digital	  aktivism	  och	  feminism	  
Hester Baer har skrivit en artikel om hur den feministiska politiken omformas på nätet genom 

interaktion mellan människor även över nationsgränserna. Hennes studie har fokuserat på så 

kallade SlutWalks i Berlin, artisten Peaches musikvideo till låten “Free Pussy Riot” samt 

Twitter-kampanjerna #YesAllWomen och #Aufschrei (Baer, 2016).  
 

Under hashtagen #YesAllWomen och #Aufschrei samlades under 2014 berättelser från 

kvinnor som utstått sexuella trakasserier, sexism, våld och diskriminering på sociala mediet 

Twitter. Kampanjen spreds över världen och berättelserna visade tillsammans på ett 

strukturellt sexuellt våld mot kvinnor, och kvinnor från olika länder kunde relatera till 

varandra och engagera sig feministiskt. Baer menar att den digitala feminismen, genom bland 
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annat sitt synliggörande av strukturellt förtryck av kvinnor världen över, skapar nya 

möjligheter att engagera människor till att bli aktivister såväl online som offline, och 

tillsammans få användare att gå samman för att protestera (2016: 17-18).  
 

Inom nyliberalismen anses feminismen genomgå en upplösning då kvinnor i allt större 

utsträckning anser att feminismen är onödig. I och med att kvinnor i dagens nyliberala 

samhälle har större friheter och är mer självständiga så upplever kvinnor idag att de 

strukturella ojämlikheter som finns inte är strukturella. Man menar istället att dessa är 

individuella problem som man kan lösa på egen hand. Baer (2014) menar istället att det idag 

sker en ombildning av feminismen för att den bättre ska passa in i det nyliberala samhället. 

Detta sker med hjälp av dels medielandskapets frånvaro av nationella gränser, men även dess 

möjlighet att vara anonym och lyfta lokala protester som rör kvinnokroppen. Baer ser positivt 

på detta och menar att dagens feminister tillsammans skapar en kollektiv feministisk politik 

utan nationella begränsningar (Baer, 2016: 19-20).  
 

Baer skriver också att de feministiska protesterna, som SlutWalk där man uppmärksammar att 

offret inte ska bära en skuld då hen blivit våldtagen, använder sig av kvinnokroppen för att 

kunna skapa nya beteckningar för vad kvinnokroppen ska artikulera. Denna form av 

feministisk protest grundar sig i att den kvinnliga kroppen är otrygg, där man genom olika sätt 

att visa upp kroppar vill förändra hur samhället ser på kvinnans kropp. För FEMEN, en annan 

feministisk proteströrelse, är exempelvis kvinnans nakna bröst viktig för att utmana rådande 

normer om att kvinnans kropp konnoterar till sex (Baer, 2016: 23).  
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3	  Teori	  
Då studien berör språk och betydelsebildning används diskursteori, som den formulerats av 

Laclau och Mouffe, och semiotik, eftersom det är just hur kvinnorna artikulerar 

kroppspositivitet som är intressant för denna studie. Eftersom kvinnorna i studien i många fall 

använder sig av sina nakna kroppar kommer studien även använda sig av teorier om 

objektifiering av kvinnokroppen samt postmodern feminism för att få en förklaring till vad 

kvinnorna artikulerar via sina bilder, via sina texter och hur detta i sin tur utmanar “kvinnan” 

som social konstruktion. 

3.1	  Diskursteori	  
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes har sammanfört postmodernismen och marxismen, och 

skapat de som de valt att kalla diskursteori. I huvudsak bildar deras texter en teori, inte en 

metod, som enkelt kan sammanlänkas med andra teorier och metoder (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 31-32). Laclau och Mouffes diskursteori har en strukturalistisk bakgrund. 

Inom strukturalismen menar man att människans sociala värld och verklighet skapas genom 

vår användning av språk. Genom att vi aldrig kan ge korrekta avspeglingar av världen, utan 

istället bara kan återge representationer som alla ser olika ut, innebär detta att betydelsen av 

världen, händelser eller personer blir olika. Genom olika diskurser, det vill säga regler för hur 

språk används, skapas betydelse. Huvudpoängen är att betydelser eller diskurser aldrig kan 

låsas fast i bestämda lägen - de förändras hela tiden. Målet för varje diskurs är att bli den 

dominerande diskursen, vilket i sin tur innebär att den sociala världen konstrueras på ett 

specifikt sätt (Ahrne & Svensson, 2011: 151, Bryman, 2011: 475, Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 13, 15). Som ett exempel har begreppet queer genomgått en diskursiv kamp 

där det funnits meningsskiljaktigheter kring dess betydelse. För en del är det ett 

förhållningssätt som gör det möjligt att ställa sig kritisk till heteronormen, medan andra menar 

att queer kan vara ett sätt att benämna sin egen könsidentitet eller sexualitet 

(Nationalencyklopedin, 2017). 
 

Inom postmodernismen håller man med om att språket och dess betydelse inte kan definieras 

och låsas fast i bestämda lägen eftersom språket hela tiden genomgår en förändring. De menar 

att språket är ett socialt fenomen - att språket får betydelse genom kommunikativa 

sammanhang. Laclau och Mouffe menar i sin tur att vi hela tiden (förgäves) strävar efter att 

ge språket och dess tecken en fast betydelse. Det man i huvudsak är intresserad av inom 

diskursteorin är att se hur kommunikation genom sitt ifrågasättande eller reproduktion av 

betydelse förändrar diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 32, 37). 
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Vissa kritiker till diskursteorin ifrågasätter huruvida allt kan ingå i en diskurs, eftersom de då 

menar att verkligheten inte skulle vara verklig längre. Men Laclau och Mouffe menar att den 

fysiska verkligheten finns men att allting får en betydelse som ser olika ut beroende på 

sammanhang och hur vi väljer att tillskriva verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 

42). En dansande överviktig kvinna på Instagram är en dansande överviktig kvinna på 

Instagram, men dess betydelse blir olika beroende på vem det är som återberättar vad hen har 

sett. På samma sätt kan en flyttkartong för mig vara en bra sak att ha mina saker i när jag 

flyttar till från ett boende till ett annat, medan det för en annan kan vara ett underlag att sova 

på för natten. 
 

När man försöker förändra betydelser menar Laclau och Mouffe att det är politisk handling. 

Politik enligt dem är att man försöker skapa en värld till att se ut på ett specifikt sätt, vilket i 

sin tur innebär att man har räknat bort det som världen inte ska innefatta (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 43). 

3.2	  Semiotik	  
Precis som inom den poststrukturella diskursteorin anses det inom semiotiken att betydelser 

skapas utifrån hur tecken förhåller sig till andra tecken - det vill säga att vi lär oss vad som är 

en man, eftersom det skiljer sig från att vara en kvinna eller pojke. Gränserna är dragna av oss 

människor, och är därför beroende av kultur i en ständig förändringsprocess (Fiske, 1997: 67-

68). Inom semiotiken utforskar man hur människor skapar dessa betydelser. Den minsta 

enheten av betydelse kallas för tecken, som först kan förstås genom en avkodning. Kan man 

inte koden, så blir det svårt att få ta del av tecknet och därmed betydelsen (Hansson, Karlsson 

& Nordström, 2006: 9). Tecknet består i sin tur av uttryck och innehåll. Uttrycket är det som 

vi kan se eller uppleva med våra sinnen, som exempelvis bokstäver som bildar ord. Innehåll 

syftar till betydelsen av exempelvis ord. Här är det viktigt att komma ihåg att varken uttryck 

eller innehåll är universellt (Fiske, 1997: 66-67, Hansson, Karlsson & Nordström, 2006: 11, 

33). Exempelvis kan “tjock” med ett annat uttryck heta “fat”, medan innehållet kan skilja sig 

åt. För en del tolkas ordet som ett skällsord som ingen vill förknippas med, medan andra 

använder sig av ordet för att göra det till sitt eget - att det blir stärkande att beskriva sig som 

tjock även om det kanske ses som negativt laddat. 

3.3	  Postmodern	  feminism	  
Den postmoderna feminismen har mycket gemensamt med den poststrukturella diskursteorin. 

Precis som inom diskursteorin är man som postmodernist kritisk till att man inom 
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vetenskapen letar efter en objektiv sanning. De menar att detta inte går eftersom sanningar ser 

olika ut inom olika grupper, kulturer och tidpunkter. De anser att världen är uppdelad och att 

dessa uppdelningar kan ändra skepnad. Människors uppfattning av världen och sig själva 

skapas genom erfarenhet och språk. Detta formas även fram utifrån den diskurs som just då är 

dominant i samhället, som i sin tur bygger på hur den politiska makten ser ut (McRobbie, 

1994/2006, Gemzøe, 2002: 132). Som ett exempel kan en ”snygg mans” utseende beskrivas 

på olika sätt beroende på dels vem vi frågar, vilken kultur denna person är uppvuxen i samt 

om vi frågar personen detta år 1612, 1912 eller 2012.  
 

Det som skiljer den postmoderna feminismen från exempelvis den andra vågens feminism är 

ett ifrågasättande av hur man ser på kön. Inom den postmoderna feminismen menar man att 

det som vi förknippar med typiskt manliga och kvinnliga beteenden egentligen är ett resultat 

av hur samhället och kulturen ser ut, istället för att vara någonting naturligt och 

sammankopplat med det biologiska könet. De anser att medier idag spelar en stor roll i hur 

manlighet och kvinnlighet skapas i och med hur de porträtterar kön, vilket också är 

anledningen till att just medier och reklam får stor kritik från postmoderna feminister 

(Laughey, 2007: 100-101).  
 

Vi har tidigt lärt oss vad som är en fin kvinnokropp och vad som är en ful och motbjudande 

kvinnokropp. Det här är socialt och kulturellt konstruerat, något som också Simone de 

Beauvoir (1984) menar när hon säger att man inte föds till kvinna - man uppfostras till det. 

Det fysiska kön man föds till är bestående medan ens könsroll är formbart efter vilken tid eller 

kultur man föds in i. Tankar kring att kvinnans vackra yttre är viktigare än hennes intellekt, 

eller att om hon inte är vacker så blir hon automatiskt sedd som misslyckad, är ett av många 

exempel på detta (de Beauvoir, 1984/2012, Hirdman & Kleberg, 2015: 59, 65, 67). 
 

Angela McRobbie, som skrivit Feminism, Postmodernism and the 'Real Me' (1994), beskriver 

att postmodernismen möjliggör att man kan skapa sin egen identitet jämfört med tidigare där 

man i större utsträckning blev placerad i ett fack för hur man skulle agera och se ut som 

kvinna. Hon menar att postmodernismen skapar förutsättningar för rörliga gränser där kvinnor 

själva kan skapa sina egna betydelser av vad en kvinna är, samt att det inte bara ska finnas en 

röst som ska agera ideal för alla. Något som McRobbie betonar är att en av feminismens 

styrkor är att det skapar en diskurs som möjliggör ett normbrytande arbete (McRobbie, 

1994/2006).  
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Postmoderna feminismens förmåga att ifrågasätta “kvinnan” som kategori grundar sig i att 

man ser kön som något socialt konstruerat. Postmodernistiska feminister menar här att det 

som ingår i könets natur ser olika ut beroende på social och historisk kontext, men även att 

detta är något som går att forma över tid. En av dessa är Judith Butler, författaren till Gender 

Trouble (1999), som menar att det biologiska könet inte hör samman med genus, det vill säga 

att uttrycka kvinnlighet och manlighet (McRobbie, 1994/2006, Gemzøe, 2002: 137-139). 

Könsidentiteter består dels av det som finns inuti, det vill säga det som vi anser är medfött, 

och det som finns utanpå, det vill säga det som vi kulturellt sätt anser är kvinnligt och manligt 

beteende. Butler menar att kvinnlighet och manlighet är kulturellt konstruerat som har gått så 

pass långt att man anser vissa egenskaper som naturliga, trots att det endast är performativa 

handlingar. Ens kön skapar inte en identitet som fylls med olika egenskaper för hur man ska 

vara och vad man ska tycka om att göra. Detta är en performativ konstruktion. När 

vårdpersonal berättar vilket kön ens nyfödda barn har så kommer vissa regler för hur detta 

barn ska hanteras av bland annat sina föräldrar, men påverkar även hur skolor och 

arbetsgivare talar till och hanterar personen (Laughey, 2007: 165). Att kvinnor ska ha en viss 

typ av kropp för att behaga är exempelvis en egenskap som ses som naturlig, där det främst 

inte handlar om att kvinnor ska ha god hälsa utan snarare att de ska ha en attraktiv kropp för 

sin partner. 

3.4	  Objektifiering	  
Tankar kring hur en kvinna bör se ut för oss vidare till objektifiering och begreppet the male 

gaze som Laura Mulvey lanserade. Mulvey är filmteoretiker som i sin essä Visual pleasure 

and narrative cinema (1975) kritiserar hur kvinnor porträtteras i film. Hon menar att ett av 

många problem inom filmvärlden är skoptofili, vilket innebär att en person finner sexuell 

njutning i att titta på någon genom att objektifiera andra med hjälp av sin blick (Storey, 2012: 

107, Mulvey, 1975/2006). Utifrån detta beskriver Mulvey begreppet the male gaze, eller den 

manliga blicken, vilket innebär att det är de aktiva männen som med hjälp av sin blick 

objektifierar den passiva kvinnokroppen. Mulvey menar vidare att filmens värld är anpassad 

efter att tilltala den manliga, patriarkala blicken. Det syns både mellan karaktärerna i filmen, i 

vilken vinkel kameramannen väljer att filma kvinnan samt hur vi som åskådare ser på film 

(Mulvey, 1975/2006). 
 

Den manliga blicken innebär i sin tur att i en patriarkal värld, där män och kvinnor har lärt sig 

att se kvinnor som objekt, har kvinnor lärt sig att se sig själva som underordnad och där en 

bekräftelse av en överordnad man leder till en bättre tillvaro. Kvinnor lär sig därför tidigt att 



	   	   11	  	   	  

vara till lags. Ännu ett exempel på detta är Angela McRobbies studie där hon analyserade 

innehållet i flicktidningen Jackie under 60- och 70-talet. Här var det viktigare att flickorna 

skulle se bra ut snarare än att vara smarta. Kropparna som representerades i tidningarna 

ansågs fysiskt attraktiva där det mellan raderna enligt McRobbie kunde utläsas att om man ser 

ut som flickorna i Jackie så kommer man också få en fantastisk framtid. Om man istället 

väljer att inte gå efter tidningens bruksanvisning så riskerar man att inte hitta en framtida 

make eller mista den man har (Laughey, 2007: 109). 
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4	  Material	  och	  urval	  
Nedan presenteras det material som studien analyserat. Här förklaras även vilka beslut som 

antagits vid urval och avgränsning. 

 

Materialet i denna studie utgörs av 21 inlägg från totalt 12 användare på Instagram. Analys 

har sedan utförts på både text och bild. Detta för att ha ett brett material att studera för att få 

en bild av hur kroppspositivism artikuleras i såväl bild som text. Antalet inlägg har även 

upplevts som tillräckligt eftersom jag som forskare genom detta får djupdyka i det material 

som användarna har skapat. Vad gäller texterna är det omkring 5097 ord som har analyserats. 
 

Utvalda kroppsaktivister med användarnamn, antal följare, självbeskrivning och antal inlägg 

som inkluderats i studien är följande: 

• Sophie Anderberg: fiaanderberg - 51 300 följare - body activist, 3 inlägg 

• Kitty Grip: fatnessmorsan - 13 000 följare, 3 inlägg 

• Maria Håkansson: sizegudinna - 1601 följare - kroppsaktivist, 3 inlägg 

• fruskywalkerinthehouse - 4821 följare - body activist, 1 inlägg 

• Hannah Östebo: hannahostebo - 30 200 följare - body activist/kroppspositiv, 1 inlägg 

• Ellen Haglund: chipsqueen - 6042 följare - body positive, 3 inlägg 

• Natashja Blomberg: ladydahmers - 42 900 följare - kroppsacceptans, 1 inlägg 

• Johanna Dahlberg: johflow - 5981 följare - kroppsaktivist, 1 inlägg 

• Angelica Sigge: angelicasigge - 2571 följare - kroppsaktivist, 1 inlägg 

• Kajsa Hultin: kobranhuggertill - 10 700 följare, 2 inlägg 

• Lisa Ceannéidigh: mondokanel - 1871 följare, 1 inlägg 

• Linn: somentorktumlare - 1429 följare, 1 inlägg 
 

Till denna studie har ett ändamålsenligt urval gjorts. Vid ändamålsenliga urval blir personer 

som anses ha den kunskap som studien syftar till att studera handplockade. Urvalet har krav 

på sig att vara genomtänkt, men inte representativt. Detta för att få med de personer som kan 

ge rätt information, och därigenom kunna besvara studiens frågeställningar (Hartman, 2004: 

245, 284-285). Personerna har skiftande åsikter kring vad kroppspositivism och 

kroppsaktivism är, även om jag inte aktivt har försökt hitta material som skiljer sig åt. 

 

Det ändamålsenliga urvalet speglas även i val av inlägg, där inlägg som beskriver 

kroppspositivism på olika sätt inkluderats. Målet har varit att få ett lämpligt material till 
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studien, vilket gjort att det i vissa fall har räknats in fler inlägg från en del skribenter och färre 

från andra. Inläggen kan därför ha publicerats under samma vecka, upp till att vara 

publicerade två månader innan. Anledningen till detta är för att en del av personerna som är 

utvalda för studien ibland lägger ut fler bilder som illustrerar vardagen, inlägg som inte 

besvarar studiens frågeställningar. 
 

Vid arbetet med att hitta Instagramprofiler har jag sökt på hashtags som #kroppsaktivism, 

#kroppspositivism, #feminism, #allakropparärbrakroppar, #sizelycklig, 

#effyourbeautystandards, #bodypositive och börjat följa användare. I och med detta har jag 

även fått förslag från Instagram om andra användare som också skriver om kroppspositivism, 

vilket gjort att jag kunnat nå även de som inte använder sig av hashtags. När jag sedan skulle 

välja ut inlägg till studien valde jag att gå in på varje användare och gå igenom inlägg för 

inlägg bakåt i tiden. När jag hade hittat omkring 10 inlägg från den specifika användaren där 

hen talade kring kropp och kroppspositivism gick jag in på nästa, oavsett om jag hade gått 

tillbaka 30 bilder tillbaka i tiden eller 60 för att kunna uppnå rätt antal. Det innebär att jag har 

läst igenom sammanlagt 200-300 inlägg på de utvalda Instagram-profilernas konton. Därefter 

har jag gått igenom materialet för att se vilka inlägg som verkligen kan användas i studien för 

att besvara mina frågeställningar, och sållat bort de som inte ansågs besvara studiens syfte. 

Även upprepande inlägg från samma användare har blivit borttagna. 
 

Under arbetets gång har även fler inlägg publicerats som berör ämnet kroppspositivism och 

vad det egentligen är och vem den är till för, vilket gjort att även dessa har inkluderats i 

studien.     
 

Kroppsaktivisterna som har blivit analyserade i denna uppsats har uppfyllt ett eller flera av 

följande uppsatta kriterier, där störst vikt har lagts vid det första kriteriet: 

• Personen skriver om bland annat kroppen, kroppspositivism/kroppsaktivism, utseende, 

kroppsform, vikt och förhållandet till kost i merparten av sina inlägg 

• Personen beskriver sig i termer som “kroppsaktivist”, “kroppspositivitet”, 

“kroppsacceptans”, “body activist”, “body positive”, “activist”, “kroppspositiv 

feminist” i sin profilbeskrivning på Instagram 

• Personen lägger ut bilder på sin kropp, ofta i endast underkläder 
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• Personen använder sig av hashtags som #kroppsaktivism, #kroppspositivism, 

#feminism, #allakropparärbrakroppar, #sizelycklig, #effyourbeautystandards, 

#bodypositive i sina inlägg 
 

Ett annat krav har varit att inkludera konton som följs av mer än 1000 följare, eftersom deras 

poster når fler personer. I denna studie har det antagits att personer som har mer än 1000 

följare inte känner alla följare, utan att dessa personer har börjat följa de kroppspositiva 

skribenterna på grund av deras aktivism. Följarantalet visar även att de har en popularitet - 

deras bilder och åsikter är något som följarna vill ta del av. Det här kan ge en fingervisning på 

att de åsikter som kroppsaktiviterna sprider, även är någonting som följarna lever efter och 

står för i sina kretsar i och utanför internet. 

4.1	  Avgränsning	  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kroppspositivism artikuleras av 

kroppsaktivisterna själva på sina egna kanaler. Därför har det ansetts vara ointressant att 

inkludera exempelvis kommentarer från följare. Ofta brukar kroppsaktivisterna blockera de 

som ger elaka kommentarer, samtidigt som många följare väljer att hålla med aktivisten i det 

hen säger. Att därmed inkludera kommentarer skulle dels gå från syftet samt ge ett vinklat 

resultat.  
 

Fokus har heller inte legat vid att ta kontakt med kroppsaktivisterna eller deras följare, 

eftersom liknande kandidatuppsatser redan har utfört en sådan studie.  
 

När det kommer till storleken på material och val av personer har avgränsningen främst 

påverkats av en begränsad tidsram. Vid forskning med mer generös tidsram finns förslag 

under rubriken Framtida forskning på hur denna studie skulle kunna utökas. 
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5	  Metod	  
Nedan presenteras utvalda metoder för studien, hur de har används samt en metoddiskussion 

där jag reflekterar över för- och nackdelar, samt beskriver hur studien uppfyller bland annat 

validitet och reliabilitet. 

5.1	  Diskursanalys	  
En diskursanalytisk metod innehåller både teori och metod, där man som forskare måste 

acceptera den teoretiska ramen (med tillhörande modeller vad gäller exempelvis språkets roll) 

för att kunna tillämpa metoden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10).  
 

En diskurs är då en betydelse i ett visst sammanhang har blivit fastställt. Alla tecken som 

finns inom denna diskurs kallas för moment. Varje moment får sin betydelse beroende på hur 

deras relation ser ut till ett annat moment. Moment som får benämningen nodalpunkt har 

egenskapen att skapa betydelse åt andra moment eftersom de ordnas efter denna nodalpunkt. 

Genom att nodalpunkterna och momenten har relationer till varandra som i ett nät, gör 

diskurserna att momenten inte kan skapa sig andra betydelser - de är fast i sin specifika plats i 

nätverket. Momentens relation till varandra skapar en ekvivalenskedja, som tillsammans ger 

nodalpunkten sin betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 33, 50). 
 

För att skapa en entydighet menar Laclau och Mouffe att man ska utesluta det diskursiva 

fältet. Det innebär att man väljer att frånse alla andra betydelser som momenten i vår specifika 

diskurs har tillskrivit från andra diskurser. Men ibland kan vissa tecken ha flera olika 

betydelser, vilket gör att de inte kan fixeras till moment. Därför har Laclau och Mouffe 

inkluderat begreppet element. Det finns en möjlighet för alla moment att bli element, vilket 

beror helt på utvecklingen av språket och dess betydelse. De tecken som ofta blir element, 

kallas ibland för flytande signifikant. Dessa tecken hamnar ofta i kläm på grund av konflikt 

mellan olika diskurser där varje diskurs vill ge tecknet sin egen betydelse (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 33-36). 

 

Studien har även använt sig av intertextualitet, det vill säga att texter har en relation till andra 

texter, för att identifiera mönster. Eftersom texter ofta har en relation till en annan kan ofta 

ordval och texter återkomma och likna de texter som redan skrivits (Ahrne & Svensson, 2011: 

161, Ekström & Larsson, 2010: 155-156, 160).  
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5.2	  Semiotisk	  bildanalys	  
När man gör en semiotisk bildanalys bör man ta hänsyn även till sådant som kan ses som 

detaljer. Hur en person står med sin kropp, vad hen tittar på samt vilka färger bilden går i kan 

alla skapa en specifik betydelse. För att analysera bilderna och inte missa detaljer kommer 

denna studie använda sig av olika verktyg. De första är denotation och konnotation. 

Denotation är vad man ser rent visuellt. Här får tecknet vara ett tecken, utan att betraktaren 

lägger någon tolkning eller värdering i vad hen ser (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006: 

28, Fiske, 1997: 118). Är det en bild på ett moln är det en bild på ett moln, även om molnet 

kanske liknar ett ansikte. Konnotation innebär att tecknet tolkas och beskrivs. Här sker en 

association för att se om tecknet har fler betydelser, exempelvis genom att sätta tecknet i 

kontext mot rådande samhälleliga värderingar. Vid användning av dessa verktyg börjar 

analysen med den denotativa nivån innan man övergår till den konnotativa (Hansson, 

Karlsson & Nordström, 2006: 28-29, Fiske, 1997: 118). I analys av material har båda dessa 

verktyg använts, men endast den konnotativa nivån har diskuterats i resultatet. Detta för att 

den denotativa nivån i vissa fall ger en fingervisning till vilka konnotativa tolkningar som kan 

göras, men där den konnotativ anses vara mer intressant för att besvara studiens 

frågeställningar.  
 

Studien använder även begreppet myt, vilket innebär att man letar efter förklaringar av 

världen som ses som naturliga, men som i själva verket är kulturellt skapade av människan, 

exempelvis att kvinnor är födda för att kunna ta hand om barn och hushåll. Bilderna har även 

genomgått ett kommutationstest, det vill säga att man byter ut exempelvis personer, miljöer 

eller objekt med något annat för att se om bilden får en annan betydelse (Fiske, 1997: 121-

122, 147-148).  
 

Metodens syfte är att skapa en förståelse kring hur en viss diskurs kommuniceras visuellt, och 

vilka betydelser dessa bilder och filmer framkallar (Eksell & Thelander, 2014: 63). Därför ses 

det, utifrån studiens syfte, som meningsfullt att använda sig av verktygen denotation, 

konnotation och myt. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur kroppspositivism 

artikuleras, är det viktigt att studera både texter och visuella presentationer.   

5.3	  Tillvägagångssätt	  
Till en början analyserades bilderna i studien på denotativ och konnotativ nivå, där det även 

togs hänsyn till myter. Till studiens textanalys beslutades det att analysfrågor till texterna 

skulle utformas. Anledningen var för att alla texter skulle, så långt det var möjligt, kunna 
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analyseras på samma sätt. För att veta vilka analysfrågor som var lämpliga gjordes en läsning 

av materialet för att få en medvetenhet om vilka ämnen som berördes. Analysfrågorna har 

också utformats så att de ska kunna få studiens huvudsakliga frågeställningar besvarade 

(Ahrne & Svensson, 2011: 159, Ekström & Larsson, 2010: 160). Nedan finns de analysfrågor 

som utformades för studien; 
 

1. Hur skriver skribenten om kvinnokroppar? 

2. Vilka får, enligt skribenten, inkluderas i den kroppspositiva rörelsen? 

3. Beskriver skribenten motsättningar inom den kroppspositiva rörelsen? 

4. Hur beskriver skribenten syftet med kroppspositivismen/kroppsaktivismen? 

 

För att få fram eventuella skiljaktigheter mellan hur olika kroppsaktivister artikulerar kring 

begreppet kroppspositivism har ord som bland annat ”att” och ”ska” sorterats bort. Detta för 

att endast behålla innehållsord (Melin & Lange, 2000: 61-62). Följande procedur gav även en 

fingervisning för vilka ord som skulle kunna bli studiens nodalpunkt och tillhörande moment.  

5.4	  Metoddiskussion	  
När man gör en vetenskaplig studie är det viktigt att undersökningen uppnår validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om studiens giltighet, det vill säga att man hela tiden är 

konsekvent med vad som ska studeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 120). I det här 

fallet har det handlat mycket om att sålla ut inlägg som inte besvarar studiens syfte och 

frågeställningar. Reliabilitet handlar om hur pass trovärdig och pålitlig studien är, det vill säga 

om andra kan genomföra studien och få liknande resultat (Hartman, 2004: 146). Vid 

kvalitativa forskningsmetoder är det svårt att göra samma undersökning och få samma slutsats 

eftersom forskaren till stor del har påverkat materialet. Forskaren har bland annat valt ut 

material och själv gjort en tolkning av den (Bryman, 2011: 368). I denna studie uppnås 

reliabiliteten genom koppling till tidigare forskning, samt att jag som forskare har ställt 

samma frågor till materialet för att inte helt plötsligt ställa andra frågor och få avvikande svar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 120). 
 

Kvalitativa undersökningar får ofta kritik för att vara svåra att generalisera, det vill säga att en 

studie kan säga något om det stora och generella (Bryman, 2011: 369). Precis som beskrivits 

under urval så har inte heller en representativitet uppnåtts i denna studie i och med det 

ändamålsenliga urvalet, eftersom studien vill ta reda på hur de kroppspositiva artikulerar sin 

kroppsaktivism (Hartman, 2004: 245). Det blir därför svårt att säga något om det generella, 
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eftersom inget representativt stickprov har inkluderats. Målet med kvalitativa studier är inte 

heller att säga något om det generella, utan snarare att försöka skapa en förståelse kring en 

viss företeelse eller åsikter. Det som ändå gör att kriteriet för generalisering uppnås är att 

studiens analys är sammanlänkad till teori och tidigare forskning (Bryman, 2011: 369, 372). 
 

För att inte skapa ett slutresultat som tolkas som mer sann än en annan har jag valt att ha ett 

reflexivt förhållningssätt till min egen analys. Reflexivitet innebär att man i sin studie 

analyserar både sitt material eller sina studieobjekt, men även sig själv och de eventuella 

fördomar man bär på. Även jag skapar och återskapar världen, och så även diskurser, vilket 

gör att jag behöver vara kritisk till min analys för att inte förlora tillförlitlighet (Bryman, 

2011: 44, Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 29).  
 

Diskursanalysen som metod används för att försöka se hur olika framställningar av händelser, 

åsikter och samhället skapas i diskurser (Bryman, 2011: 474). I mitt fall har diskursanalysen 

gjort att jag kunnat djupdyka i en specifik konflikt inom den kroppspositiva rörelsen och se 

hur åsikterna kring begreppet skiljer sig åt mellan 13 kroppspositiva konton på Instagram. 

Nackdelen har istället varit att metoden inte gör att man kan generalisera, konflikten ser ut 

som den gör i denna specifika skara människor. En annan nackdel är att personerna bakom 

profilerna inte kunnat förklara djupare kring varför de tycker som de gör, eftersom 

diskursanalysen helt har baserats på deras publicerade inlägg och bilder.  
 

Den semiotiska bildanalysen har genomförts för att få en förståelse kring hur diskursen 

kommuniceras visuellt, samt vilka betydelser som de framkallar (Eksell & Thelander, 2014: 

63). Metoden har varit intressant att använda i denna studie i och med att Instagram är ett 

bildmedium där man lägger upp bilder med tillhörande text. Kroppspositivismen har också 

blivit en visuell rörelse, som ofta bygger på att kvinnorna lägger upp bilder på sina kroppar. 

Den semiotiska bildanalysen har därför givit en insikt om hur kvinnorna artikulerar 

kroppspositivism, och därigenom se om det finns likheter och skillnader kvinnorna emellan. 

Det som däremot kan ses som en nackdel är att det är svårt att se vilka konnotationer som är 

generella och vilka som är personliga. Vid koppling till teori och tidigare forskning har lösa 

associationer däremot kunnat undvikas. 

En metod som skulle kunna användas i denna studie är exempelvis kvalitativ intervju för att 

få en djupare förklaring till var Instagramprofilerna anser att gränsen går för vilka 

kroppsformer som får inkluderas i den kroppspositiva rörelsen. Anledningen till att det istället 
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genomfördes en diskursanalys och semiotisk bildanalys är för att jag anser att det är mer 

intressant att se hur personerna sprider ut detta budskap - vad de anser att kroppsaktivismen är 

behöver inte vara i samklang med vad de uttrycker visuellt och via text. 
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6	  Resultat	  och	  analys	  
I följande avsnitt kommer resultat och analys att presenteras. Precis som beskrivet under 

rubriken tillvägagångssätt började denna studie med att utföra en semiotisk bildanalys, vilket 

är anledningen till varför just denna analys kommer att presenteras först. Därefter kommer 

presentationen av diskursanalysens resultat. 

6.1	  Semiotisk	  bildanalys 
Den semiotiska bildanalysen har som avsikt att besvara frågeställningen kring hur de 

kroppspositiva aktivisterna framställer sig i bild. Samtliga bilder har analyserats, men jag har 

valt att lyfta fram ett fåtal för att påvisa vilka mönster som jag kunnat se. 

6.1.1	  Kategori	  1	  –	  Kroppsaktivister	  som	  efterliknar	  reklamspråket 

 
Bildexempel (Bilaga 3, Bilaga 6, Bilaga 2) 

 

På den konnotativa nivån kan man vid en överblick kan man se att alla kvinnor har en kropp 

som liknar varandra - de har en smal midja och bredare lår och rumpa. Kvinnorna i 

fiaanderbergs bild, Bilaga 3, ser båda två ut att vara väldigt trygga i sina kroppar och verkar 

obrydda med att visa upp dem. I och med att kvinnorna till och med sneglar ner på sina 

kroppar späder bara på denna tanke – de är så bekväma i sina kroppar att de gärna studerar 

sina egna kurvor. I och med att bilden dessutom visar upp kvinnornas kroppar i helkropp 

betyder också att de vill att följarna ska se hela deras kroppar från topp till tå. 
 

I Bilaga 6, fatnessmorsans bild, ser vi en uppställning av en före- och efterbild, men där det 

blir svårt för en betraktare att se vad som skiljer bilderna åt. Eftersom det är ett fokus på 

kvinnans kropp så får man som betraktare en tanke om att det är hos kroppen som 

förändringen har skett, men det krävs en bildtext för att få en förståelse om exakt vad. Det 

skulle kunna konnotera till en viktökning, men vinkel och sätt att stå med kroppen kan 

förändra hur kroppen ser ut. Det kan alltså innebära att bilderna egentligen kan vara tagna 

under samma dag, men det krävs som sagt en bildtext för att få en djupare förståelse. Kvinnan 
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ser däremot mer trygg ut i sin kropp i efterbilden, då hennes kropp och ansikte ser mer 

avslappnat ut. I Bilaga 2 ser vi samma kvinna som i Bilaga 3. I och med att fiaanderberg sitter 

lättklädd i en säng och samtidigt visar armhålan mot kameran konnoterar denna bild mer sex 

och sensualitet. Om man ska förklara följande i semiotiska termer så avkodas så kallade 

tecken i en bild. Tecken består av uttryck och innehåll (Hansson, Karlsson & Nordström, 

2006: 9, 33). I Bilaga 2 kan uttrycket vara säng, den lättklädda kvinnokroppen och armhålan. 

Tillsammans skapar de innehållet sex. Uttryck och innehåll skapar tillsammans tecknet, vilket 

i detta fall kan tolkas till att bli sensualitet eller sexuell invit. 

 

Vad gäller den mytiska nivån visar kvinnorna upp sina kroppar på ett sätt som tillfredsställer 

rådande normer för hur en kvinnlig kropp ska se ut. Former på kvinnokroppar ska endast 

finnas på bröst, rumpa och lår, och det fett som finns på magen ska inte ge flera valkar eller 

veck. Kvinnorna visar därmed upp kroppar som är inom räckvidden för hur en perfekt kropp 

ska se ut, med smalare midja och breda höfter. Kvinnorna tillfredsställer här också den 

manliga blicken (Mulvey, 1975/2006), det vill säga att man skapar en bild som tillfredsställer 

en manlig publik. Tecken på detta är exempelvis att kropparna skjuter ut höften samt bröstet. 

Bilaga 2 associeras även med sex i och med att fiaanderberg sitter lättklädd i en säng, hon blir 

ett sexuellt objekt. Det som däremot är intressant i detta fall är att det är kvinnorna själva som 

tagit bilden, och inte manliga regissörer eller kameramän som i de produktioner Mulvey 

studerade på 1970-talet (Mulvey, 1975/2006). Kanske är detta ett bildspråk som kvinnorna 

förknippar med något som tillhör det normala i det patriarkala samhället, att kvinnor ska 

framställa sig själva på ett visst sätt. En annan tolkning kan vara att kvinnorna själva inte 

upplever att de vill ta en bild på sig själva som ska anses vara snygg för andra, utan snarare ett 

sätt för dem att äga sin egen kropp och sexualisering. Sättet att framställa sig själv känns även 

igen från reklamens värld. Detta kan förklaras som intertextualitet, det vill säga att kvinnorna 

i sina bilder medvetet eller omedvetet efterliknar hur kvinnor porträtteras i reklambilder 

(Ahrne & Svensson, 2011: 161, Ekström & Larsson, 2010: 155-156, 160). Exempelvis är 

kvinnorna i Bilaga 3 genom sin posering av kroppen, det vill säga ett framhävande av höft 

och bröst, lik de bilder som finns för reklam av underkläder eller badkläder. Det här är den 

postmoderna feminismen kritisk till, då de menar att mediers framställning av kvinnor 

återskapar samma typ av kvinnlighet gång på gång (Laughey, 2007, 100-101). 
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6.1.2	  Kategori	  2	  -‐	  Kroppsaktivister	  som	  bryter	  normer	  
Följande kategori har delats upp i underkategorier då kroppsaktivisterna genom sina bilder 

bryter normer på olika sätt.  

6.1.2.1	  Kroppsaktivister	  som	  förlöjligar	  normer	  
Kroppsaktivisterna som har hamnat i följande kategori framställer kroppen på ett ironiskt sätt. 

Med hjälp av kameravinkel, posering, kroppsform och ansiktsuttryck skapar de en bild av 

kvinnokroppen som vanligtvis inte framträder i exempelvis medier. Nedan beskrivs detta mer 

utförligt.  

 
Bildexempel (Bilaga 10, Bilaga 12, Bilaga 17, Bilaga 18) 

 

På konnotativ nivå bryter samtliga av kvinnorna i bildexemplen normer med sina kroppar. 

Samtliga gör det genom att de har större kroppar. Fruskywalkerinthehouse i Bilaga 10 ser 

glad och nöjd ut över sin kropp. Detta tolkas utifrån hennes ansiktsuttryck, hennes val av 

kläder samt hennes kroppsspråk. Att hennes val av kläder ses som ett tecken på att hon är nöjd 

är för att man i vanliga fall inte ser överviktiga kvinnor med så lite kläder på sig och dessutom 

visa glädje över detta. Överviktiga kvinnor i underkläder brukar ofta se missnöjda ut, ofta i ett 

sammanhang där man ser en före-och-efter-bild, där kvinnan går från att vara olycklig och 

stor till att ha bantat och blivit lycklig och smal. Att hennes armar är utsträckta från kroppen 

visar också att hon är nöjd, hon väljer att inte skyla sin kropp. I Bilaga 17 ser vi 

Instagramprofilen angelicasigge som dragit upp en klänning eller tröja så att man kan se 

hennes mage. Hon ser till skillnad från fruskywalkerinthehouse i Bilaga 10 inte lika genuint 

lycklig ut, men samtidigt kan det tolkas som en protest i och med att hon håller fram två 

fingrar i luften. Det här kan symbolisera “fred” eller “seger”, vilket späder på associationen 

till att hon gör en aktivistisk handling. 
 

Chipsqueen i Bilaga 12 kommer vi otroligt nära, intimt till och med. Bilden upplevs lite 

sexuell i och med den blottade huden och brösten. I Bilaga 18, kobranhuggertills bild, tolkas 

det däremot inte som en sexuell situation. Här dras uppmärksamheten mot texten i 
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bakgrunden, “SUG RÖV”, och till kvinnans ansikte. Även hon har en kropp som går emot 

normen, eftersom vi ser hennes mage bilda ett veck mot soffan som hon ligger i. 

 

Vad gäller den mytiska nivån går kvinnornas kroppar mot normen för hur en vacker 

kvinnokropp ska se ut på grund av deras storlek. När det kommer till Bilaga 10 så har kvinnan 

en stor mage, armar och ben med gropar och valkar. Fruskywalkerinthehouse ses som 

ohälsosam, och det krockar när vi ser att hon ser ut att skratta hjärtligt. Hon ser genuint 

lycklig ut, och är man ohälsosam så finns en tanke om att det också påverkar ens psykiska 

hälsa. Det här skrivs även om i Mobleys studie (2010), om att överviktiga kvinnor tillskrivs 

negativa egenskaper på grund av deras utseende (Mobley, 2010: 44). Som jag beskrev i 

konnotationen brukar överviktiga se missnöjda ut och sedan följas av en bild där personen 

blivit smal och lycklig. Även detta har Mobley kunnat utläsa i hennes doktorsavhandling, det 

vill säga att kvinnor som går från att vara tjocka till smala tillskrivs egenskaper där man går 

från att exempelvis vara en hetsätare med lågt självförtroende till att bli en balanserad och 

självständig kvinna (Mobley, 2010: 44-46). 
 

Bilaga 12 med chipsqueen är den bild som, till skillnad från de andra bilderna, talar till en 

manlig blick. Chipsqueen objektifierar sig själv i och med att vi som betraktare endast får se 

en närbild av hennes kropp där hennes ansikte inte är med samt att kroppen inte täcks med 

kläder (Mulvey, 1975/2006). Enligt Shaw blir överviktiga kvinnor tillskrivna egenskapen av 

att vara sexuellt okontrollerbara, vare sig det stämmer in hos individen eller inte (Shaw, 2006: 

50). Och bilden är väldigt intim och sexuell, mycket på grund av att betraktaren kommer nära 

mellan hennes bröst och att ljuset är dovt. De andra bilderna tillfredsställer däremot inte en 

manlig blick, mycket på grund av att vi har lärt oss hur en vacker kvinna bör se ut och agera 

(Hirdman & Kleberg, 2015: 65, 67). Bilaga 17, angelicasigge som tar kort från grodperspektiv 

och visar upp sin mage, kan tolkas som en avvisning av en manlig blick. Att hon vill försöka 

göra hennes kropp till något som inte ska sexualiseras av någon annan. Här väljer hon att 

framställa sin egen kropp på sitt sätt i och med att det är kvinnan själv som agerar både 

kameraman och objekt, vilket är motsatsen till hur filmproduktionen såg ut i Mulveys studie 

(Mulvey, 1975/2006). Genom att visa upp kroppen i andra kameravinklar, med andra 

kroppsspråk och med andra ansiktsuttryck bildas en ny bild av kvinnor som inte är objekt. I 

enlighet med McRobbie så kan vi här tolka att kvinnorna, på grund av postmodernismen, 

upplever att de har möjligheten att skapa nya identiteter eller nya sätt att vara kvinna 

(McRobbie, 1994/2006). Samtidigt kan en tänka att kvinnorna ändå förhåller sig till den 



	   	   24	  	   	  

manliga blicken och normen för hur en kvinna brukar porträtteras eftersom de gör liknande 

poseringar i enlighet med vad som förväntas av dem, där främst Bilaga 10, 12 och 18 är i 

åtanke.  

6.1.2.2	  Kroppsaktivister	  som	  iscensätter	  maskulinitet	  
Kroppsaktivister inom denna kategori väljer att visa upp ett, enligt den sociala konstruktionen, 

typiskt manligt kroppsspråk. Nedan beskrivs följande mer utförligt. 

 
Bildexempel (Bilaga 15, Bilaga 16) 

 
Dessa två bildexempel visar på kvinnor som båda två bryter normer med sina kroppar - dels 

på grund av deras kroppsform, men också på grund av deras sätt att posera. Ladydahmers i 

Bilaga 15 utstrålar makt på grund av hennes placering av kamera, hennes sätt att sprida ut sin 

kropp och hennes ansiktsuttryck. Hon tolkas som lugn och har pondus. Bilden liknar nästan 

ett porträtt av en kunglighet på grund av hennes val av posering och val av vinkel. I Bilaga 16 

ser vi istället johflow som visar mer av hennes nakna kropp. Kameravinkeln är här i 

fågelperspektiv, och det är ett fokus på hennes bröst och mage. Att hon placerat ett ben på en 

höjd och lutar sig med en arm på knät inger en känsla av pondus och makt även här - trots att 

bilden är i fågelperspektiv, vilket i vanliga fall brukar skapa en undergivenhet hos 

bildobjektet. Rent kulturellt är det främst män som sitter eller står bredbent medan kvinnor 

håller benen ihop, eller till och med har dem korsade över varandra. I bilderna ovan kan vi se 

att kvinnorna har gått emot detta, och istället iscensatt ett klassiskt maskulint kroppsspråk.  

 

Vad gäller den mytiska nivån beskrev Judith Butler i sin text att kvinnlighet och manlighet 

inte hör samman med kön. Istället har denna föreställning skapats över tid beroende på social 

och kulturell kontext (Laughey, 2007: 165). Det här kan man se tydligt i Bilaga 15 och 16. 

Kvinnorna står och sitter inte “typiskt kvinnligt”, snarare har de gestaltat ett manligt 

kroppsspråk, vilket kan vara ett medvetet val från kvinnornas sida i enlighet med 

postfeminismen. Vid ett kommutationstest där man byter ut dessa kvinnor mot män i samma 

kroppsställning så blir detta mer tydligt (Fiske, 1997: 147-148). Precis som föregående 
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kategori kan det tolkas som att kvinnorna vill bredda synen för hur en kvinna bör se ut 

(Laughey, 2007, 100-101, McRobbie, 1994/2006), och skapar också rum för det på sina 

Instagramkonton. Detta tolkas främst utifrån hur kvinnorna poserar. Precis som i Hester Baers 

artikel (2016) använder också de kroppspositiva sin kropp för att protestera och förändra vilka 

betydelser kvinnokroppen ska betecknas med (Baer, 2016: 23). Om följande ska beskrivas i 

semiotiska termer med tecken, uttryck och innehåll (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006: 

9, 33), får exempelvis bilden på ladydahmers i Bilaga 15 tecknet makt - jag som betraktare 

upplever att hon med uttrycken kroppsspråk och ansiktsuttryck skapar ett innehåll som säger 

att hon äger sin egen kropp. Båda bilderna visar dessutom på att den kvinnliga kroppen inte 

behöver se ut som idealet - att det går att vara överviktig men samtidigt utstråla en stolthet för 

den kropp en har.  

6.2	  Diskursanalys	  
Diskursanalysen har som avsikt att besvara frågeställningarna om hur kroppsaktivisterna 

artikulerar sina kroppar, vilka kroppar de anser får inkluderas i rörelsen, vilka antagonismer 

som finns inom rörelsen samt hur kroppsaktivisterna artikulerar kroppspositivismens syfte. 

Till en början har jag valt att visa den diskursiva kamp som förts via bildtexterna, där 

frågeställningarna kring vilka som kroppsaktivisterna anser ska få inkluderas i rörelsen samt 

vilka antagonismer som artikuleras besvaras. Därefter kommer en mer djupgående 

beskrivning av kvinnornas resonemang kopplat till teori och tidigare forskning där 

frågeställningarna kring kroppspositivismens syfte och kroppsaktivisternas kroppar besvaras. 

Figurerna som skapats fungerar endast som en förståelse kring hur nodalpunkterna och 

momenten förhåller sig till varandra, där cirklarnas storlek inte har något att göra med ordens 

användningsfrekvens.  

6.2.1	  Diskurser	  inom	  kroppspositivismen 
I en specifik diskurs ordnas moment på bestämda sätt och får sin betydelse beroende på dess 

placering kring en nodalpunkt. På samma sätt får även nodalpunkten sin betydelse beroende 

på vilka moment som den är sammankopplad till och den ekvivalenskedja som momenten 

skapar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 33, 50).  
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Figur 1. Nodalpunkt och moment. 

 

Då studien syftar till att ta reda på hur kroppsaktivisterna diskuterar kring ämnet 

kroppspositivism har just kroppspositivism valts ut som nodalpunkt. Momenten som ordnas 

runt nodalpunkten kroppspositivism är rörelse, feminism, kvinnor, patriarkatet, kamp (se 

Figur 1). Mer om detta under rubrik 6.2.1.1. Kroppspositiv kropp har skapat ett element till 

nodalpunkten kroppspositivism, det vill säga att kroppspositiv kropp har flera betydelser 

beroende på vilken diskurs den tillhör. Då betydelserna om den kroppspositiva kroppen är i 

konflikt med varandra, kallas detta element för flytande signifikant (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 33-36). Till den flytande signifikanten kroppspositiv kropp finns olika moment 

sammankopplade i en ekvivalenskedja, som skapar en betydelse åt den flytande signifikanten 

i tillhörande diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 50). I underrubrikerna nedan 

beskriver jag vilka olika diskursiva kamper jag fann i materialet, samt vilka moment som 

sammankopplats till den flytande signifikanten. Men innan det går jag igenom lite kort om 

diskursen kroppspositivism. 

6.2.1.1	  Kroppspositivism 
I de inlägg som analyserats framkom det att kroppsaktivisterna till stor del diskuterar kring 

följande ord (se Figur 1). Kroppsaktivisterna skrev en del inlägg om att själva 

kroppspositivismen är en feministisk rörelse på nätet, där patriarkatet är motståndaren. 

Patriarkatet anses ligga bakom bland annat kvinnors skönhetsideal, men även pressen på 

kvinnor att uppföra sig på särskilda sätt. Många av kroppsaktivisterna skrev därför om 

kvinnor och kvinnokroppar och vilken press kvinnor får utstå för att se ut enligt 

skönhetsidealet (Harjunen, 2017: 96). En del kroppsaktivister beskrev kroppspositivismen 

som en kamp eller strid för kvinnors rätt till sin egen kropp.  

 

Eftersom uppsatsen har som syfte att besvara vilka kroppar som ingår i kroppspositivismen 

har det utvalda materialet i denna studie främst kretsat kring den kroppspositiva kroppen och 
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den diskursiva kamp som sker kring denna. I rubrikerna nedan går jag igenom mer utförligt 

hur diskussionen kring den kroppspositiva kroppen såg ut. 

6.2.1.2	  Kroppspositivism	  -‐	  för	  alla	  kroppar 
Kring nodalpunkten kroppspositiv kropp har följande betydelsekedja eller ekvivalenskedja 

skapats: alla, idealkritik och rättighet (se Figur 2). Nedan finns ett exempel på text där dessa 

moment uppkommer tydligt eller mer subtilt.  

 
  Figur 2. Flytande signifikant och moment. 

 

(...) Jag hade behövt någon som jag själv. Som berättade för mig att alla är olika och  

att det är det som gör oss vackra. Att alla har rätt att synas, att man inte ska dölja  

en enda centimeter av sig själv bara för man inte ser ut som det ideal  

modemagasinen visar (...) (Bilaga 5). 

 

Följande utdrag, samt en del andra texter som liknar denna, beskriver på olika sätt att alla 

kroppar är välkomna in i den kroppspositiva rörelsen. En del beskriver en kritik mot rådande 

skönhetsideal, men menar ändå att det är viktigt att visa att man kan se ut på olika sätt - att 

alla kroppar ska få bli godkända precis som de är. Samtliga beskriver att det är en rättighet att 

få fler kroppar att synas, att ens kropp har rätt att finnas och att man inte behöver genomgå en 

förändring för att bli vacker - alla duger som man är. Här kan man se den postmoderna 

feminismen i och med att kvinnorna beskriver ett ifrågasättande av hur en kvinna ska se ut 

(Laughey, 2007, 100-101), där man också pekar ut patriarkatet som boven i dramat. Genom 

att dessutom beskriva att man inte behöver se snygg ut för att bli älskvärd kan det tolkas som 

att det riktas en kritik mot objektifieringen av kvinnor. Eftersom kvinnor ser sig själva som 

objekt ser de sig även som formbara för att kunna behaga en man (Laughey, 2007: 109).  
 

Vid återkoppling tillbaka till Ellers studie om fat studies där man ser övervikt som en social 

konstruktion kan vi här se att det inte går i samklang med ovanstående stycke (Eller, 2014: 
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220-221). Här förs ingen diskussion kring att överviktiga blir utsatta eller påverkas mer av 

skönhetsidealen än andra, utan istället att det är någonting som påverkar alla kvinnor oavsett 

om de ser ut som normen eller inte. Kanske kan detta bero på att kvinnorna inte ser förtrycket 

av överviktiga i första hand, utan snarare ett förtryck av kvinnor och deras utseenden i 

allmänhet. Det här är något som Harjunen också beskriver i sin text, nämligen att kvinnor 

lever under en större press att passa in i den snäva ramen för hur en kvinnokropp ska se ut 

jämfört med män i samhället (Harjunen, 2017: 96). Vidare beskriver en kroppsaktivist, med 

en kropp som tillfredsställer normen, kroppspositivismen på följande sätt:  
 

(...) Jag är medveten om min normativa kropp och vilka privilegier den ger mig i samhället. 

Jag respekterar rörelsen och lämnar företräde. För mig har kroppspositivismen hjälpt  

mig att förstå min rätt att säga ifrån när min kropp värderas utifrån utseende.  

Kroppspositivismen är för frihet. Frihet är för alla men det är viktigt att  

reflektera över vilken plats en tar (Bilaga 21). 
 

Följande utdrag från somentorktumlare beskriver även en kritik mot hur den andra motpolen 

beskriver kroppspositivismen. Hennes text antyder till att deras tankar om kroppspositivismen 

som en normbrytare där endast vissa kroppar får inkluderas är orättvis, eftersom kroppar 

fortfarande får genomgå en värderingsprocess där det beslutas om en specifik kropp får vara 

med eller inte. Samtidigt beskriver hon att det är viktigt att inse vilken plats man tar i rörelsen 

på grund av ens utseende, det vill säga att personer med kroppar inom normen inte ska ta en 

alltför stor plats i rörelsen eftersom de redan behandlas av samhället på ett förmånligt sätt. 

Här lyfter somentorktumlare fram att överviktiga utsätts för ett förtryck som inte kvinnor 

inom normen utsätts för i lika stor utsträckning. Pressen på att som kvinna se ut på ett visst 

sätt finns där, men för den överviktiga kvinnan är denna press högre (Eller, 2014: 229, 

Laughey, 2007: 109). Detta för oss vidare till kroppspositivismens motpol, där man anser att 

rörelsen endast är till för normbrytande kroppar. 

6.2.1.3	  Kroppspositivism	  -‐	  för	  normbrytande	  kroppar 
Kring nodalpunkten kroppspositiv kropp har följande ekvivalenskedja skapats: tjock, 

normbrytande kroppar, självacceptans och samhälle (se Figur 3). Nedan finns ett exempel på 

text där dessa moment uppkommer tydligt eller mer subtilt.  
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  Figur 3. Flytande signifikant och moment. 

 

(...) Att lära sig tycka om sina smala lår i ett samhälle som älskar smala människor, som 

konstant bekräftar, hyllar och lyfter fram smala är inte samma revolutionerande handling 

som att som tjock eller funktionsvarierad eller ickevit (normbrytande kroppar) eller vad det 

nu må vara att lära sig älska sig själv (självacceptans) i ett samhälle som inte bara hatar ens 

kroppstyp utan aktivt osynliggör och stänger ut en (...) (Bilaga 15). 
 

Motpolen, eller antagonisten, till föregående avsnitt är istället de kroppsaktivister som anser 

att tjocka kroppar och normbrytande kroppar, som exempelvis kroppar med en 

funktionsvariation eller en annan hudfärg, ska inkluderas i rörelsen. De som exkluderas är de 

kroppar som annars syns i medier, som ofta benämns som normkropparna i samhället i 

texterna. Detta går i linje med den postmoderna feminismen, det vill säga att man är kritisk till 

vilka kroppar som medierna väljer ut att publicera och vilka som de stänger ute. Anledningen 

är att porträtteringen av kön i och med detta skapas och omskapas, där porträtteringen tillslut 

upplevs som något naturligt och vedertaget (Laughey, 2007: 100-101). 

 

Diskussionen handlar främst om att det är ett större steg för en normbrytande kropp att dels 

acceptera sig själv, men även att bli accepterad av andra i samhället. Här blev det också 

tydligt i studien att kroppsaktivisterna hade olika uppfattning om vilket syfte rörelsen har, då 

kroppsaktivisterna inom denna kategori menade att själva kroppspositivismen undermineras 

om alla kroppar får ingå i rörelsen. Här uppmärksammar kroppsaktivisterna på att det finns ett 

förtryck mot överviktiga i samhället (Eller, 2014: 220-221), något som de aktivt vill arbeta 

emot med hjälp av kroppspositivismen. Att använda sig av sin kropp som ett aktivistiskt drag 

är också något som Baer (2016) studerade. Likheterna här är att man genom att visa upp och 

diskutera de kroppar som i en diskurs bär på fördomar kan utmana och förändra hur man ser 

på kropparna (Baer, 2016: 23). Chipsqueen skriver på följande sätt i ett inlägg: 
 

(...) För min del handlar det om att finna acceptansen för sig själv i en värld som säger att 

man inte passar in. Jag varken kan eller vill stå utanför alla skönhetsideal, jag vill att de ska 
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breddas. Andra tycker annorlunda och jag vet att det är en fråga som går att diskutera i 

evighet. Glöm inte detta dock: kvinnor som älskar sina kroppar (eller åtminstone verkar älska 

sina kroppar) och inte uppfyller normen (normbrytande kroppar) av att vara vit, able, cis och 

smal, är provocerande (...) (Bilaga 14). 
 

Här beskriver hon, på liknande sätt som hos de som vill att alla ska inkluderas i rörelsen, att 

skönhetsidealen är skeva och behöver inkludera fler kroppar. Men precis som exemplet ovan 

beskriver hon även att det är ett tyngre steg att ta om man är utanför normen, och att det till 

och med ses som provocerande att acceptera sin icke-normativa kropp. Eller beskriver 

däremot att det här är ett viktigt och nödvändigt steg att ta för att kunna påverka samhällets 

ideal (Eller, 2014: 238), något som även kan tolkas in hos de kroppspositiva kvinnorna. 

McRobbie (1994/2006) beskriver också att den postmoderna feminismens styrkor är att det 

finns en möjlighet att arbeta normbrytande på grund av att det finns rörliga gränserna för hur 

en kvinna kan vara eller se ut. Liknande formulering kan hittas i utdraget ovan, där 

chipsqueen menar att det är viktigt att skönhetsidealen som finns ska breddas och inkludera 

fler kroppstyper med olika utseenden.  

6.2.2	  Hur	  kroppsaktivisterna	  artikulerar	  kroppar	  och	  rörelsens	  syfte 
Under detta avsnitt besvaras frågeställningarna kring hur kroppsaktivisterna artikulerar sina 

och andras kroppar, samt hur de beskriver den kroppspositiva rörelsens syfte. 

6.2.2.1	  Kvinnokroppen	  och	  kritik	  mot	  skönhetsideal	  
En del av kroppsaktivisterna har berört ämnet objektifiering och varför det är ett problem, 

främst kopplat till hur kvinnor porträtteras och för vem. Sizegudinna skriver om objektifiering 

av kvinnokroppen på följande sätt: 
 

- En riktig kvinna har kurvor 

- Killar vill ha något att ta på 

- Killar vill inte mysa med en ben 

Dessa meningar använder en del personer (främst män) som argument emot kroppsideal.  

De shamar en kropp för att hävda en annan och det är fan i mig inte okej. (...) Det sista  

felet med dessa uttalandet är att det alltid ALLTID ska handla om vad 

 män vill ha och att det är deras åsikt som spelar roll (...) (Bilaga 8) 

 

Här motsätter hon sig tydligt att hon inte tycker att kvinnans kropp ska objektifieras och 

tillfredsställa den manliga blicken, i och med att hon skriver att kvinnor inte ska finnas till på 
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mäns villkor. Precis som Mulvey beskriver, så är risken med den manliga blicken att kvinnor 

lär sig att de är objekt som ska tillfredsställa män, medan männen ser kvinnor som objekt som 

finns till för att tillfredsställa dem (Mulvey, 1975/2006).  Sizegudinnas text kan även kopplas 

till den postmoderna feminismen genom att hon beskriver ett ifrågasättande av 

könsmaktsordningen där män tillåts säga hur en kvinna ska se ut för att, i det här fallet, 

tillfredsställa en man. Det här är något som man inom postmoderna feminismen menar är 

socialt konstruerat, att kvinnor fått lära sig att man som kvinna bör tillfredsställa en man med 

sitt vackra yttre (de Beauvoir, 1984/2012, Hirdman & Kleberg, 2015: 59, 67). Det här skriver 

också McRobbie om i sin analys av tidningen Jackie. Hon kom här fram till att tidningarna 

blev en form av bruksanvisning med målet att hitta och sedan tillfredsställa en framtida make 

(Laughey, 2007: 109). 
 

De kroppspositiva kvinnornas önskan är ofta att försöka bryta normen för hur en idealistisk 

kvinnokropp bör se ut. Enligt den postmoderna feminismen ifrågasätter man just kön och 

vilka egenskaper de två könen tillskrivs (Laughey, 2007: 100-101). Därför har en del 

skribenter i denna studie skrivit inlägg utifrån ett postmodernt feministiskt perspektiv, 

eftersom inläggen rör ett ifrågasättande av hur en kvinna ska se ut. 

 

(...) Så fuck lite smått dessa idealen nu. Jag är trött på dem och tänker med stolthet visa upp 

min extra goa rumpa, mina kärlekshantag och mina lår som skrapar emot varandra när jag 

gå, i just VS underkläder. (...) (Bilaga 1) 

 

Så här skriver exempelvis fiaanderberg i ett inlägg. Här ifrågasätter hon varför idealen finns, 

samt att hon själv väljer att visa upp sig själv - en kvinnokropp som enligt henne inte 

uppfyller idealet. Här försöker fiaanderberg att skapa en egen identitet för vad en kvinna kan 

vara - att det enligt henne kan vara att ha en “go” rumpa, kärlekshandtag och lår som nuddar 

varandra. Det här är en del i det som McRobbie beskrev att man som kvinna kan göra inom 

den postmoderna feminismen - nämligen att man inte längre måste rätta sig efter ett speciellt 

ideal utan att man istället kan skapa sig en egen (McRobbie, 1994/2006). 
 

I Mobleys forskning (2010) framkom det att överviktiga kvinnor blir tillskriva specifika 

egenskaper, enbart på grund av deras utseende (Mobley, 2010: 44). Precis som Mobley har 

även kvinnorna i denna studie vittnat om detta. Fatnessmorsans beskrivning av hur medier 

tillskriver egenskaper till smala kvinnor, säger också någonting om vad man har för 
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egenskaper om man inte är en smal kvinna. Detta är i enlighet med vad strukturalismen 

beskriver - tecken får sin betydelse i förhållande till andra teckens betydelse - vi lär oss vad 

någonting är i jämförelse med vad dess motsats är (Fiske, 1997: 67-68). 
 

(...) Jag har gått på löpsedlarna, reklamerna. (...) År efter år. Avlagt nyårslöften om att äta 

mindre, träna mer, gå ner 10 kilo, bli snyggare... läs det sista igen. Bli snyggare. För det är 

så många vill vinkla det - att man blir snyggare om man är smalare. (…) Det de säger är 

alltså att man är inte sexig förrän man är fit. Blir så ledsen. För det är precis vad jag trott & 

jag vet att jag inte är den enda som blivit/blir intalad ovanstående. (...) (Bilaga 4) 

 

En annan kroppsaktivist, som kallar sig för chipsqueen, skriver om kvinnokroppen på följande 

sätt: 
 

(...) Häromdagen tog jag på mig strumpbyxor och råkade snegla i spegeln och fick en chock. 

Det är ju inte sådär man ser ut när man tar på sig strumpbyxor? Vi har sen barnsben blivit 

matade med avklädda kvinnor i exakt ALLA situationer. Vi vet hur en naken kvinna som tar 

på sig strumpbyxor ska se ut. (...) Vi har hundratusentals bilder i huvudet på detta. Sen ser vi 

oss i spegeln och ser något HELT annat, och då reagerar vi som om vi hade sett en rosa 

skata: det här är ju fel?! Vi vet hur en skata ska se ut, och hur en kvinnokropp ska se ut, och 

allt som bryter mot denna visuella uppfattning vi har i huvudet, det blir fel. 

Och därför tänker vi att våra kroppar är fel.(...) (Bilaga 13) 
 

Följande inlägg kan vi koppla till objektifieringen av kvinnor och den manliga blicken. 

Mulvey beskrev att kvinnor lär sig att se sig själva som objekt i och med att kvinnors kroppar 

ständigt objektifieras i film för att tillfredsställa en manlig blick (Laughey, 2007: 109, 

Mulvey, 1975/2006).  I och med att chipsqueen beskriver att hennes kropp inte ser ut som de 

kroppar som representeras i medierna, bryter hennes kropp mot de normer för hur objektet 

“kvinnokropp” ska se ut. Citatet går även att koppla till Ellers artikel om hur överviktiga blir 

diskriminerade. Eller beskrev ju att kvinnor får utstå en större press i och med att det finns 

krav på hur man bör se ut (Eller, 2014: 229). Precis som chipsqueen beskriver, så utgörs den 

yttre pressen av bland annat bilder i media där nakna kvinnor inom idealet porträtteras. Och i 

slutet av ovanstående utdrag kan vi även läsa om hur hon beskriver att bilderna på 

kvinnokropparna skapat en mall som man jämför sig med, och där man, precis som Eller 
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beskriver, börjar förtrycka sig själv och sin egen kropp psykologiskt (Eller, 2014: 229). 

Vidare i sitt inlägg skriver chipsqueen att: 
 

(...) Bästa sättet för mig att må bättre över att jag inte passar in i min bild av en naken 

kvinnokropp är att vidga den bilden. Inte minska min kropp. (...) (Bilaga 13) 

 

Här beskriver hon att istället för att sträva efter att uppnå idealet, så vill hon bryta 

tankemönstret och istället försöka visa att det är möjligt att ha andra kroppstyper. Det här är 

ett kroppspositivt tankemönster, som även kom fram i Frisén, Holmqvist Gattario och Lundes 

studie där ungdomarna berättade att de inte identifierar sig med idealet utan att de hellre vill 

skapa nya (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014: 202-204), något som kommer 

presenteras närmare nedan. 

6.2.2.2	  Kvinnokroppen	  och	  kroppspositivitet 
Vid vidare läsning av materialet hittades fler exempel på kvinnor som uttryckte 

kroppspositivism i text. En del av kvinnorna beskrev hur de själva ser på sina kroppar samt 

hur man som följare bör se på sin egen kropp. I Frisén, Holmqvist Gattario och Lundes studie 

(2014) framkom det att barn och ungdomar med positiv kroppsuppfattning ofta såg sina 

idolers kroppar eller modellers kroppar som något ouppnåerligt, någonting onaturligt (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014: 202-203). Instagramprofilen fiaanderberg beskriver 

varför man ska vara nöjd med sin egen kropp på följande sätt: 
 

(...) Vet ni varför jag älskar denna bilden så mycket? Precis som min tidigare bild från Bali 

visar denna bilden två helt olika kroppar, båda helt jäkla perfekta på sitt sätt och 

där finns inga fel, båda två helt olika perfekta rätt! Likaväl som din kropp är ett 

perfekt rätt oavsett vikt, storlek eller form! (...) (Bilaga 3) 
 

Fiaanderberg är här kroppspositiv i och med att hon beskriver att oavsett hur ens kropp ser ut 

så är man perfekt. Kobranhuggertill beskriver kroppspositivismen som lite mindre positiv och 

entusiastisk: 
 

(...) En måste inte älska sin kropp hela tiden. Men det är ju fint om en slipper hata den. Det är 

ju lite skönt att kunna tycka att den är okej. Acceptera kroppen. Som den är. 

Låta den bara vara. Leva livet och inte konstant tänka på hur 

 kroppen ser ut i varje situation. (...) (Bilaga 18) 



	   	   34	  	   	  

I ett annat inlägg skriver kobranhuggertill istället såhär: 
 

(...)Det finns många sätt att vara kroppspositiv på, tänker jag. Jag vill till exempel lära mig 

att se på kroppen som mer än ett utseende. Låta kroppen vara rolig ibland. Eller bara vara. 

Precis som den är. Låta bristningar och kroppshår och magen och låren få synas. Låta allt 

som jag tidigare försökt dölja synas. Låta kroppen finnas till på bild precis 

som den är, posera på sätt jag aldrig tidigare gjort. Dansa runt i mitt 

vardagsrum och dela det med er. (...) (Bilaga 19) 

 

I de två sistnämnda inlägget förs istället en diskussion kring att kroppen inte behöver vara 

perfekt, utan att det istället bara kan få rätt till att existera även om man kanske inte älskar sin 

egen kropp varje dag. Det sista inlägget beskriver även att kroppen kan vara mer saker än just 

ett vackert skal, det vill säga att kroppen kan vara rolig och att man kan använda kroppen till 

att göra roliga saker - som att dansa till exempel. Detta går också i linje med vad barnen och 

ungdomarna gav som svar i studien om kroppsuppfattning, där man ser kroppen som ett 

verktyg eller ett medel för att uppleva saker man tycker om (Frisén, Holmqvist Gattario & 

Lunde, 2014: 198-200). 
 

Samtliga ovanstående exempel kretsar kring kroppens utseende, vilket också var tydligt i 

merparten av de resterande inläggen. Sizegudinna inkluderar både utseende och psykisk hälsa 

när hon talar om kroppspositivism i följande utdrag: 
 

(...) Jag vill bara visa att man inte behöver vara smal. Jag vill bara visa upp en annan kropp 

än idealet, än det som vi matas med via reklam och annat. Jag vill visa att det går att vända 

självhat till kärlek gentemot sig själv, att det går att tillfriskna från en ätstörning och att vikt 

eller storleken på dina byxor inte har något med lycka att göra. (...) (Bilaga 7) 

 

Precis som i Ellers studie så har sizegudinna påverkats psykiskt av diskrimineringen av 

överviktiga (Eller, 2014: 229-230), där hon till följd av detta drabbats av en ätstörning. Fler 

kroppsaktivister har också uttryckt liknande, att de har mått dåligt under flera år och sedan 

valt att försöka acceptera sin egen kropp. 

6.2.2.3	  Kroppspositivismens	  syfte	  och	  digital	  aktivism 
Andra kroppsaktivister har uttryckt sig i aktivistiska termer, att det dem gör på sina 

instagramkonton är något som de gör för ett större syfte, för att skapa en förändring inför 
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framtida generationer genom att just visa upp sin kropp precis som den är. Precis som i Baers 

studie visar kroppsaktivisterna i många fall upp sina lättklädda kroppar för att förändra 

betydelsen av kvinnans kropp, antingen för att den ses som ett sexuellt objekt, eller för att 

överviktiga kvinnokroppar ses som fula (Baer, 2016: 23, Mobley, 2010: 44). Ett exempel på 

detta är hannahostebo, som beskriver i sitt inlägg nedan om varför det har varit viktigt för 

henne att visa upp sin kropp på Instagram: 
 

(...) Ibland är det lätt att glömma bort hur det var förr. Hur kvinnor med kroppar som min, 

aldrig syntes. Hur tidningarna enbart hade en kvinnokropp, och hur det väckte kroppshat i 

mig innan jag knappt kunde läsa. Idag får vi plats. Vi som inte ryms inom ramen. Vi får ta 

plats - för att vi har KRIGAT oss. Vi får respekt för vi har KRÄVT det. Älskade medsystrar, vi 

gör världen bättre ett litet steg i taget. (...) (Bilaga 11) 
 

Här talar hon i termer om att det är viktigt att alla kroppstyper representeras i medierna för att 

det i sin tur ska skapa en värld där alla inser att ens kropp duger som den är. Även 

fatnessmorsan har skrivit om kroppsaktivismen på liknande sätt: 
 

(...) Därför väljer jag att visa mig precis som jag är, ta andra killar och tjejer i hand som 

kämpar för samma rättigheter att visa sina kroppar som de är - och vara stolta. 2016 har 

varit ett fantastiskt år för kroppspositivitetsrörelsen & 2017 kommer vi bli fler som vågar och 

vill visa världen att ALLA är fabulösa - precis som vi är (Bilaga 5) 
 

Här beskriver fatnessmorsan att hon, precis som andra kroppspositiva, vill vara en förebild för 

de som växer upp idag. Till skillnad från dessa inlägg som bland annat beskriver en vilja att 

skapa en värld där fler kroppsideal finns representerade, skriver istället sizegudinna om att 

försöka få hennes kropp att bli mindre laddad med betydelser genom sina självporträtt: 
 

(...) Jag anser att jag är kroppsaktivist på två olika sätt: dels genom att visa upp min kropp 

som inte platsar i idealet men även genom att ta bilder på mig själv där jag är i underkläder 

eller kanske helt naken. Genom att ta dom bilderna försöker jag återfå kontrollen, jag 

avdramatiserat och avsexualiserar. (...) (Bilaga 9) 

 

Det här går helt i linje med de aktivistgrupper som Baer (2016) analyserat, där protesten 

uttrycks genom att visa upp sin lättklädda eller nakna kropp (Baer, 2016: 23). Andra 
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kroppsaktivister har diskuterat kring att de är kroppsaktivister på Instagram eftersom de själva 

vill jobba upp sin kroppsacceptans.  
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7	  Slutdiskussion	  
Studiens syfte var att se vilka diskurser om kropp som fanns hos de kroppspositiva kvinnornas 

konton, både i deras bilder och deras bildtexter. Resultatet visade att det finns en slitning 

mellan personerna inom kroppsaktivismen där två läger har bildats - de som anser att 

kroppspositivismen är för alla kroppar (oavsett kroppsform, kön, etnicitet eller 

funktionsvariation) och de som anser att det endast är till för kroppar utanför normen, där 

främst tjocka kroppar anses vara mest prioriterad. Eftersom denna studie är kvalitativ har 

syftet inte varit att försöka räkna ut vilken sida som har störst genomslag, och inte heller vem 

som har rätt eller fel.  
 

Likheter som har setts i materialet är hur man använder sig av bilder på kroppen för att sprida 

kroppspositivismen, och en diskussion där kvinnorna vittnar om att det finns krav på hur man 

ska se ut. Kvinnorna menar även att det är svårt att kunna leva upp till idealen, där vissa har 

försökt och nu lever i sviterna av ätstörningar, ångest eller självhat. En frustration över att 

kroppen inte bara får vara en kropp, utan också behöver tillfredsställa en man, har också 

kunnat utläsas av materialet. Kvinnorna är också överens om att skönhetsidealen som finns 

idag måste ifrågasättas, och att kroppspositivismen är ett sätt att göra detta på.  
 

Skillnader mellan kroppsaktivisterna har främst skett kring vilka kroppar som ska inkluderas, 

men även vilket syfte rörelsen har. Vissa menar att rörelsen är till för att kunna bredda idealen 

och påverka media, där exempelvis fler kroppstyper som modeller i magasin är en viktig del. 

För andra handlar det om att vara en förebild för såväl unga som gamla för att få dem att 

känna sig bekväma i sin kropp, eller till och med känna kärlek till sin kropp. Vissa beskriver 

snarare att det handlar om att de själva vill komma närmare sin egen kroppsacceptans, att de 

gör det av privata skäl. Vissa talar i termer om att syftet är att få kvinnans kropp att bli neutral 

och gå från att vara något som objektifieras och sexualiseras av andra.  
 

Kroppsaktivisterna har visat upp sina kroppar på olika sätt. En del har tagit en genomtänkt 

bild där det syns att de har tagit hänsyn till miljö, ljussättning och klädval. Hos andra finns det 

istället en känsla av att bilden är tagen i stunden, eller att man inte gjort sig till inför kameran. 

Det här syns också i vilket kroppsspråk de sedan använder - tillgjorda bilder har ofta ett 

tillgjort kroppsspråk, och bilder med sämre ljussättning med stökig bakgrund har en mindre 

poserande kropp. Bildernas syften upplevs också vara olika, medan en del vill visa det fina 

med en kurvig kropp vill andra istället avdramatisera bilringar.  
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En del bilder har varit på kvinnor som poserat på ett sätt som liknar hur man poserar i media. 

Risken med att sprida bilder som tillfredsställer en manlig blick kan vara att man späder på en 

tanke om att kvinnor är sexuella objekt och ska fortsätta vara det. Men det kan även förklaras 

som att kvinnorna anser att det är ett sätt för dem att försöka göra sig fria från objektifieringen 

– att de använder sig av sin kropp för att flytta gränserna för vad en kvinna ska göra med sin 

kropp. Att man vill visa att den tillhör dem själva och att de själva bestämmer när de vill visa 

upp sig. 

 

Som beskrivet i metodkapitlet har jag förhållit mig reflexivt till mitt arbete. Jag förstår att den 

tolkning som jag har gjort av materialet i analys och resultat är mina egna, där jag har försökt 

hitta förankring till teori och tidigare forskning. Samtidigt är mina fördomar för hur en kvinna 

ser ut som ingår i idealet och vilka som står utanför även dem mina egna, där en annan person 

som gör liknande studie kan få ett annat utfall. Vid val av kategorier under exempelvis den 

semiotiska bildanalysen har därför ingen kategorisering skett beroende på kroppsform, utan 

har istället varit beroende på posering och uttryck. Detta för att mina egna fördomar och 

gränsdragningar för hur en smal och överviktig kvinna ser ut, återskapar diskurser för hur en 

kvinna ska se ut. 

 

Ser man tillbaka på resultat och analys är det tydligt att kroppspositivismen sprider både 

positivitet och negativitet. Positivitet i form av att ha hittat en acceptans eller kärlek till sin 

egen kropp eller att sprida detta budskap till sina följare. Negativitet som främst sprids ut från 

den stundtals infekterade diskussionen kring vem som får vara med i kroppspositivismen. Hur 

själva kroppspositivismen kommer att beskrivas i framtiden är svårt att säga, men i dagsläget 

är i alla fall målet med rörelsen att fler kroppar ska få bli representerade och där alla kan 

skriva under på att skönhetsidealen som finns idag är snäva och orättvisa.  
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8	  Framtida	  forskning 
Arbetet med denna studie har varit väldigt givande, där jag själv gärna hade velat utöka 

studien för att gå igenom mer material. Här kommer förslag på framtida forskningar inom 

samma ämne som jag kommit på under arbetets gång. 
 

Som ett första förslag skulle man kunna inkludera fler personer i studien som har olika 

åsikter, kön och etniciteter. Här skulle det också vara intressant att göra en feministiskt 

intersektionell analys, det vill säga att man tar in andra feministiska teorier för att se hur 

exempelvis andra hudfärger representeras och om kroppspositivismen skiljer sig åt beroende 

på etniskt ursprung.  
 

Det hade även varit intressant att göra en jämförande studie mellan olika länder. Det här 

skulle också kunna leda vidare till en diskussion kring om skillnaderna eller likheterna 

världsdelarna emellan beror på kultur eller om det beror på internets globalisering.  
 

Ett annat förslag är att fördjupa sig mer i det visuella och föra en diskussion kring hur kroppar 

och sexualitet framställs.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  Sophie	  Anderberg	  (@fiaanderberg) 

 
4 januari 2017 
Jag stod hemma, i mitt sovrum och rotade i underklädeslådan. Tvättkorgen börjar bli full och 
det började bli ont om rena trosor. Och så just det, längst in, hittade jag mitt Victoria Secret 
sett som jag köpte i Miami för X antal år sen. Underbar skönt är det, bomull och allt. Tog på 
mig det och kunde inte låta bli att bli aningens irriterad. 
 
HUR SVÅRT SKA DET EGENTLIGEN BEHÖVA VARA ATT VISA MER ÄN EN 
KROPPSTYP PÅ DESSA UNDERKLÄDER? 
 
Well hello, jag har dem på mej och tycker det ser riktigt jäkla bra ut. Storlek 40 sådär, inget 
thigh gap, lite kärlekshandtag här och var och en rumpa som gud måste skänkt lite extra till 
när han skapade den. Och det bästa är, det funkar alldeles alldeles utmärkt. Det ser till och 
med riktigt jäkla bra ut. 
 
Så fuck lite smått dessa idealen nu. Jag är trött på dem och tänker med stolthet visa upp min 
extra goa rumpa, mina kärlekshantag och mina lår som skrapar emot varandra när jag gå, i 
just VS underkläder. Det får fan räcka nu! 
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Bilaga	  2	  -‐	  Sophie	  Anderberg	  (@fiaanderberg) 

 
19 november 2016 
Healthy bodies comes in all different sizes! 
 
Idag väljer jag lycka! Lycka över att trivas med den jag är, lycka över att känna mig snygg, 
sexig och grym , lycka över att jag är fullt frisk och lycka över att hälsosamma kroppar 
kommer i alla olika storlekar och former! 
 
Hur de där celluliterna plötsligt inte spelar någon roll längre eller hur de där bristningarna på 
höfterna blivit en del av mig och den jag är. 
 
Att älska sig själv och känna sig snygg i sin kropp har inget med storlek att göra! Det är något 
man väljer och det är full möjligt oavsett storlek i jeans! Det finns inga fel, bara OLIKA 
PERFEKTA RÄTT! 
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Bilaga	  3	  -‐	  Sophie	  Anderberg	  (@fiaanderberg) 

 
13 november 2016 
Denna bilden, på mig och en av mina allra bästa vänner @eatsleeplift.repeat, symboliserar det 
jag dagligen vill få er att förstå! Att DU DUGER! 
Du behöver inte ha XS i jeans, du behöver heller inte ha M, L, S eller XXL, du kan ha den 
storleken du har och inte reflektera det minsta över det! Vet du varför? Det spelar ingen som 
helst roll! Du kan väga 85, 54, eller 72 och inte bryr dej det minsta om det! Vet du varför? 
Vikten är oviktig och sätter inget som helst värde på dej what so ever!! Vet ni varför jag 
älskar denna bilden så mycket? Precis som min tidigare bild från Bali visar denna bilden två 
helt olika kroppar, båda helt jäkla perfekta på sitt sätt och där finns inga fel, båda två helt 
olika perfekta rätt! Likaväl som din kropp är ett perfekt rätt oavsett vikt, storlek eller form! 
Det finns inga fel, det finns bara OLIKA PERFEKTA RÄTT! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	   	   46	  	   	  

Bilaga	  4	  -‐	  Kitty	  Grip	  (@fatnessmorsan) 

 
3 januari 2017 
Det har väl inte undgått någon att media och företag tar tillfället i akt att spela på människor 
låga självkänsla såhär efter nyår aka "nya-livet-tiden". Kvällstidningarna berättar att GW ska 
gå ner 50 kilo (wow vilken inspokälla för övrigt�), de talar om hur du tappar ALLA dina 
extrakilon på X antal veckor. De vet allt om dieter och de vet allt om hur de ska rida på 
"måste-gå-ner-i-vikt"-tiden. Jag har gått på löpsedlarna, reklamerna. Gått med i viktklubb, 
viktväktarna, fitnesskampen osv. Så många gånger. År efter år. Avlagt nyårslöften om att äta 
mindre, träna mer, gå ner 10 kilo, bli snyggare... läs det sista igen. Bli snyggare. För det är så 
många vill vinkla det - att man blir snyggare om man är smalare. Jag KASKADSPYR i min 
mun när jag ser reklamer på sociala medier och pop-ups här och där som säger "get sexy on 8 
weeks" med en superslimmad tjej på bilden. Det de säger är alltså att man är inte sexig förrän 
man är fit. Blir så ledsen. För det är precis vad jag trott & jag vet att jag inte är den enda som 
blivit/blir intalad ovanstående. 
 
@fruskywalkerinthehouse skrev en så bra text idag & jag citerar en del: "Jag tycker att alla 
kvinnokroppar är vackra och sålänge man själv är nöjd och mår bra anser jag att ingen annan 
har med ens kropp att göra". Och jag håller med henne. Jag tycker att tränade kvinnor är 
vackra, större kroppar, kortare, längre, små bröst, stora bröst osv. ALLA är vackra. Och det är 
ju en rejäl klick grädde på moset om de känner sig bekväma i sina kroppar. DET mina vänner 
är sexigt om vi nu ska bara sexyness liksom. 
 
Sååå.. Det jag vill säga helt enkelt är att det är din självkänsla som gör dig sexig, inget annat. 
Inga "10 kilo mindre", inga 500 squats på en dag, inga buljongsoppor eller påsmiddagar gör 
dig snyggare. Och skrolla ba förbi all reklam. På gymet stärker man kroppen och bygger 
muskler. Kvargburken äter du för att den tillför din kropp mycket protein vilket är bra för 
musklerna. Men självkänslan bygger man inte på gymet eller av kvargburken. Den bygger 
man upp med hjärnan & hjärtat. 
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Bilaga	  5	  -‐	  Kitty	  Grip	  (@fatnessmorsan) 

 
31 december 2016 
När jag var liten, kanske från 7-års ålder, ville jag ingenting hellre än att vara begreppet 
"smal". Det pratades storlekar på kläder i tidig ålder & hur mycket man vägde. Jag var 
medveten alldeles tidigt om vad vikt hade för betydelse och att ju mindre storlek man hade på 
kläder - desto bättre. Något som jag led av i nästan 20 år.  
 
Jag hade behövt någon som jag själv. Som berättade för mig att alla är olika och att det är det 
som gör oss vackra. Att alla har rätt att synas, att man inte ska dölja en enda centimeter av sig 
själv bara för man inte ser ut som det ideal modemagasinen visar. Ha någon att se upp till som 
liknade jag själv och som kunde visa att det inte spelar någon roll om du väger 20 kilo mer än 
din bästis som har helt annan genetik än du. Att livet är allt annat än att efterlikna någon man 
inte är. eller försöka vara någon som andra förväntar sig att du ska vara.  
 
Därför jag har mitt konto. Därför väljer jag att vara ambassadör för IAMPROUDSE. Därför 
väljer jag att visa mig precis som jag är, ta andra killar och tjejer i hand som kämpar för 
samma rättigheter att visa sina kroppar som de är - och vara stolta. 2016 har varit ett 
fantastiskt år för kroppspositivitetsrörelsen & 2017 kommer vi bli fler som vågar och vill visa 
världen att ALLA är fabulösa - precis som vi är. 
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Bilaga	  6	  -‐	  Kitty	  Grip	  (@fatnessmorsan) 

 
30 oktober 2016 
Bilden till vänster är tagen för snart exakt 4 år sedan. Då hade jag bestämt mig för att leva ett 
"hälsosamt liv", sluta äta godis och allt som ansågs "mindre bra". Jag tog hjälp av en coach 
(som för övrigt var superbra på det hon gjorde så no blame on her), tog före-bilder inför 
kommande jämförelser för att visa hur fit jag blivit. Hur "bra" jag mådde nu när jag levde ett 
liv där allt kretsade kring kalorier in och kalorier ut.  
 
Trodde att en vältränad kropp och matscheman kunde hjälpa mot hetsätning, och ångest kring 
hur jag såg ut. Hjälpte det då? Föga. Tillfälligt kanske när man fick höra hur duktig man var 
osv, men kändes det i verkligen i hjärtat att "wow, jag är en 10:a!"? Nope. Har aldrig tänkt så 
mycket på mat. Aldrig haft så mycket ångest över min vikt och kropp som då. Jag kanske inte 
skyltade med det men vilken jävla kamp det var inom mig för att inte bryta ihop. Ni som varit 
där förstår nog hur jag kände.  
 
Nurå? Jag har inga förbud. Jag tränar inte. Inte för att jag inte vill, för jag älskar att träna, men 
tiden finns inte just nu och jag har funnit mig i det. Jag äter det jag vill och som JAG mår bra 
av vilket kan vara sallad en dag, pizza nästa, lövbiff nästa eller varför inte en god fiskpinne 
mä mos. Jag är större nu än innan jag började min "fitnessresa" för snart 4 år sedan. Och jag 
mår bättre än någonsin. Märkligt? Inte alls. Det är här ju min kropp som den var tänkt att se ut 
innan jag började banta sönder den. Som den var skapt. Och jag har ibland fått kommentarer 
om att jag är "för smal" för att kunna uttala mig om sånt här med kroppspositivitism men äej, 
alla oavsett kroppsform kan må dåligt över hur de ser ut och alla har rätt till att uttala sig om 
budskapet är något som kan hjälpa andra. Faktiskt. PUSS 
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Bilaga	  7	  -‐	  Maria	  Håkansson	  (@sizegudinna) 

 
8 februari 2017 
Jag kör verkligen samma pose i typ 90 % av alla selfies. Men äsch jag bryr mig inte. 
 
Jag blir så irriterad när människor säger till mig "ja men du är ju inte tjock, varför håller du då 
på med det?" när det kommer till min kroppspositivism. Eeeeh tack för upplysningen? 
 
Jag vet att jag inte är tjock. Jag vet att jag inte diskrimineras och kränks på grund av min 
kropp. Det är inte det det här handlar om.  
 
Jag vill bara visa att man inte behöver vara smal. Jag vill bara visa upp en annan kropp än 
idealet, än det som vi matas med via reklam och annat. Jag vill visa att det går att vända 
självhat till kärlek gentemot sig själv, att det går att tillfriskna från en ätstörning och att vikt 
eller storleken på dina byxor inte har något med lycka att göra.  
 
Jag vill kunna visa upp min kropp utan att bli sexualiserad och utan att människor tycker att 
det är provocerande.  
 
Jag gör det här för mig själv och om jag inspirerar någon på vägen är det en bonus.  
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Bilaga	  8	  -‐	  Maria	  Håkansson	  (@sizegudinna) 

 
1 februari 2017 
"En riktig kvinna har kurvor" 
"Killar vill ha något att ta på" 
"Killar vill inte mysa med en ben" 
 
Dessa meningar använder en del personer (främst män) som argument emot kropps ideal. De 
shamar en kropp för att hävda en annan och det är fan i mig inte okej. Grejen med 
kroppspositivism är att alla kroppar ska få existera utan att någon annan ska lägga sig i. 
Kroppsaktivism strävar efter ett samhälle utan kroppsideal.  
 
Dessutom så menar dessa personer att kvinnor ska se ut som en ur Kardashian familjen, vilket 
för många är helt ouppnåeligt. 
 
Det sista felet med dessa uttalandet är att det alltid ALLTID ska handla om vad män vill ha 
och att det är deras åsikt som spelar roll. Som att vi endast får finnas till på deras villkor. Vem 
fan bryr sig om vad män tycker?? Som sagt: SCHAAAS!!! 
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Bilaga	  9	  -‐	  Maria	  Håkansson	  (@sizegudinna) 

 
20 februari 2017 
•KROPPSAKTIVISM• 
@somentorktumlare skrev en sak idag som jag tyckte va intressant och som jag skulle vilja ta 
en stund att fortsätta på.... vad är kroppsaktivism? 
 
För mig är kroppsaktivism allt som för rätten att få leva utan att andra ska lägga värderingar, 
sexualisera och lägga kommentarer om min kropp.  
Jag anser att jag är kroppsaktivist på två olika sätt: dels genom att visa upp min kropp som 
inte platsar i idealet men även genom att ta bilder på mig själv där jag är i underkläder eller 
kanske helt naken. Genom att ta dom bilderna försöker jag återfå kontrollen, jag av 
dramatiserat och av sexualiserar. • 
 
Vad är era tankar kring detta? 
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Bilaga	  10	  -‐	  (@fruskywalkerinthehouse) 

 
10 januari 2017 
Vi Glömmer en viktig poäng här oavsett sjukdom. Oavsett hälsa. Så har varje människa rätt 
till sin egen kropp och att få bestämma över den. Det finns kroppar som är begränsade, 
kroppar som inte kan utföra vardagliga bestyr eller träna eller promenera eller leka, det finns 
såna kroppar också, de förtjänar ändå att existera och det förtjänar respekt av sin omgivning. 
Oavsett hur vi ser ut så förtjänar vi respekt och vi förtjänar Att leva vårt liv som vi anser är 
bra för oss. Så länge vi inte skadar andra runt omkring oss. 
Tyvärr idag 2017 måste man vara helt "felfri" för att passa in i normen och det är helt 
omöjligt. För även om vi skulle bli smala och "snygga" även om vi alla skulle gå runt med 
stora bröst, stora läppar, solbränd hy, smal kropp, så är vi ändå födda olika med annan genetik 
vilket gör det för oss helt omöjligt att efterlikna allt det som krävs av oss. Vi försöker och vi 
försöker. Och vi försöker tills vi inte orkar mer. Eller tills vi ser helt omänskliga ut. 
Och låt oss vara ärlig? Med handen på hjärtat? Folk talar hela tiden om hälsa? Men hur många 
försöker eftersträva hälsa egentligen? Som jag kan se det och många av er säkerligen också så 
handlar allt om utseendet. Man lyfter berg och simmar motströms för att nå fram till det där 
"perfekta utseende" Och det är betydligt fler som strävar efter det "perfekta" utseendet för att 
sedan kalla det för "vill vara hälsosam" än vad det är folk som helhjärtat strävar efter gott 
mående. För om vi strävade efter gott mående skulle vi inte utsätta oss själva eller andra för 
allt vi gör, mot alla odds bara för att nå ett mål som handlar om förändrad yta. 
Vill hylla alla människor och rätten vi har till att bestämma över oss själva. Och rätten till 
respekt & existens oavsett kön, religion, färg, eller kropp! 
Du behöver inte vara "snygg" för att leva, du behöver inte vara snygg för att njuta, du behöver 
inte vara snygg för att älska eller bli älskad, du behöver ingenting. Du behöver endast vara du. 
För det finns dom som älskar dig och vill älska dig för att du är just du. Och framförallt det 
viktigaste av allt är att du trivs innanför ditt eget skinn. För dig och endast för dig själv! 
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Bilaga	  11	  -‐	  Hannah	  Östebo	  (@hannahostebo) 

 
30 januari 2017 
Från och med nu kan jag äntligen titulera mig som modell (hehe). Sitter på tåget ner till 
Malmö för en fotning för tidningen MåBra. Jag är så stolt över detta. Ibland är det lätt att 
glömma bort hur det var förr. Hur kvinnor med kroppar som min, aldrig syntes. Hur 
tidningarna enbart hade en kvinnokropp, och hur det väckte kroppshat i mig innan jag knappt 
kunde läsa. Idag får vi plats. Vi som inte ryms inom ramen. Vi får ta plats - för att vi har 
KRIGAT oss. Vi får respekt för vi har KRÄVT det. Älskade medsystrar, vi gör världen bättre 
ett litet steg i taget. För våra framtida generationer, och för oss. Vi gör skillnad, tillsammans, 
älskade vänner. Glöm inte det. Jag är ni, och ni är jag. Jag älskar er. 
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Bilaga	  12	  –	  Ellen	  Haglund	  (@chipsqueen) 

 
22 januari 2017 
Så det pågår en diskussion om... allt möjligt nu. Vem kan vara en del av den kroppspositiva 
rörelsen, vem är tjock nog, vem är annorlunda nog, vem är vad? Det har sagts mkt klokt och 
mycket dumt, men här är väl mina fem cent i frågan (och enbart för att jag fick frågan): att 
älska sig själv kan vara oerhört svårt oavsett kroppsform. Det kan ingen ta ifrån dig. Att dansa 
i underkläder kan vara ett sätt för dig att claima den kropp du har, även om den är normsmal. 
Ingen har exakt likadana förutsättningar, någonsin. Jag kan tex gynnas av min relativt 
normsnygga figur med stora bröst och höfter, mer än någon som är smalare men som har en 
annan kroppsform. Jag kan dessutom välja att spela på det även när jag visar min feta kropp. 
(Se tex bilden med tatueringen). Bör då bara de allra mest normbrytande få utrymme i en 
rörelse? Nä. Men lite självinsikt har aldrig skadat någon. Dock tycker jag att språkbruk är 
viktigt (!): säg inte att du är tjock om du bara är "inte smal". Jag tänker att vi alla kan ha olika 
funktioner: en ung tjej som kanske blir förfärad av min kropp kanske hjälps jättemycket av 
någon som är stl 42 och nöjd med sin kropp. Det är ju jättebra om alla kan hitta ngn som 
hjälper just en själv närmre självkärlek. Jag är all for det. Men om denna "stl 42" kallar sig 
tjock... nja. Äh, nu har jag tappat bort mig pga migrän. Ska försöka bota med choklad. 
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Bilaga	  13	  –	  Ellen	  Haglund	  (@chipsqueen) 

 
17 november 2016 
Sedan nån vecka tillbaka har jag en spegel på väggen mittemot sängen. Det är ovant att se sig 
själv så naken så ofta. Häromdagen tog jag på mig strumpbyxor och råkade snegla i spegeln 
och fick en chock. Det är ju inte sådär man ser ut när man tar på sig strumpbyxor? Vi har sen 
barnsben blivit matade med avklädda kvinnor i exakt ALLA situationer. Vi vet hur en naken 
kvinna som tar på sig strumpbyxor ska se ut. Vi vet hur kvinnor ska se ut när de äter, har sex, 
är lik, sover, tränar, duschar, simmar, leker osv osv. Vi har hundratusentals bilder i huvudet 
på detta. Sen ser vi oss i spegeln och ser något HELT annat, och då reagerar vi som om vi 
hade sett en rosa skata: det här är ju fel?! Vi vet hur en skata ska se ut, och hur en 
kvinnokropp ska se ut, och allt som bryter mot denna visuella uppfattning vi har i huvudet, det 
blir fel. Och därför tänker vi att våra kroppar är fel. Bästa sättet för mig att må bättre över att 
jag inte passar in i min bild av en naken kvinnokropp är att vidga den bilden. Inte minska min 
kropp. Men det är jävligt svårt! Spegeln på väggen påminner dock ibland om det skeva. 
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Bilaga	  14	  –	  Ellen	  Haglund	  (@chipsqueen) 

 
10 augusti 2016 
Får man som tjock och kroppsaktivist följa de vanliga (patriarkala) idealen, eller ska man slå 
sig fri helt? Inte försöka smälta in, inte vilja anamma skönhetsidealen, stå utanför helt? Svaret 
är ju självklart att alla gör som de själva vill, men frågan är intressant. Personligen har jag 
hjälpts mycket av tjocka kvinnor som är stereotypt snygga. Plussize-modeller, tjejer med 
valkar i sexiga underkläder eller bara härliga badbilder i bikinis. För min del handlar det om 
att finna acceptansen för sig själv i en värld som säger att man inte passar in. Jag varken kan 
eller vill stå utanför alla skönhetsideal, jag vill att de ska breddas. Andra tycker annorlunda 
och jag vet att det är en fråga som går att diskutera i evighet. Glöm inte detta dock: kvinnor 
som älskar sina kroppar (eller åtminstone verkar älska sina kroppar) och inte uppfyller 
normen av att vara vit, able, cis och smal, är provocerande. Mer self love till folket. Även om 
det manifesterar sig i stereotyp "snygghet". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



	   	   57	  	   	  

Bilaga	  15	  -‐	  Natashja	  Blomberg	  (@ladydahmers) 

 
17 januari 2017 
Oj, förra diskussionen var en het potatis höhöhö. Nä men allvarligt. Jag tror många reagerar 
starkt för att man tar det personligt och det kan vara obekvämt och jobbigt, men jag tror ändå 
det är viktigt att föra samtal om feminism och kroppspositivitet. Att vilja tysta kritik eller 
samtal för att det blir obevämt eller för att man känner sig utpekad för inte feminismen 
framåt. Det handlar inte om att bestämma vad folk får göra eller tycka utan om att synliggöra 
och vrida och vända på det man tycker skaver. Och man får bli oense och arg. Det är bara bra, 
vi får inte stagnera! 
 
Men med det sagt så vill jag återigen förtydliga var jag står. Ja! Det är fantastiskt när kvinnor 
i ett patriarkat, oavsett kroppstyp eller hudfärg, lär sig att älska eller acceptera sig själv. Det är 
det. Och för den enskilda kvinnan, individen, så kan det vara en revolution att bara våga visa 
sig på bild. Eller stärkande på andra sätt. Men vi måste också vara på det klara med att alla 
har olika startsträckor och förutsättningar. Att lära sig tycka om sina smala lår i ett samhälle 
som älskar smala människor, som konstant bekräftar, hyllar och lyfter fram smala är inte 
samma revolutionerande handling som att som tjock eller funktionsvarierad eller ickevit eller 
vad det nu må vara att lära sig älska sig själv i ett samhälle som inte bara hatar ens kroppstyp 
utan aktivt osynliggör och stänger ut en. 
 
Och i kroppspositivitetsrörelsen så ÄR det ett problem att just normativa smala och snygga 
kroppar får nästan allt utrymme och hyllningar när de lyfter frågan medan de som rörelsen 
byggdes av och för fortfarande bemöts med, om inte hat så iallafall skepsis och kritik när de 
tar plats. Ofta av samma personer som hyllar de där smala kvinnorna med celluliter eller veck 
på magen. Och det behöver vi faktiskt prata om och synliggöra utan att ta det som ett 
personligt angrepp. 
 
Jag ska skriva mer om feminism, glitterfeminism och sånt sen. Det Lisas diskussion 
egentligen handlade om. Kram på er! .ä 
 
Läs gärna inne hos @karinkajjan om vad hon tänker kring diskussionen. Känns som vi gått 
om varandra lite dock då jag håller med henne i sak, men också försöker lyfta ett annat 
perspektiv. 
 



	   	   58	  	   	  

Bilaga	  16	  -‐	  Johanna	  Dahlberg	  (@johflow) 

 
1 december 2016 
När jag skriver om kroppspositivism så pratar jag alltid om ALLA kroppar, det tror jag ni vet. 
För kroppspositivism handlar om just det, ALLA kroppar. Det här inlägget kommer jag dock 
ägna åt viktuppgång, alltså större kroppar, så ni är medvetna om det. 
 
Det finns så många orsaker till viktuppgång mer än att vara "ohälsosam". Vi tjocka får ofta 
höra att vi är lata och vräker i oss skitmat, ligger på sofflocket och äter pizza hela dagarna. 
"Sluta äta skitmat, det är väl bara och börja röra på dig!?" "varför går du inte bara ner i vikt?" 
"Du är så jävla fet och äcklig, rör på dig för fan" . 
 
OKUNSKAP. Olärda och osympatiska jävla människor. Oftast ligger det så mycket mer 
bakom en viktuppgång, medicinering av olika slag, stress, traumatiska händelser, psykisk 
ohälsa, hypotyreos osv. Men det är det ingen som vet eller ser. Skillnaden på tjocka vs icke 
tjocka är att det spelar ingen roll vad tjocka människor gör eller inte gör så är vi redan dömda 
som lata och utan självdisciplin.  
 
OAVSETT orsak till viktuppgång så FINNS DET INGEN ANLEDNING ATT NÅGON 
NÅGONSIN SKA BEHÖVA GÅ RUNT MED SJÄLVHAT. Och så länge folk vägrar ta till 
sig den kunskapen jag och så många andra försöker sprida så kommer människor lida av 
självhat. Självhat kommer inte från oss själva, självhat kommer från människor som vägrar 
förstå, människor som ser ner på de som inte håller sig inom ramarna, människor som inte 
ingår i normen. Även om ingen har sagt det till just personen i fråga så finns det där ute, på 
internet, i tidningar, i skyltfönster, hos läkaren, på tv, radio, i skolan, på jobbet, 
reklamaffischer, överallt!! . 
 
Vad jag vill säga med detta är ni som dömer, läs på och tänk om. Ni som inte dömer och vet 
exakt vad jag menar med detta redan: DU DUGER SÅ JÄVLA BRA! 
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Bilaga	  17	  -‐	  Angelica	  Sigge	  (@angelicasigge) 

 
17 januari 2017 
Ok så alla skriver smarta texter om vem som "FÅR" kalla sig kroppsaktivist och vem som 
egentligen dansar feministiskt medan jag bara försöker hitta en naturlig pose för att showa off 
min nya grrl friend, min #mermaid.  
 
Jag fattar inte riktigt användningen av ordet "#NORMSMAL", som ett skällsord från "tjocka" 
personer till oss som är sk. "#smallfat". Det enda jag fattar är att min kropp återigen 
recenseras och får IG. MEN, jag vet också, att trots att jag aldrig tycks vara riktigt duglig 
(dvs. definitivt inte tillräckligt smal men heller inte tjock nog) i andras ögon så räcker jag för 
mig. JAG DUGER. Och det gör du med. Det är det jag vill förmedla med det här kontot. 
 
PS. Vad tycker du? Vill gärna höra! (Sist den här diskussionen blossade upp fick ni mig att 
sluta kalla mig #tjock. Vem vet vilken åsikt jag ändrar den här gången? 
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Bilaga	  18	  –	  Kajsa	  Hultin	  (@kobranhuggertill) 

 
6 februari 2017 
En måste inte älska sig själv hela tiden. En måste inte älska sin kropp. Det är inte vad 
kroppspositivitet ska handla om. Meningen är inte att alla ska gå runt och ba *KÄNNA 
KROPPSKÄRLEK EXAKT HELA TIDEN*. Asså, don't get me wrong, OM nu alla skulle 
göra det så är väl det gött, men jag tror det är fullständigt omöjligt. Och har en total kärlek 
som sitt mål, så tror jag att en förbereder sig för ett misslyckande. Och det är ju supertrist. 
Därför är det bättre att ba chilla. Sänka ribban. En måste inte älska sin kropp hela tiden. Men 
det är ju fint om en slipper hata den. Det är ju lite skönt att kunna tycka att den är okej. 
Acceptera kroppen. Som den är. Låta den bara vara. Leva livet och inte konstant tänka på hur 
kroppen ser ut i varje situation. Det finns så mycket annat som är jäkligt mycket roligare att 
tänka på. Sex, till exempel. Eller pommes med dip. 
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Bilaga	  19	  –	  Kajsa	  Hultin	  (@kobranhuggertill) 

 
22 januari 2017 
De senaste dagarna har diskussionen gått varm kring kroppspositivitet och feminism. Vem 
som egentligen får vara kroppspositiv och är det feminism att dansa runt i underkläder om en 
är smal? Det är bra att det diskuteras och problematiseras. Det är viktigt! Jag tror det vara bra 
att särskilja begreppen. Kroppspositivitet är ett brett begrepp och är en stor normkritisk 
rörelse där alla kan vara med. Alla som vill krossa normer kring hur kroppar "ska" se ut. 
Normbrytande kroppar på alla sätt ska få plats, det vill säga det handlar inte bara om storlek, 
utan även icke-vita, icke-cis, icke-normfungerade kroppar och så vidare. Såklart! Alla som 
vill göra upp med hetsen kring att bara en viss typ av kropp är godkänd. Alla som vill öppna 
upp och vara små motpoler till det ständiga kroppshatet skapat av patriarkatet. Och så finns 
fettaktivism som är en stor och skitviktig del av kroppspositivismen. Kan alla vara 
fettaktivister? Detta har jag skrivit om förut. Och nä, det kan dom inte. Smala kan inte komma 
och klämma ihop magen till en liten valk och ba prata om att de "känner sig tjocka". Det är så 
fel. De kan inte prata om utsatthet de upplevt pga tjockhet, för de har ju inte upplevt det - för 
de är ju inte tjocka! Tjock är inte en känsla! Om alla kallar sig tjocka så urvattnas ordet. Och 
ord är viktiga. Ord har betydelse. Om en smal kallar sig tjock, vad är då en tjock person? 
Givetvis kan (och bör!) en stötta fettaktivism. Det är megaviktigt. Vi lever alla i ett samhälle 
som föraktar tjockhet. Som ser tjockhet som någonting hemskt, något som "drabbar" en.  
Klart att vi alla lever under trycket att vara smal. Alla påverkas av de rådande patriarkala 
idealen. Och det är skitsvårt att stå emot. Ibland står en inte emot alls. Ibland spelar en bara in 
dansvideos för att det är roligt. Och lite personligt frigörande! Kanske hjälper det nån annan 
också på vägen. Kroppspositivitet är feminism! Men allt en gör exakt hela tiden behöver inte 
vara det. Att leva i patriarkatet kan kännas förjävligt och leda till massvis av självhat. Och hat 
utifrån. För det är ju just det som är grejen. Att normsmala kan mycket väl hata sig själva. 
Men de lever inte i ett samhälle som hatar dom. Som vill dölja dom, göra allt för att de inte 
ska synas (eller höras). När tjocka berättar hur det är och hur de upplever det, då bör smala 
och smaltjocka och mellanpersoner lyssna. Och ta till sig. Försöka förstå. Men klart att det är 
svårt. Det tycker ju jag med. Jag är ju inte tjock och många kanske tycker att jag ska sitta ned 
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och hålla käften. Och det känns ju skittråkigt. Att inte bara höra att en inte tillför någonting 
till rörelsen - utan att en till och med förstör! Att mina bilder och danser förstör för andra. 
Klart det känns kasst. Men det är ändå viktigt att lyssna. Ta till sig. Försöka förstå att du, om 
du är smal eller smaltjock, kan åtnjuta ett smalhetsprivilegie som andra, tjocka, inte kan. Det 
finns många sätt att vara kroppspositiv på, tänker jag. Jag vill till exempel lära mig att se på 
kroppen som mer än ett utseende. Låta kroppen vara rolig ibland. Eller bara vara. Precis som 
den är. Låta bristningar och kroppshår och magen och låren få synas. Låta allt som jag 
tidigare försökt dölja synas. Låta kroppen finnas till på bild precis som den är, posera på sätt 
jag aldrig tidigare gjort. Dansa runt i mitt vardagsrum och dela det med er. Jag försöker även 
att lära mig tycka om min egen kropp. Mer och mer. Alla bilder och filmer jag fotar och 
postar är mest för min egen skull. För att slå mig fri från de ideal som ligger som tunga stenar 
på mina axlar. Som stoppar mig från att klä mig som jag vill och göra vad jag vill. Som ibland 
är så totalt nedbrytande att jag inte orkar annat än tänka på min kasshet. Och det är säkerligen 
en viktig personlig utveckling och kamp för andra också. Men ändå så blir jag inte peppad 
eller gillar min egen kropp mer av att se smala och vältränade personer tala om hur tjocka de 
är eller hur "modiga" de är som vågar visa upp sig. Det är snårigt. Det finns enormt viktiga 
kamper inom den feministiska kroppspositiva rörelsen. Att urvattna ordet tjock för dock inte 
kampen framåt. 
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Bilaga	  20	  -‐	  Lisa	  Ceannéidigh	  (mondokanel) 

 
16 januari 2017 
Tbt när jag var i grekland och hittade getter som åt skräp. Men alltså medan jag ändå är igång 
och gör mig sjukt opopulär kan vi ju prata om hur jävla trött jag är på att jättejättesnygga 
tjejer gör feminism genom att typ dansa eller lägga ut bikinibilder o dyl? Inget skammande. 
Jag älskar bekräftelse. Älskar patriarkal bekräftelse. Men man kan inte fiska patriarkal 
bekräftelse och göra feminism samtidigt. Så. Trött. På. Peppig. Glitterfeminism. Förlåt men 
jag är verkligen så sjukt trött på detta? Så jävla gött med kroppsnorm som vidkas så man får 
en sundare bild av normalkropp ist för normkropp. Gillar kroppsaktivism som koncept. Men 
alltså allt är inte feministisk praktik. Att nån skitsnygg tjej tar paus i selfieflödet och klämmer 
fram nåt magveck gör inte att jag mår bättre i min kropp. Det gör att personen känner sig 
duktig ist för lite äcklig som fiskar komplimanger. 
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Bilaga	  21	  -‐	  Linn	  (@somentorktumlare) 

 
20 februari 2017 
DEN NORMATIVA KROPPEN 
Länge trodde jag att eftersom min kropp är normativ fick jag inte frånsäga mig 
"komplimanger" och kommentarer gällande mitt utseende. Jag trodde att jag skulle vara 
tacksam över att få min kropp bekräftad som den normativa kropp som den är. 
Jag kunde inte ta till mig av kroppspositivismen pga. att jag trodde att min normativa kropp 
inte var välkommen i rörelsen för kroppspositivism.  
Kanske för att rörelsen är lite splittrad och att meningarna går isär gällande vilka den är till 
för.  
Jag är medveten om min normativa kropp och vilka privilegier den ger mig i samhället. Jag 
respekterar rörelsen och lämnar företräde. 
Men jag har rätt att säga ifrån när den värderas utifrån sitt utseende på ett sätt som jag inte är 
bekväm med. Det har ingenting att göra med hur många kilon jag väger.  
Det handlar om gränssättning.  
För mig har kroppspositivismen hjälpt mig att förstå min rätt att säga ifrån när min kropp 
värderas utifrån utseende.  
Kroppspositivismen är för frihet. 
Frihet är för alla men det är viktigt att reflektera över vilken plats en tar.  
 


