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Abstract 

This essay researches the impact societys ideal pictures of the female body actually make on 

individuals. In my studies, five female identified informants were interviewed about how they 

perceive and feel about their bodies. It also discusses different strategies to control the body 

in order to acheive the ideal body. Two of the informants that contributed to this essay are 

selfappointed body positive activists and fight in the anti-movement against the societal 

preassure and expectations of the female body. The purpose of this essay is to discuss and 

enlight the hegemony regarding bodily expressions, and also its opposition. 
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1. Inledning 

Alla människor som lever idag har en sak gemensam. Vi har alla en kropp. Men vilka 

värderingar ligger i kvinnliga kroppar och hur förhåller vi oss till olika typer av kvinnokropp? 

Detta är det jag undersöker i denna uppsats, som till stor del kommer att handla om vägen till 

kroppsacceptans. Unga och gamla idag lever i en värld där våra kroppar ger betydelse och 

spelar roll i skapandet av vilka vi vill vara.  Som fokus i denna uppsats ligger den kvinnliga 

kroppen och de betydelser den bär på. Intresset för ämnet till denna uppsats kommer till stor 

del från mitt eget liv. Jag är själv kvinna och jag märker hur normer och ideal kring hur jag 

som kvinna förväntas vara, bete mig och inte minst se ut påverkar hur jag ser på mig själv och 

på andra. I den självrannsakan och den resa mot självacceptans jag gjort har jag än tydligare 

fått syn på de effekter detta skapar i form av osäkerhet, dåligt självförtroende – men inte 

minst hur det skapas en motmakt. Dessa insikter födde intresset att undersöka hur andra ser 

på detta. Studien kan inte ses som generell, giltig eller som sanningen om kroppar och ideal, 

utan är en undersökning av hur mina informanter förhåller sig till och talar om sina kroppar 

och kroppsideal. I uppsatsen berörs ämnen som kroppsuppfattning, ideal, vikt, bantning, 

kroppskontroll och identitet men också kroppsaktivism och kroppspositivism. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kroppsnormer och kroppsuppfattningar i relation 

till kvinnors strategier för att kontrollera kroppen genom viktkontrollerande åtgärder och 

träning. Syftet är också att undersöka vad kroppsaktivism betyder för kvinnors syn på sina 

kroppar och på kroppsuppfattningar generellt. 

 Vad betyder kroppsnormer och kroppsuppfattningar för individuellt identitetsskapande? 

Hur ser kvinnors relation till kroppsaktivism och kroppspositivism ut, och hur kan 

kroppsaktivism och kroppspositivism förstås i termer av motmakt mot rådande ideal?  
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1.2 Teori 

Under den här rubriken beskriver jag de teoretiska perspektiv och centrala begrepp som 

används i uppsatsen. 

1.2.1 Kön och genus 

Kön kan förstås i betydelsen man och kvinna, alltså som två binära biologiska kön. Detta kan 

kallas för en essentialistisk eller biologisk syn på könen, och är inte den könsdefinition som 

kommer användas i denna uppsats. Här används istället ett konstruktivistiskt synsätt, där 

kön ses som sociala konstruktioner som påverkas av uppfostran och samhälle istället för 

skillnader i fortplantningsorganen. (Gemzöe 2012:49) Kön är inte statiskt utan något som 

skapas i hur människan ”gör” kön och kan förändras över tid. I svenska språket används ofta 

kön för att beskriva det biologiska och genus är det som förklarar hur vi skapar olikheter 

genom kultur och socialt samspel, i denna uppsats används dock kön och genus på likvärdigt 

sätt. Jag talar alltså om att göra kön och könstillhörighet men syftar till den sociala 

konstruktionen och inte till kroppsliga olikheter (Butler 2006:46f).  

 

1.2.2 Hegemoni 

Antonio Gramsci myntade begreppet hegemoni (Gramsci 1988:216) som ett begrepp för att 

beskriva en ledande och styrande uppfattning i samhället. Med hegemonisk ställning menas 

inte alltid att den dominerande makten får stå oemotsagd, men dock att den blivit accepterad 

som sanning. I denna uppsats används hegemoni för att förklara de rådande normerna kring 

kroppen som vi idag ser i samhället. 

 

1.2.3 Representation 

Representation definieras i denna uppsats som en del av kulturskapandet i samhället, i 

enlighet med Stuart Halls modell (Hall 1997:1). I skapandet av kulturella innebörder står 

representation i nära förbindelse med både identitetsskapande, konsumtion, produktion och 

reglering. Att representeras, möta representationer och skapa dessa är alltså tydligt 

sammankopplat med hur människor ser på och förhåller sig till sin omvärld och närhet. I 

denna uppsats används representation för att belysa vad människor förmedlar av sig själva 

och till andra när de uttrycker sig på olika sätt genom olika tecken, språk och bilder. Även här 

används ett konstruktivistiskt synsätt, vilket syftar på en skapandeprocess 

genom interaktioner, språk och handlingar (Hall 1997:16). 
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1.2.4 Makt 

Foucaults maktperspektiv syftar inte på en absolut makt, med underlägsna och överlägsna 

parter. Makt kan i stället ses som någonting dynamiskt och som något som ständigt 

omförhandlas i sociala interaktioner och handlingar. Makt kan innehas av alla i olika 

situationer och är inte statisk, trots att den kan tyckas vara just det. Maktutövande skapar 

automatiskt ett motstånd, en motmakt, bara genom att vara just en makt (Foucault 2002:96–

107). I denna uppsats används makt som begrepp för att peka på den föränderliga och 

heterogena relationen mellan olika människor och deras uppfattningar. I uppsatsen används 

motmakt som ett uttryck för motstånd mot rådande ideal och normer. 

 

1.2.5 Identitet 

Identitet i denna uppsats används för att förklara självuppfattning. Denna självuppfattning 

skapas, påverkas och förändras av sociala och kulturella processer. Den skapas också i 

interaktion med andra och i mötet med samhällets normer. Människor skapar idag sig själva 

genom att förhålla sig till och ifrågasätta samhällets förväntningar kring exempelvis kropp, 

sexualitet och livslinjer (Johansson 2008:173). 

 

 

1.3 Metod och material 

Under denna rubrik presenterar jag mina metoder, urvalsprinciper och reflexiva 

överväganden. 

1.3.1 Intervju 

Som metod för empirisk insamling används huvudsakligen intervjuer till denna uppsats. 

Intervjuer är en klassisk etnologisk metod för att förstå kulturella fenomen och ger en tydlig 

bild av subjektiva upplevelser och erfarenheter. (Fägerborg 2011:86) En del av intervjuerna 

utfördes via e-post mycket på grund av geografiska avstånd till mina informanter - det var 

helt enkelt logistiskt, tidsmässigt och ekonomiskt svårt att kunna utföra intervjuerna öga mot 

öga. Detta gav också informanterna frihet att själva styra över när de har möjlighet att 

besvara de frågor som ställdes, och därmed utsätts informanterna för mindre press och 

behöver inte sitta med alla svar på en gång. Det lämnas då tid för reflektion över frågorna, 

vilket jag upplevde som enbart positivt och gav mig väl avvägda och genomtänkta svar. E-

post har också fördelen att informanten själv enkelt kan välja bort frågor som av någon 

anledning känns obekväma eller problematiska att besvara (Hyltén-Cavallius 2011:225). För 

att samla information utfördes en gruppintervju med tre personer och en enskild intervju där 
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en semistrukturerad intervjuform användes (Aspers 2011:143f). I uppsatsen används 

fingerade namn för att säkerställa informanternas anonymitet. Detta i enlighet med det 

forskningsetiska resonemang Oscar Pripp för i sitt kapitel “Reflektion och etik” i boken 

Etnologiskt fältarbete. (Pripp 2011:80)  

 

1.3.2 Urval 

Inför intervjuarbetet gjorde jag ett urval av informanter. Urvalet grundade sig i studiens syfte 

och vilken typ av subjektiva erfarenheter som skulle behövas för att besvara de 

frågeställningar som fanns. Sociala medier användes som plattform för att söka personer att 

intervjua, och som skulle kunna ha något att berätta. Till gruppintervjun användes därefter 

”snöbollsmetoden” för att finna fler personer som kunde delta. Snöbollsmetoden är en 

selektionsprocess där man genom att identifiera vilka personer som är relevanta för studien 

tar hjälp av dem för att komma åt fler eventuella informanter (Aspers 2011:95). Sociala 

medier har även använts när specifika personer med stora Instagramkonton blivit tillfrågade 

om att delta. Dessa personer har alltså tillfrågats på grund av sitt engagemang inom den 

kroppspositivistiska rörelsen. Alla medverkande informanter är av kvinnligt kön, i enlighet 

med studiens syfte. 

 

1.2.3 Informanter 

Fanny 26 år Student  

Julia 24 år Arbetssökande  

Lisa 29 år Arbetar 

Karin 32 år Arbetar Kroppsaktivist 

Olivia 23 år Arbetar Kroppsaktivist 

 

1.3.4 Reflexivitet 

I arbetet med denna uppsats har ett reflexivt arbete krävts för att få syn på vilka tankar och 

erfarenheter jag för med mig in i forskningsarbetet, samt vad de kan betyda för hur jag tolkar 

materialet. Bland annat är alla mina informanter, liksom jag själv, vita cis-kvinnor med 

fysiskt funktionsfullkomliga kroppar och i liknande ålder som jag själv. Detta medför att 

uppsatsen saknar analyser kring exempelvis etnicitet, transperspektiv, åldersperspektiv och 

funktionsvariation. Jag har även själv erfarenheter kring det mesta som denna uppsats berör, 

vilket har hjälpt mig att inte ställa alltför ledande frågor i intervjusituationer eller förutse svar 

i enlighet med mina egna tankar kring ämnet. Men som forskare är jag en del av det 

meningsskapande som sker i studien, och den roll jag har medför att jag skapar mitt ämne 

och påverkar de resultat jag ser i materialet (Ehn & Klein 1994:10). Detta har jag försökt 
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beakta genom hela forskningsprocessen. Eftersom jag också berör begrepp som 

kroppspositivism och kroppsaktivism var en ideologisk reflexivitet också nödvändig då den 

kroppsaktivistiska rörelsen står på uttalat feministiska grunder med jämställdhetsagenda i 

sitt arbete. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

I detta fält finns det ett antal olika verk skrivna. Den största delen av forskningen som idag 

görs om kroppen är inom den medicinska diskursen och berör den naturvetenskapliga delen 

av människans kropp, även fast mängden litteratur inom kroppsuppfattning och upplevelser 

av kroppen ökar. I denna uppsats används till störst del böcker och artiklar som hör till den 

senare nämnda kategorin.                   

 I boken Kroppspanik av Julia Skott tar författaren upp olika sätt en kan se på kroppar, 

diskuterar myter gällande kropp och hälsa och lyfter problematiken kring bantningshetsen i 

samhället där en tar till alla medel för att bli smal. Hon diskuterar här vilka faror som 

kommer med vår tids extrema strävan efter att forma en normativt smal kropp i längden, på 

samhällsnivå samt på individnivå (Skott 2013).            

 Makeovermani av Thomas Johansson tar upp de samhällsfenomen som rör 

självförverkligande och självoptimerande. Han diskuterar vilken påverkan självhjälpsböcker 

har på oss och hur människan egentligen mår i sin strävan efter det perfekta jaget 

(Johansson 2008). 

I antologin Body/Politics, i kapitlet ”Reading the slender body” av Susan Bordo berättar 

Bordo om hur människan skapat ideal kring den starka och slanka kroppen. Hon beskriver 

hur representationer spelar in i individens upplevelser av kroppen, samt hur den slanka 

kroppen spelar en roll i identitetsskapande och könsnormativa praktiker (Bordo 1990). 

 Fat Activism är en bok av Charlotte Cooper där författaren beskriver den 

kroppsaktivistiska rörelsen i USA utifrån aktivisters röster, och utforskar och synliggör 

bakgrunden till rörelsen. Cooper är själv kroppsaktivist sedan trettio år och hennes bok ger 

ett bra sätt att beskriva vikten av ett motstånd mot normer (Cooper 2016). 

 Kultur, kropp och konsumtion är en studie av Mike Featherstone som berör hur kvinnor 

påverkas av de mediala bilder och den stora exponering av idealkroppar som finns i 

samhället. Han resonerar kring hur detta påverkar identitet, självkänsla och 

konsumtionsmönster (Featherstone 1994). 

 Konst, kön och blick är en antologi där Leena-Maija Rossis kapitel ”Att re-turnera 

blicken” berör hur kvinnan historiskt porträtterats i avbilder och hur detta påverkar bilden av 
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kvinnan och den kvinnliga kroppen (Rossi 1994). Den här studien bidrar med kunskap om 

hur kroppen både utmanar och reproducerar kroppsnormer.  

 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i fyra olika kapitel där det första kapitlet beskriver kroppsideal, 

informanternas medvetenhet om sina kroppar samt olika tankar från mina informanter om 

kontrollprocesser som bantning och träning för att uppnå en idealkropp. Kapitlet fortsätter 

med att beskriva andra former av vikt- och kroppskontrollerande metoder, där ämnet 

ätstörningar bland annat berörs för att avslutas i hur kroppskontrollen påverkar 

informanternas identitet och upplevelser av detta. Det andra kapitlet redogör för 

representationers betydelser för informanterna samt hur den manliga blicken spelar roll i hur 

kvinnan ser på sin kropp. Det tredje kapitlet berör kroppsidealens motmakt i kroppsaktivism 

och kroppspositivismens spår med ett beskrivande av dagens kroppsaktivistiska rörelse där 

medvetandegörandet av aktivismen beskrivs. Kapitlet avslutas med att redogöra för 

informanternas relation till sin aktiva kroppsaktivism samt hur de informanter som själva 

inte kallar sig aktivister påverkas och känner kring fenomenet. I det avslutande kapitlet följer 

en sammanfattning av vad uppsatsen tagit upp, samt en diskussion kring vad studien visat 

på. 
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2. Den kontrollerade kroppen 

Från det att människan föds så kontrolleras kroppen. Det mäts och vägs, det räknas tår och 

fingrar. Allt detta arkiveras i journaler och sparas för senare kontroller. Genom människans 

unga år följer dessa siffror med, då hon i skolåldern fortsatt vägs och mäts och en 

utvecklingskurva ska följas. Kurvan visar både hennes egen utveckling, och hur kroppen 

växer i förhållande till landets genomsnitt. Individen får där rekommendationer kring hur 

hon ska tänka på ifall kurvan ska följas på rätt sätt, hur hon ska tänka kring nyttiga 

mellanmål och tid som spenderas stillasittande framför dator och TV  (Folkhälsan 2015). 

 

 

2.1 Kroppsuppfattning  

I gruppintervjun öppnades samtalet med en fråga där informanterna ombads beskriva sin 

relation till sin kropp, och ifall denna relation alltid sett ut på detta sätt eller om de kunde 

minnas en tid då de såg annorlunda på sin kropp. Detta skapade intressanta diskussioner där 

informanterna tydligt beskrev saker som även tidigare forskning tagit upp kring kropp, 

utseende och känsla. Informant Fanny beskrev sin relation till kroppen på följande sätt:  

Min relation till min kropp är väl att min kropp alltid har varit där. Alltså att den alltid 

har varit synlig. För mig. Även om jag inte kunnat se den själv, så i varje rum jag rört mig i 

- har jag alltid känt av min egen kropp. Speciellt när jag var yngre när jag inte riktigt 
passade in i normalbilden av en kropp. (Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Fanny berättar här om hur hon som barn var medveten om sin kropp, och också bar på 

föreställningar om att hennes kropp inte såg ut som andra barnkroppar i hennes närhet. 

Detta är något som människan genom rutiner kring kontrollen av kroppen socialiseras in i, 

och detta sker som tidigare nämnt redan från spädbarnsstadiet där kroppen kontrolleras av 

sjukvårdspersonal följt av skolsköterskor när vi blir äldre. Att kroppar ofta bedöms i relation 

till en idealkropp innebär att det alltid finns något att sträva efter, en slags utopisk bild av vad 

en ska vara för att vara det bästa en kan skapar en önskan att bli just så bra. Ännu en av 

informanterna berättar om hur hon i tidig ålder blev medveten om sin kropp och hur den såg 

ut i förhållande till jämnåriga:  
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 Jag hade ju också lår som gick ihop, och ingen av mina kompisar hade lår som gick ihop. 

[…] Mina lår gick ju ihop där. Och det var ju en sak som jag kände såhär, nääe... Och jag 

minns hur jag tänkte på hur man skulle träna bort det. Det började ganska tidigt, säkert 
vid 10 årsåldern. Jättetidigt.” (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Redan vid tio års ålder skapade Julia sig uppfattningar om hur hennes kropp var olik andra 

barns, och insåg också att detta inte var positivt. Som synes i Julias uttalande, är hon idag 

medveten om att hon redan i barndomen var påverkad av idealbilder av kroppen och tidigt 

lärde sig att det var något hon måste förhålla sig till. Detta erkänner hon är något som hon 

idag känner är problematiskt och frustrerande att inse, men också att hon ändå idag lever 

under samma press från samma typ av ideal. 

 

2.1.1 Idealet, utopin, drömmen 

Kroppsideal är något som följer med människan genom livet men som också förändras över 

tid (Johansson 2008:125). Gemensamt för alla informanter var att de alla strävat och strävar 

efter något som inte är deras kropp idag genom olika former av förändrande strategier som 

bantning och träning. Detta kan förklaras med att människor alltid matas med 

föreställningar att de som individer inte ska vara nöjda med sina kroppar (Skott 2013:81): 

Jag tänker att det handlar mycket om att vi alltid matas med att vi ska vara något vi inte 

är, vi ska förhålla oss till något annat. För det kommer ju nytt hela tiden, vinklingar på 
samma skit. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

I diskussionen kring den ideala kroppen talas det ofta om hur det ideal som stämmer överens 

med din kropp kommer inifrån dig själv, men den bild som visas och som representeras i 

exempelvis populärkultur och reklam är homogen och hegemonisk med få undantag. När en 

person som faller utanför normen syns så blir detta en grej, att när denna sortens kropp 

faktiskt får plats så skapas det en diskussion och företaget eller filmen får mycket 

uppmärksamhet för att de tagit in en person som ”ser annorlunda ut”. Representationerna 

speglar inte det vi ser runt omkring oss, men spelar ändå en otroligt stor roll i uppfattningen 

om våra egna kroppars värde och utseende (Skott 2013:147).  Populärkulturen skapar, visar 

och befäster normer och fördomar kring kroppar och människorna som dessa tillhör (Skott 

2013:149). Detta sker exempelvis genom olika typer av representationer i exempelvis 

program som Biggest Loser, Du är vad du äter och löpsedlar från kvällstidningarnas 

söndagsbilagor (Palm 1996:97): 
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Det känns som att det inte spelar någon roll vilken kropp du har, du ska ändå förhålla dig 

till allt. Det spelar ingen roll om du har idealkroppen, är för smal, är överviktig, om du har 
jättemycket muskler, har jättelite muskler. (Intervju med Fanny 2017-12-10) 

De flesta idag vet om att det som visas inte stämmer överens och är en form av sanning för 

hur vi borde vara och hur vi ska leva våra liv, ändock påverkas människan av dessa 

representationer just i och med det konstanta tillflödet av homogena bilder i vår vardag. Att 

slå på TVn, logga in på Facebook eller scrolla igenom Instagramflödet påminner en konstant 

om att det finns människor som lyckas bättre, är lyckligare och mer normativt attraktiva. Och 

oavsett hur du förhåller dig till dessa avbilder så är de ändå synliga: 

Fan det är skeva bilder, och jag är så jävla medveten om det – och ändå så finns det nån 

slags jämförelse. Att jag ser ju faktiskt inte ut som det här ideala liksom. Fast det ideala är 

ett hittepå, fast jag ser fortfarande inte ut så. Jag får liksom inte ihop det. (Intervju med 
Julia 2017-02-10) 

Julia beskriver upprört hur frustrerande det känns att dessa idealbilder tar så pass stor plats 

och får så stort inflytande i hur hon ser på sin egen kropp. En medvetenhet om ideal och vad 

dessa gör för verkan är inte nog för att kunna värja sig emot dom.  Ännu en del i vad som för 

henne uppfattades som frustrerande, var hur mycket tid hon lagt – och fortfarande lägger på 

att försöka förändra sin vikt för att stämma bättre överens med idealen. 

 

 

2.2 Den viktiga vikten 

I västvärlden har människor sedan mitten av 1800-talet systematiskt förvägrat sig själva mat 

i olika former, som för ett sätt att skapa den slanka kroppen. Fasta har redan långt innan 

detta funnits i bland annat religiösa sammanhang, men nu gör vi det på grund av estetiska 

mål. Vid den här tiden, i slutet av 1800-talet kryper det alltså från att vara ett sätt att visa på 

disciplin och ståndaktighet för några få utvalda religiösa utövare, till att bli ett sätt för 

medelklassen att skapa sin drömkropp (Bordo 1990:83). Fastan övergick alltså från att vara 

en praktik för själen till att bli en praktik för kroppen.  Det var också vid denna tid som 

forskare för första gången sa sig finna samband mellan övervikt och risk för vissa typer av 

sjukdomar, vilket ökade drivkraften för människan att sträva efter en smal kropp (Johansson 

2008:123). Det var här och nu som vikten blev ett mått att ta i beräkning. Under andra 

världskriget rådde också rön om att övervikt stod för en bristande patriotism hos landets 

invånare, eftersom de ansågs förbise rådande ransoneringskrav på livsmedel när de kunde 

vara fortsatt överviktiga.   Fördomarna kring överviktiga människor har således en relativt 
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lång historia och hänger starkt kvar än idag, både bland individer och i samhällets 

skildringar. I gruppintervjun bads informanterna ge exempel på ord som kopplas samman 

med den överviktiga kroppen. De ord som kom fram var bland annat: lat, slö, obildad, 

korkad, dum, omedveten, aggressiv, okontrollerad, beroendeperson, missbruk, 

odisciplinerad. Det är idel negativt laddade ord som informanterna kopplar till en kropp som 

inte faller in som idealkropp viktmässigt, och dessa ord knyts även till den egna kroppen. 

 

2.2.1 Viktkontrollerande strategier 

Idag finns det många olika former av strategier för viktkontroll. Informanterna fick svara på 

ett antal olika frågor kring vad de hade för erfarenheter, upplevelser och tankar kring olika 

typer av kropps- och viktkontrollerande strategier. Samtalet kom in på BMI, och informant 

Fanny berättade följande: 

Ja det är puckat. Det säger egentligen ingenting. När jag var yngre, när jag hade stora 

problem med mat och svälte och hetsåt. Då fanns det hemsidor där man kunde gå in och 

skriva in sin vikt och längd, och så räknade den ut vilket BMI du hade. Och för varje kilo 

jag gick ner så klickade jag in igen för att se om jag kommit längre ner i den här skalan. 
(Intervju med Fanny 2017-2-10 

BMI, eller Body Mass Index, är ett sätt att genom en matematisk formel räkna ut ett 

kroppsmasseindex genom att räkna på förhållandet mellan en persons vikt och längd. Detta 

är idag vanligt att det används både inom sjukvården och bantningsindustrin, och 

uträkningen av ditt värde är så enkel att göra att du kan göra det hemma. BMI-formeln blev 

allmänt känd så sent som under tidigt 1970-tal (Skott 2013:64). Den lanserades som ett sätt 

att räkna ut en persons kroppsfetthalt, när andra undersökningar inte fanns att tillgå. BMI 

var alltså tänkt som något av en genväg för att snabbt kunna se om människor löpte risk för 

eventuella hälsoproblem på grund av sina kroppar, och var inte tänkt att använda på enskilda 

individer utan för att se trender och göra överslag på en större folkmängds ungefärliga 

kroppshyddors sammansättning. Istället togs BMI an för att göra precis tvärt emot vad det 

var tänkt för och som Fanny nämnde kan BMI enkelt kontrolleras på ett flertal hemsidor. 

Hon beskriver detta som ännu ett sätt att kontrollera sig själv och sitt ätande då hon fick se 

ett kvitto på att det hon gjorde gav henne framsteg hälsomässigt. Julia berättar om den 

upplevelse hon har av BMI, även denna är kopplad till när hon arbetade för att minska sin 

vikt – och även hon upplevde att ett minskande av sitt BMI var ett tecken på att hon gjorde 

något bra för sig själv och sin hälsa.  
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Alltså med BMI, det relaterar man ju ofta till sjukvården så när jag minskat mitt BMI fick 
jag höra att jag gjort nåt för hälsan liksom. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Som tidigare nämnts används BMI både inom sjukvården, men även inom bantning. Det 

ovan nämnda citatet från Julia kommer från just en period i hennes då hon bantade. I denna 

uppsats används ordet bantning som begrepp för att beskriva generell kostomläggning för att 

minska sin kroppsvikt, så som Julia Skott använder det i boken Kroppspanik (Skott 

2013:78). Informanten Julia hade för några år sedan varit med i det internationellt välkända 

Viktväktarna. Viktväktarna är ett viktminskningsprogram där användaren betalar för att få 

hjälp att gå ner i vikt, och där användaren får möjlighet att delta i möten med andra som 

också deltar i programmet: 

Jag gick hos Viktväktarna, och varje vecka så gick man ju på vägning. Och jag var inte ens 

överviktig. Så står man på led och gick fram till en tant som vägde en, och man fick bra 

eller dåligt betyg. Jävla konstigt. Man fick guldstjärnor, för veckomål. Helt orimliga mål 

såhär i efterhand, som dom guidade en och hjälpte en att sätta. Hade man gått ner sina 

kilon, minskat midjemått och minskat sitt BMI så fick man sina stjärnor. Då hade man 

som en liten bok, och kunde få olika antal guldstjärnor. Jag tror man kunde få max tre 

stycken och då hade man fan kittat allt. Man räknade points, och då kunde jag välja att 

köra på ”nollpointssoppor” och om jag åt det en hel vecka då visste jag att jag kommer få 
tre stjärnor i veckan. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Julia berättar här om hur hon vid Viktväktarmöten blev vägd och mätt och fick efter sina 

olika resultat beröm i form av guldstjärnor i en bok. Julia uttrycker själv hur hon med 

strategier kunde ge sig själv försprång inför veckans invägning, genom att dra ner på 

energiintaget (points i Viktväktarnas program är en måttenhet på energiinnehåll i mat som 

används istället för kalorier). Genom att Julia åt ”nollpointssoppor” visste hon att betyget vid 

invägningen nästan garanterat skulle bli gott då en så pass energisvag kost gör att du förlorar 

vikt. Förutom att den här typen av bantningsprogram kostar pengar, så kostar det även tid 

och det påverkar kroppen på fler sätt än att den förlorar massa. 

Det som händer i kroppen när vi kraftigt drar ner energiintaget från födan är helt enkelt 

att när energin från maten är slut så börjar kroppen ta på sina egna reserver. Detta kan vara 

från fettvävnad, muskelmassa och till och med inre organ (Skott 2013:78; Johansson 

2008:123). Genom bantning så lär människan sig också att ignorera känslor av hunger 

eftersom tanken är att äta efter en speciellt uträknad diet, det är på det sättet bantningen kan 

fungera för olika människor med helt olika startpunkt kroppsmässigt. Att kontrollera sin 

hunger blir snabbt också ett sätt att känna kontroll över den egna kroppen och motstå 

frestelser (Palm 1996:91). Att kontrollera sin kropp och därigenom kontrollera sitt sinne blir 

på ett sätt att kontrollera sig själv och livet. Där allt annat är utanför det du kan styra, så kan 

du i alla fall styra dig själv. Dessa ord var också sånt som kom upp i intervjun när 
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informanterna berättade om hur de förut haft problem med ett ätstört beteende, som Fanny 

tidigare nämnde i citatet ovan. Hur en koll och en form av besatthet kring vad man fick äta 

och inte skapade en känsla av att vara i kontroll av sig själv. Denna uppsats kommer inte att 

beröra de svåra sjukdomsbilder och problem som ätstörningar medför ingående, men att inte 

nämna ätstörningsproblematik alls skulle kännas fel. Jag finner det ändå viktigt att nämna 

som en del i en större problematik, mycket också för att det var något som informanterna 

själva såg som en bidragande faktor i sina kroppsupplevelser. Fanny berättar även om hur 

detta fick stort fokus i det homosociala sammanhang hon befann sig i under tonåren, och att 

det ökade drivkraften att bli smalare och därmed mer lyckad (jfr Palm 1996:91): 

Man fostrar nog varandra i tidig ålder. I mitt tjejgäng, ända upp till gymnasiet, så 

strävade man efter idealen tillsammans. Triggade varandra omedvetet och medvetet, om 

vad man åt och hur man såg ut och hur mycket man tränade och vad man tränade. Vi 

satte upp nya mål och triggade. Alltså jag vet inte, jag tror det kan ha ganska mycket att 

göra med att vi bara var tjejer i det här gänget, och försökte passa in och få bekräftelse 

utifrån. Kroppen får ju mycket bekräftelse om du har en idealkropp. (Intervju med Fanny 
2017-02-10) 

1996 undersökte Anne-Marie Palm ätstörningsproblematik bland unga kvinnor i Sverige och 

Danmark. I studien kom hon fram till att tre flickor i varje skolklass har bantat eller oroat sig 

för sin vikt. Problematiken med att få ett ätstört beteende hänger sedan ofta kvar upp i 

vuxenlivet och förstärks av de viktkontrollsinriktade reklamkampanjer och tv-program som 

ständigt påminner oss om att smal = lycklig. Förutom att förvägra sig mat under lång tid 

finns de även de som opererar sig för att skapa en kropp som stämmer bättre överens med 

hur samhället lärt oss att se ut (Palm 1996:95).  

Alla informanter i gruppintervjun känner någon, eller känner någon som känner någon, 

som gjort någon form av magsäcksoperation för att begränsa den mängd mat en kan äta.  

Julia talar här om hur det i början tycktes vara enbart ett statligt intresse att undvika 

eventuella följdsjukdomar från övervikt som gjorde att magsäcksoperationer började utföras:  

Att det liksom var så i början att det här är en mer hållbar lösning, att ta hand om dom 

här överviktiga personerna. En slags preventiv behandling för att minska alla 

följdsjukdomar som kostar samhället pengar, och idag är det inget konstigt att någon 
gjort en magoperation. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Från början utfördes denna typ av viktreducerande endast av landstinget, och endast på 

personer som hade ett BMI (här syns ett tillfälle när BMI blir högst relevant inom sjukvård) 

på över 35. Med den BMI nivån ligger personen på en nivå som går under klassificeringen 

”Svår fetma” (www.doktorn.nu 2016). Nu kan personer som har ett BMI under 35 men ändå 

vill utföra en magsäcksoperation för att gå ner i vikt istället vända sig till det stora antal 
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privata kliniker som i många fall utför operationen trots att du inte klassas som ”svårt fet”. I 

och med detta finns det anledning att tro att attityder kring magsäcksoperationer såsom 

gastric bypass eller gastric sleeve förändras, då de inte längre kan klassas som enbart en 

sjukdomspreventiv handling. Lisa lyfter ett av resonemangen som används för att 

bagatellisera orsakerna till den ökande förekomsten av operationerna:  

Sen är det ju såna här grejer om att överviktiga personer är slöa och orkar inte träna så 
dom tar den enkla vägen med operationer. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Detta är argument som alla informanter kände igen att de hört i diskussioner kring personer 

som av en eller annan anledning vänt sig till sjukvård för att minska sin övervikt. Det kan ses 

som en motsats till de attityder som följer i kommande del. 

 

 

2.3 Den ”sunda” viktkontrollen 

Drivkraften efter att leva ett sunt liv var något som informanterna både kände igen sig i och 

något som skapade diskussioner om vad som ligger i begreppet: 

Alltså vad är sund? Jag menar du ska vara sund och då förväntas det också att kroppen 

ska se ut på ett visst sätt. Jätteskumt. Jag vill se en studie på vad fan den där valken gör 
för skillnad egentligen. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

I och med att träning, motion och hälsa blivit något som till stor del idag får gå hand i hand 

så har även strävan efter inte bara den slanka kroppen utan också den vältränade kroppen 

ökat.  

 

2.3.1 När vi började träna för utseendets skull 

Träning ses som en av grundpelarna i förskaffandet av den idealiska kroppen. Men frågan en 

kan ställa sig är hur många som tränar faktiskt gör det för att stärka sina kroppar och hur 

stor del som gör det är för att det är något som förväntas av en och som en del i att forma en 

estetiskt tilltalande kropp.  Att fysisk aktivitet och mat med de energikomponenter, vitaminer 

och byggstenar som kroppen behöver för att fungera är bra för oss är det få som skulle 

motsätta sig. Det är vid ungefär samma tidpunkt som bantningen och dieterna börjar växa 

fram som också träningen för gemene man blir en del att ta i beaktning. Innan detta var den 

motion som inte var för rena idrottare det vardagliga arbetet, och för människor som var 

högre uppsatta var motionen obefintlig. Att vara ute och röra på sig var för bönder och lägre 

ställda i samhället. Nu blev det alltså dags för även det finare folket att stärka och forma sina 
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kroppar och föregångarna till dagens fitnesskultur växer fram hos både affärsmän och 

filmstjärnor (Johansson 2008:123).  Informanterna besvarade frågan på ifall de tyckte att 

dagens kroppsdiskussioner handlade mer om utseende eller om hälsa på följande sätt: 

Det känns som att idealen har fått en ny täckmantel, att du ska vara tränad och sund och 

egentligen är det samma sak. Samma utseendefixering. Den har bara fått ett bättre ord. I: 

och då märker jag ju hur det kickar igång och jag tänker att ”Fan jag måste ju träna!” Det 
tar bara nya vägar. (Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Fanny berättar här om hur hon uppfattar att drivet efter att vara ”sund” triggar samma 

känsla som tidigare i uppsatsen berörts. Den känsla att en press finns att se ut på ett visst 

sätt, men också hur en själv faller för denna typ av påtryckningar trots en medvetenhet om 

vad dessa gör:  

Idag är det den här starka, sunda kroppen som är det ideala. Och då passar jag inte in där 

heller, likväl som jag inte passar in där man ska vara smal heller. (Intervju med Julia 
2017-02-10) 

Julia uttrycker ovan hur hon upplever det problematiskt att aldrig nå upp till de ideala 

bilderna av kvinnans kropp. Den kropp hon själv har förändras inte, och definitivt inte i 

samma takt som idealen gör det (Johansson 2008:124). Men det är inte bara drivet efter att 

få en normsnygg kropp som får informanterna att vända sig till träningen, utan även en 

önskan om en stark och funktionsduglig kropp: 

Det finns ju en anledning till varför man vill ha en kropp som man känner orkar gå i 

trappor och ramla omkull och sånt. Att den fungerar på ett bra sätt, det är ju en sak. Sen 

att det alltid kopplas ihop med hur den ser ut, det är där man liksom pendlar i osäkerhet. 

Att man vill ha en stark kropp, men den måste se ut på ett visst sätt. (Intervju med Lisa 
2017-02-10) 

Lisa ser på hur hon behöver muskelstyrka och motion för att orka de påfrestningar kroppen 

ställs inför, men förargas och slits i situationen där hur hon ser ut spelar en viktig roll. 

 

 

2.4 Kroppsförändrande identitet – att förändra sig själv? 

I samtalet kring viktkontroll och dess strategier kom informanterna vid ett flertal tillfällen in 

på identitet och identitetsskapande, samt på hur viktkontroll och kroppsstorlek samverkat 

med deras känslor kring skam för deras kroppar, vilket också störde den självupplevda 

identiteten. I boken Makeovermani resonerar Johansson om de olika sätt på vilka samhället 
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idag sammankopplar den fysiska kroppen med det inre livet. Man kan resonera på så sätt att 

genom att kropp och det som kan kallas för själ hänger ihop, gör att individen har en form av 

förvaltaransvar för den kropp som tilldelats en. Att det sätt denna kropp stärks och vårdas 

speglar hur människan ser på sig själv. Att å andra sidan vrida på detta och resonera så att 

det inre hos människan är det som faktiskt spelar någon roll, underbygger föreställningen att 

utseendet och kroppen är sekundär (Johansson 2008:137f). Detta kan ses som en möjlig 

förklaring till informanternas svårigheter att identifiera sig med de kroppsförändrande 

strategier de använt sig av och använder än idag: 

Det blir en koppling – om man kan kontrollera kroppen så kan man kontrollera livet. 

Dom som har dom här [normativa] kropparna, har också koll på livet. (Intervju med Lisa 
2017-02-10) 

Här ses hur Lisa drar kopplingar till det som tidigare nämndes i kapitlet – kontroll. Att en 

person som kan kontrollera sin kropp också kan kontrollera sitt liv är en föga förvånande 

koppling då samhället och media gång på gång statuerar att det enda som behövs för att vara 

en lyckad person är att sätta igång, att göra det, att det inte finns ursäkter till varför just du 

inte skulle klara av det. Att då inte göra detta, och att inte vara den perfekta personen kan 

skapa ångest – även om alla informanter visade sig vara väldigt medvetna om att denna 

ångest egentligen saknade något verkligt belägg: 

Man kände ångesten, och det var problematiskt. Men man kände också ångesten för att 

man visste att dom här komplexen var på grund av idealen. Man visste att det var fel att 

känna så. Det var också ett problem, att oavsett hur jag gjorde så kände jag fel. Det var en 

skam att ha ångest över min kropp, och det var en skam att ha min kropp. (Intervju med 
Julia 2017-02-10) 

Julia visar på hur hon i sin medvetenhet om det problematiska i idealskapandet, ändå inte 

kunnat värja sig gentemot dessa ideal. Detta gick emot den hon kände att hon var - en person 

som vet att det är problematiskt med ouppnåeliga ideal och kroppsångest. Hennes känslor 

skapade skam för hur hon reagerade på yttre föreställningar och därigenom också en 

osäkerhet kring sin egen identitet och en frustration över detta. Detta var ett genomgående 

tema i intervjun, att informanterna ständigt förhandlar med sig själva om kroppsidealens 

betydelser. De uppfattade paradoxen att leva under idealens våld, men att samtidigt vara 

medveten om dess konsekvenser som problematiskt. Lisa tog i intervjun upp hur idealen hon 

påverkas av och står inför, blir problematiska i hennes egna inre liv. 
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Jamen det är ju det här, att man kan bli retad för saker. Och ska man då hålla det ifrån 
sig, ifrån det inre. Då måste man ju vara så sjukt stark. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Dessa uttalanden från informanterna kan ses som tecken på hur de ideala bilder av 

kvinnokroppen som media och populärkultur förmedlar genom representationer påverkar 

hur människor uppfattar både sina egna och andras kroppar. Det finns dock bilder som visar 

något annat, och i kapitel tre visas en av dessa bilder som på senaste tiden ökat stort både 

nationellt och internationellt. 

 

 

2.5 Den bedömda kroppen 

Under gruppintervjun ställdes informanterna frågan om när i livet som de kände sig extra 

medvetna och osäkra kring sin egen kropp. Julia och Fanny kunde båda utröna specifika 

situationer då de känt friktion i sin kroppsuppfattning: 

Att dejta var ju en svår grej, att träffa nya potentiella partners. [---] Den nya människan 

ska se min kropp. Och det är så mycket som förväntas av sånt som att ha en sexig kropp, 
att vara attraktiv. Man är på en marknad. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Julias svar ger tankar till hur kvinnokroppens uttryck förväntas vara estetiskt tilltalande i 

betraktarens ögon. I dejtingsituationer kommer dessa förväntningar verkligen fram, då 

dejtingsituationen i förlängningen kan leda till en kärleksrelation där attraktion är 

avgörande. Fanny uttrycker också hur hon uppfattat dejting: 

Att dejta är ju lite som att man måste skala bort sig själv, och bli nåt annat. För att liksom 

först se hur han bemöter mig för att sen se om han accepterar mig för den jag är, sen kan 
jag gå tillbaka till den jag är. (Intervju med Fanny 2017-02-10)  

Fanny menar att hon när hon dejtat upplevt sig behöva förskjuta bitar av sig själv för att bli 

mer tilltalande för den eventuella partnern. Att hon genom att vara sig själv, på något sätt än 

tydligare inte motsvarar det ideal hon lärt sig.  Attraktion i mötet med en potentiell partner är 

som sagt något avgörande, men detta blir också något som styr trots att alla informanterna 

var överens om att idealen är problematiska utöver att attraktionen som regel styrs av den 

andres estetiska preferenser. Fanny tog också upp ett annat tillfälle då hon kände att hennes 

kroppsuppfattning påverkats negativt, och detta var i en annan form av möte med potentiella 

partners – nämligen vid arbetsintervjuer. 
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Snygga och vackra personer lyckas bättre och är mer framgångsrika. Det har dom ju ändå 

gjort studier på, och då måste det ju ligga något i det. Att det har betydelse i arbetslivet. 
(Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Det finns som Fanny säger ovan, mer och mindre tillförlitliga studier som visar att 

arbetsgivare med större sannolikhet kommer att välja en potentiell arbetstagare som är vad 

som läses som normativt snygg. Så även i denna situation förväntas kvinnan att uttrycka 

attraktiva attribut och ha en kropp som överensstämmer med de ideal som finns idag. För att 

anpassa sig till dessa, så uttrycker informanterna att de genom sina liv ständigt har använt 

sig av förändrande strategier: 

Jag förändrar kroppen hela tiden. Är det inte det ena så är det det andra. Finnar, håret, 

kroppen, fettprocent, BMI. Det är som att det bara tar sig nya uttryck. Det blir dock 
mindre och mindre grejer med åren. (Intervju med Fanny 2017-02-10)  

Fanny beskriver sin kropp och dess uttryck som ett ständigt pågående projekt där fokus för 

förändring skiftat. Detta kan ses om bevis och tecken på att kvinnans kropp granskas på fler 

sätt än de viktrelaterade kroppsuttrycken som tagits upp i denna uppsats. Fanny berättar 

också att de besvär hon har med sitt utseende har kommit att ta mindre fokus ju äldre hon 

blivit och ju längre tiden gått.  

Lisa beskriver däremot en annan utveckling av sina kroppskontrollerande strategier och 

hur de förändrats: 

Förut tyckte jag att magen var så lättränad och det var som så perfekt och fint, då hade jag 

benen som projekt. Nu börjar det bli nån slags samlad känsla, att allt är fel. Ska jag ta ben 
eller armar eller mage? Det är meningslöst. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Lisas uttalande föder en känsla av hopplöshet, en uppgivenhet för hur bilden av kroppen 

aldrig kommer att kunna bli det hon lärt sig att den borde vara. Det hon säger kan också läsas 

som en form av resignation för just detta faktum att det är meningslöst, att ständigt sträva 

efter förändringen är ingen idé. Hon berättar också varför hon känt sig manad till 

kroppsförändring: 

Det är som att jag gör det för att ingen ska kunna tänka något om mig baserat på hur jag 
ser ut. Ett slags skydd. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Att drivas till att förändra kroppen är inget konstigt, det är istället något som skapar 

normalitet. Kroppsförändrande beteenden i olika former, där vi strävar mot liknande mål, är 

ett sätt att definiera och manifestera dig själv som en medveten och disciplinerad människa 

(Bordo 1990:85). Lisa skyddar sin person genom att upprätthålla en standard, en standard 
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som påverkas och statueras av de idealbilder samhället upprätthåller genom representationer 

och normer. 
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4. Representationer och den manliga 

blickens betydelser 

 

 

4.1 Representationens makt 

Representationer kan upprätthålla normer. Representationerna påverkar människor i hög 

grad och spelar stor roll i hur individen uppfattar sig att motsvara, eller inte motsvara, en 

normativ bild av människan. Representationer är ständigt närvarande i det som omger 

människan - i filmer, på tv, i tidningar, på scener och på arbetsplatsen eller i klassrummet. 

För individer att kunna spegla sig i det denne möter i dessa typer av sociala situationer kräver 

det att hon kan känna igen sig själv i det som visas. Att visa på positiva förebilder blir särskilt 

viktigt för personer i minoritetsgrupper, eller i grupper som kan behandlas som eller tolkas 

som minoritetsgrupper. Även fast personer med ickenormativt uttryck i sin kroppsvikt i sin 

rätta bemärkelse kanske kan definieras som minoritetsgrupp så finns det ändå en likhet i hur 

maktbalansen följer liknande mönster (Rosenberg 2002:52). 

 Även i språket reproduceras föreställningar om hur människor med vissa kroppar 

förväntas vara. Exempel på detta var de ord informanterna kopplade ihop med den tjocka 

kroppen, orden representerade idel negativa personlighetsdrag och egenskaper som slö, dum 

och lat.  Representationer kan dock inte avskrivas individens eget ansvar. Det är genom hur 

ord och uttryck laddas och laddas om i handlingar som människor själva utför som dessa ges 

betydelse (Hall 1997:3): 

Och samtidigt så blir jag så less, för när en annorlunda kropp syns så handlar det liksom 

bara om kroppen. Kan den inte bara få vara en kropp? Att det är sånt fokus på kroppen 

gör ju nånting. Det är aldrig en person som läses som attraktiv, utan en kropp som står 
för nåt annat. (Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Lisa kommenterar just detta, hur representationerna av tjocka eller annorlunda kroppar 

kopplas till något mer i hur de framställs. En kropp, och speciellt en kvinnokropp som faller 

utanför normen, bär laddning. Detta gäller alla könstillhörigheter, men kvinnan är den som 

utsätts hårdast eftersom kvinnokroppen under lång tid blivit objektifierad och betraktad. 
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4.2 Den manliga blicken 

En av anledningarna till att denna studie fokuserat på kvinnans kropp och hennes subjektiva 

upplevelser av denna är som tidigare stycke nämnde att kvinnokroppen alltid blivit sett som 

ett objekt. Leena-Maija Rossi beskriver i boken Konst, kön och blick hur kvinnans avbild 

påverkat sättet vi ser på kvinnan och kvinnlighet. I historien har mannen socialt konstruerats 

som den aktive och handlingskraftige – subjektet. I motsats till detta konstrueras kvinnan 

som en passiv anhängare – objektet. Detta är dock endast konstruktioner av könsroller, 

baserade på binära biologiska kön, som upprepas och på så sätt blir en antagen sanning. 

Dessa roller som tilldelats och som människan själv tilldelar sig själv och sin omgivning 

återskapas inte minst i hur vi porträtterar och ser på den manliga och kvinnliga kroppen 

(Rossi 2014:211 & Bordo 1990:101). Eftersom att mannen varit subjektet under lång tid så är 

det också utifrån mannen som betraktare av kvinnan som samhället styr vad som anses vara 

attraktivt och eftersträvansvärt. Detta innebär dock inte att det bara är män som avgör vad 

som anses attraktivt, utan kvinnan har också över tid antagit den manliga blicken som 

hegemonisk sanning i estetiska preferenser och bedömer både sig själv och andra utifrån 

densamma. Det innebär att oavsett genus, så blir den manliga blicken det individen oftast har 

som referensram.   

 Trots denna uppsats fokus kring den kvinnligt kodade kroppen så ställdes också 

informanterna frågor kring hur de uppfattat de manliga kroppsnormer som finns: 

Mäns kroppar är ju också under lupp (---). Även fast mäns kroppar kanske inte har 

samma hets kring vikt. Fast i populärkulturen får vi ju också se en ganska likadan kropp. 
(Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Lisa resonerar kring hur de manliga idealen uttrycks annorlunda, men ändå kommer från 

samma utgångspunkt. Det finns tydliga ideal, men i många fall anses vikten inte vara av lika 

stor vikt som hos kvinnan. Spelrummet för hur den manliga kroppen porträtteras och 

uttrycks i till exempel populärkultur tycks enligt informanterna vara något större men ge en 

relativt homogen bild av mannen.  
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3. Motmakt: Kroppsaktivism 

Föregående kapitel kan tyckas skapa en hegemonisk bild av vad kroppen förväntas vara idag. 

Dock är detta inte hela sanningen. På bland annat Instagram förs en kamp för en annan bild, 

en önskan att minska kraven på kvinnans kropp och dess yttringar. Kroppsaktivism och 

kroppspositivism är en motmakt till de rådande idealen, en frizon där kroppar får existera 

utan de krav på utseendemässig prestation och patriarkala normer som vanligtvis råder. 

Informant Karin definierar här kroppsaktivism och hon kallar också sig själv för 

kroppsaktivist: 

För mig är det att omfamna våra kroppar så som dom ser ut rakt upp och ner. Att visa 

valkar och bristningar och celluliter med mera för att belysa att det är så de allra flesta av 

oss ser ut. Sen så är tjocka människor mycket mer utsatta i samhället än vad smala är, så 

en smal människa måste alltid se till att lämna plats för en tjockare inom den här 

rörelsen. Men enligt mig är alla välkomna. Men vi måste vara försiktiga så vi inte 

urvattnar begreppet så att tjocka än en gång hamnar utanför. (Intervju med Karin 2017-
02-05) 

Det här kapitlet ska ta upp kroppsaktivism ur både aktiva kroppsaktivisters synvinkel, och de 

icke-aktiva informanternas upplevelser av rörelsen.  

 

 

3.2 Kroppsaktivismens födelse i vardagsrummen 

Under hösten 2015 ägde ett omtalat framträdande av bloggaren Katrin Zytomierska rum på 

TV4s program ”Malou efter tio”. I programmet uttrycker Zytomierska starka negativa känslor 

gentemot tjocka kroppar vilket skapar starka motreaktioner. Zytomierska menar på att alla 

tjocka människor endast är tjocka för att de är lata och dumma, och inte orkar gå ner i vikt – 

att de inte vet bättre. Människor rasar emot detta och reaktionerna blir så pass starka att TV4 

tar bort avsnittet med intervjun från sin hemsida, och där klippet finns på Youtube var 

kommentarsfältet tvunget att stängas1. I intervjun visas några klipp från kända svenska 

kroppsaktivisters Instagramkonton där de dansar framför kameran för att, som Karin 

tidigare beskrev, låta fler kroppar synas i det offentliga rummet. Zytomierska bemöter dessa 

videos med att säga att det är något som man skrattar åt, att det är humor, trots att det tydligt 

                                                        
1 https://youtu.be/9YvDSOveT3g Hämtad 27/3 2017 
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uttalas att det är en strategisk politisk handling som utförs. Så återigen förringas den tjocka 

kroppen till att bli något som inte tas på allvar.  

I ett avsnitt någon dag efter detta bjuds ägarna till kontona som varit uppe för diskussion 

in för att bemöta den kritik de möttes av. Där förklarar de uppsåtet med sina inlägg, varför de 

väljer att exponera sina kroppar till fördel för kampen mot kroppshetsen som kvinnor ställs 

inför. Här kom den kroppspositivistiska rörelsen att få ett ansikte, att bli en del av 

nyhetsflödet och temat för tidningsartiklar. Detta var dock såklart inte början, denna kamp 

har pågått under lång tid.  

Även informanterna som deltog i gruppintervjun hade sett detta program och diskuterade 

det faktum att Zytomierska i programmet hade förklätt sin fettförakt i omtanke kring 

människornas hälsa trots att det var tydligt att det grundade sig i något annat, men att detta 

har fått bli ett legitimt sätt att kommentera andras kroppar när det anses göras av välvilja för 

deras välmående och liv: 

Som hon Katrin Zytomierska, hon säger ju att fetma. Eller feta kroppar, dom mår inte bra. 

Hon säger att hon bryr sig för ”att dom här är inte friska, dom är inte bra och dom är inte 

hälsosamma. Det är därför dom ska gå ner i vikt” Även det är förtäckt i nåt hälsokopplat. 
(Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Här visar Fanny just tidigare nämnda kritik gentemot tjocka kroppar som genom att gå under 

en hälsodiskursiv kontext blir en legitimerad kritik. Som nämnts i föregående kapitel får 

hälsa och förväntningar på kroppens utseende ofta gå hand i hand, det finns så många tankar 

om att hur människans kropp ser ut på utsidan kan berätta något om hur den mår på insidan. 

En av kroppsaktivismens kärnfrågor är just detta, att en person genom att titta på en annan 

persons kropp inte ska ha ”rätt” att döma dennes livskvalitet och hälsosituation. 

 

 

3.3 Kroppsaktivismens betydelser 

I boken Fat Activism av Charlotte Cooper beskriver hon vad som enligt henne innefattas i 

kroppsaktivism. Kroppsaktivism beskrivs som självacceptans, som positivitet gentemot 

kroppen, som social förändring, som en utmaning av stigmatiseringen kring kroppen, och 

som något som rör hälsa (Cooper 2016:51).  

 Jag frågade informant Karin varför hon känner att det är viktigt med att aktivera sig inom 

rörelsen och visa upp sin kropp på sociala medier: 



 

27 

Till exempel för att jag var inne och läste flera artiklar senast idag som visar att 81% av 

10åriga flickor är rädda för att bli/vara tjocka och att en stor del av dom redan har bantat. 

Det är helt snedvridet att barn ens tänker på dessa saker när de ska vara ute och leka och 

ha roligt. Jag vill vara den personen som någon kan se upp till, en sådan person hade inte 

jag när jag växte upp och jag tror att det skulle ha stärkt mig. Istället hamnade jag som jag 

skrev tidigare i ett liv med jojobantning och en komplicerad relation till mat. Att vi hela 

tiden matas med den perfekta kroppen i samhället och på sociala medier, samt 

träningstips, bantningstips och retuscherade kroppar på reklampelare gör att många 

eftersträvar en kropp som inte ens finns i verkligheten. Att vara smal är inte lika med att 

vara lycklig, vilket många av oss tror när vi är fast i den onda spiralen. Att vara tjock eller 

fet är bara en beskrivning av oss, det definierar oss inte som människor. (Intervju med 
Karin 2017-02-05) 

Karin beskriver hur hon i sin kroppsaktivistiska kamp känner att de kroppsliga 

påtryckningarna påverkat henne negativt, och hur hon vill motverka att unga människor idag 

påverkas av samma saker. Hon vill vara en förebild för en annan version av, ett annat 

förhållningssätt till, sin kropp än de sätt samhället idag lär ut.  

 I gruppintervjun talades det om hur den kroppsaktivistiska rörelsen skapat en motvikt i 

det i övrigt homogena bildsamhälle det kan tyckas vara idag och hur informanterna ser på sitt 

eget användande av denna typ av konton: 

Jag följer några på min Instagram. Och det började med att en av mina följare som är PT 

och allt möjligt, att plötsligt kom det upp före- och efterbilder på viktnedgång överallt på 

mitt Instagram och jag höll på att bli tokig. Jag kände att jag måste jämna ut mitt flöde, 

för att jag blir ju knäpp av det här. Det var bara träning, det var kroppar och massa 

viktnedgång. Så då började jag följa en del såna konton för att jag kände att jag höll på att 
bli knäpp. (Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Här kan läsas hur Fanny alltså valt att följa några kroppspositiva Instagramkonton för att i 

sitt flöde ge plats åt någon annan form av kropp. Julia har ett liknande tänk kring varför hon 

väljer att följa kroppsaktivistiska konton: 

Jag tänker också att det är nån slags motvikt, för jag följer också några stycken. När jag 

går in på Instagram och ser dom här, och känner fan vad befriande på nåt sätt. Dom här 

människorna tar sig i uttryck på sociala medier där det förut inte har varit så. När 

Instagram kom så kändes det som att det var ett skyltfönster för den perfekta människan. 
Det blir nån slags motvikt till det bara. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Julia berör här hur den homogena kroppsbilden vi får se i populärkultur ser liknande ut på 

sociala medier. Här använder hon ordet befriande för att beskriva den känsla som de 

kroppspositiva kontona ger, ett ord som ger konnotationer till en sorts frigörelse. Detta 

stämmer väl överens med vad Karin säger att hon vill uppnå med den kroppsaktivism hon för 
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på sitt Instagramkonto. Informant Olivia driver också ett Instagramkonto som hon uppger 

består av cirka 50% kroppsaktivistiskt innehåll, och det syfte hon har med sitt engagemang 

beskriver hon på ett sätt där vi kan se likheter med Karins beskrivning av vikten att engagera 

sig: 

Mitt syfte är som sagt att stötta andra kvinnor till att våga leva, oavsett vad de må ha för 

kropp eller hur det än må se ut. Det är många unga tjejer & kvinnor som berövas på sitt 

eget liv, sin frihet, sin glädje på grund av samhällets krav på utseende. Om vi är fler som 

vågar gå emot, visa lycka oavsett kroppsform så tror jag att detta kan vara väldigt 
upplyftande för andra kvinnor.  

Olivia använder ordet ”vågar”. I relation till ordet vågar finns det en motsättning, att inte 

våga eller att inte ha mod. Det tyder på att det finns ett motstånd. Detta kan anas vara samma 

form av motstånd som det Katrin Zytomierska för gentemot den tjocka kroppen, där 

personen skuldbeläggs och hånas för sin tjocka kropp. Även informant Lisa hade i intervjun 

en något annan känsla kring kroppsaktivismen, där hennes resonemang mer liknar det 

motstånd som syns och där syftet att lyfta andra typer av kroppar kommer sekundärt:  

Jag har inte så jättestor koll. Det är väl bra, att nån vill dansa i trosor. Jag vet inte, men et 

är väl bra att andra kroppar får synas i såna forum och inte få hat. (Intervju med Lisa 
2017-02-10) 

Lisa insinuerar också på samma sätt som Olivia att den kroppsaktivistiska rörelsen tros möta 

en form av ”hat” eller motstånd.  

 

3.3.1 Kroppsaktivismens betydelser för informanterna 

Informanterna uttryckte olika sätt som kroppsaktivismen påverkat deras sätt att se på sina 

kroppar. De kunde inte avgöra om det var just de representationer som de konton de följde 

på Instagram var det som påverkat deras kroppsuppfattning, men de kunde samtidigt se hur 

de var ett steg i den riktningen. Nedan följer två citat från Julia: 

Jag tänker att vi är så jävla påverkade av populärkultur och sånt. Att vi påverkas så 

mycket. Och nu när folk syns i media, så påverkar det ju ännu mer. Hur det än är så ser 

jag ju det här, på morgonTV och löpsedlar så det är klart att det påverkar på nåt sätt. Sen 

är jag ju inte en aktiv följare och läser det som skrivs, men ändå. (Intervju med Julia 
2017-02-10) 

Julia inser hur de representerade kropparna påverkar henne, och ser också hur den mediala 

bevakningen av dessa aktivister ökat och inser att det i förlängningen blir en del av hennes 

intryck: 
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En sak som påverkat mig genom typ kroppspositivismen, det är att jag kan se kroppen 

som att det händer saker. Att den förändras. Rent objektivt och utan värde noterar jag 

förändringar. Och det är så nytt för mig, att inte lägga värde i att få fett på nya ställen. Jag 
snarare förbryllas över hur det går till. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Julia nämner också här hur kroppspositivismen fått henne att i större utsträckning kunna 

betrakta och förhålla sig till sin kropp utan att för den sakens skull värdera den som sämre 

eller bättre.  

Lisa uttrycker hur hon upplever att kroppsaktivismen också kan ses som negativ, då dessa 

kroppar blir något ovanligt i sin mediala uppmärksamhet: 

Och det är ju spännande att man tycker att det är där motvikten finns fast i affärer och på 

stan är ju alla kroppar och går runt hela tiden. Att det är på sociala medier vi ser det. 
(Intervju med Lisa 2017-02-10) 

Det informanterna uppfattade som problematiskt med den kroppsaktivistiska motmakten är 

hur det även fast tanken är att fokus och press på kvinnans kropp ska minska så blir det 

återigen i en diskussion om just kvinnans kropp:  

Om man nu tittar på alla dom här Instagramkontona, och på typ Doves kampanj med 

olika kroppar där man ska vara inkluderande. Nya skyltdockor i olika former och så. Det 

är ju fortfarande hela tiden kroppen! Kroppen kroppen kroppen, hur vi än vänder och 
vrider på det så kommer vi aldrig bort från kroppen. (Intervju med Fanny 2017-02-10) 

Informanterna ställdes även frågan om varför de tänkte sig att det till största del var kvinnor 

vi kunde se engagera sig i kroppsaktivism:  

Kvinnor har alltid behövt förhålla sig till sina kroppar, och det finns en ojämlikhet där. 

Män har inte på samma sätt kunnat ge uttryck för det. Kvinnan har ju varit i kamp i hela 

historien, och det har ju gjort att vi kan alliera oss. Dom är inte vana att marschera i 
grupp. (Intervju med Julia 2017-02-10) 

Julia visar med detta svar att hon är medveten om hur kvinnan genom historien behövt 

förhålla sig både till normer kring sin kropp, men också till andra typer av förtryck där en 

motmakt behövts för att få igenom jämställdhetsfrämjande förändringar. Hon beskriver 

också att hon tänker att män inte ”kunnat ge uttryck för det”. Detta kan en kulturanalytiker 

se svar i den patriarkala könsmaktsordning det västerländska samhället anpassas efter. Män 

har historiskt sett inte behövt, eller haft samma behov av, kollektiva reformationer. 

 I motsats till utopiska mål kring kroppars utseende skapas en annan bild i och med den 

kroppsaktivistiska rörelsen. Denna rörelse visar på att det finns andra vägar, det finns sätt att 

förhålla sig till normer som inte innebär en resignation för en hegemonisk kropp. Trots att 
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rörelsens uppsåt är att minska normpåverkan för människor så är den också delaktig i 

processen för att befästa och skapa förväntningar och normer i kroppars utseende.   
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5. Avslutande diskussion och 

sammanfattning 

Det denna studie visat på är exempel på hur individer kan påverkas av de representationer av 

ideal och normer som återskapas i tal, populärkultur och handlingar. Representation och 

könsnormer med förväntningar på den kvinnliga kroppen har genomsyrat de slutsatser som 

kunnat dras utifrån informanternas svar under intervjuerna. Detta är något som alla 

informanter berörts av och varit medvetna om, men som ändå påverkat sättet de förhåller sig 

till sina kroppar.  

 Det har under studien framkommit ett flertal gemensamma nämnare i hur informanterna 

talade om och förhöll sig till sina kroppar idag. Bland annat det faktum att de alla fått en 

bättre relation till sin kropp när de blivit äldre. Ungdomsåren har alla pekat ut som den 

svåraste tiden att vara tillfreds med sin kropp i, och detta ligger i linje med tidigare studier på 

samma ämne. Men den största gemensamma åsikten, känslan och tanken som informanterna 

delat är den om hur negativt påverkade de känt och känner sig av representationer av 

idealkroppen. Den hegemoniska uppfattningen av vad en idealkropp är blir ett hinder för 

många, och spelar in i olika delar av informanternas liv. Det kan vara att känna sig hämmad 

innan en dejt, att gå på en arbetsintervju eller att bada på stranden om sommaren. Att som 

kvinna ständigt bli betraktad och bedömd skapar en känsla av att aldrig vara fri. Din kropp 

blir aldrig bara din kropp, utan kroppar bär betydelse även i en vidare social och kulturell 

kontext. I och med dessa olika sätt informanterna känt friktion i hur kroppsnormer och ideal 

påverkat hur de ser på sina kroppar, är det föga förvånande att det skapats en motreaktion. I 

den kroppsaktivistiska rörelsen finns en kraft född ur ilskan att känna sig förtryckt in i en 

snäv ram för utseendets uttryck. Jag tror att denna rörelse kommer att fortsätta växa, skapa 

mer makt, och utmana hegemonin till dess att vi ser en förändring i representationer av 

kvinnokroppen i stort.  
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