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Abstract 

“I can be thick, slim, the whole registry. I am the one who decides.”  
A critical discourse analysis on how the fight  

against body anxiety is made visible on Instagram. 

 

In today’s medialized society we are fed with a constant flow of advertisements, no matter 

where we are. In these advertisements we see skinny and retouched ideal bodies, especially 

female bodies. The images shown in the media are the reference frameworks for the human 

body and in many cases, a conservative social order is propagated where women must exhibit 

an attractive exterior. This is a social problem for many women all around the world, and the 

work to counteract these tight ideals is called body activism. This study aims to investigate 

which different discourses prevail over the fight against body anxiety between different users 

on Instagram in order to broaden the understanding of how body anxiety is counteracted. 

 

The theoretical framework begins with theory and previous research on postmodern feminism 

and continues with studies related to digital feminism. Subsequently studies on female bodies 

and their ideals are presented, as well as the shame that is often linked to the norm-breaking 

body. Finally, the objectification and observation of the female body is presented. The critical 

discourse analysis is used in combination with a semiotic analysis to examine both image and 

the text that is linked to it. We have used Faircloughs three-dimensional framework for 

studying discourse as well as semiotic analytical tools such as connotations and mythologies. 

 

In conclusion of this study, we have interpreted these discourses about the struggle of body 

anxiety as a way of eventually changing the social norms and structures that prevail today. 

This has been done in different ways by different people, but with similar focus and goals. 

These people have shared their own experiences in the hope of spreading a body-positive 

mindset to their readers. 

 

 

Keywords: Body anxiety, body positivism, feminism, discourse analysis, semiotic analysis.  
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1. Inledning  
Idag möts vi av ett gigantiskt flöde av reklam oavsett var vi befinner oss (Kotler, Armstrong 

och Parment, 2017:11) och vi matas ständigt av smala, retuscherade idealkroppar på bilderna. 

Våra värderingar och uppfattningar om världen påverkas markant av mediernas innehåll, inte 

minst skildringen av män och kvinnor (Fagerström och Nilson, 2008:25). De bilder som visas 

i media utgör referensramar för människokroppen och i många fall propageras en konservativ 

samhällsordning där kvinnor betraktas som kropp och män som hjärna och intellekt 

(Fagerström och Nilson, 2008:45, Gemzöe, 2017:86). Genusforskaren Judith Butler menar att 

ingen föds till kvinna, utan att det är ett fack som samhället placerar en i utefter det 

biologiska könet. Därefter följer förväntningar om att uppfylla de krav som samhället 

konstruerat för hur en kvinna bör vara och se ut (Storey, 2015:168). Förväntningarna på 

kvinnan blir allt mer hämmande och för att en kropp ska anses vara kvinnlig ska den helst 

vara smal och slank. Dessa yttre påtryckningar på kvinnan har sina konsekvenser, hela 28% 

av alla sjuåriga flickor i Sverige vill bli smalare och av alla sextonåriga flickor så har hela 

66% bantat (Johansson, 1999:27). Skrämmande statistik som ökar med tiden. Bilden av 

kvinnokroppen och åsikter om dessa orimliga ideal är ett väldigt aktuellt diskussionsämne i 

dagens digitaliserade mediesamhälle och benämns ofta som kroppsaktivism eller 

kroppspositivism. Men det var inte förrän i slutet av december 2016 som ordet 

“kroppsaktivism” tillkom i Svenska Akademiens ordbok med betydelsen om att motverka 

dagens skönhetsideal och istället synliggöra alla kroppstyper, inte enbart den smala normativa 

kroppen. Kroppsaktivism definieras som en motståndshandling mot rådande kroppsideal. Likt 

en motreaktion mot kroppshets och kroppsångest förmedlas kroppsaktivismen i sociala 

medier (Språk och folkminnen, 2016).  

 

I och med att ordet kroppsaktivism är relativt nytillkommet skapas utrymme för tolkningar 

för vilka som får inkluderas och inte. På grund av den oenighet som finns kring vad som är 

kroppsaktivism, hur kroppshetsen ska motarbetas och vilka som bör inkluderas är det högst 

intressant att undersöka inom vilka diskurser som detta begrepp synliggörs. I denna studie 

undersöks därmed hur kampen mot kroppshets presenteras i såväl bild som text under 

hashtagen #kroppshets på Instagram. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka vilka olika diskurser som råder kring kampen mot kroppshets, 

ofta benämnt som kroppsaktivism, mellan olika användare på Instagram för att kunna bredda 

förståelsen kring hur kroppshetsen motarbetas. Undersökningen kommer att fokusera på de 

inlägg som publicerats under hashtagen #kroppshets som initierades av skådespelerskan och 

komikern Mia Skäringer efter lanseringen av hennes kroppspositiva serie med samma namn.  

För att kunna besvara syftet hur kampen mot kroppshets på Instagram synliggörs utgår 

studien från dessa frågor: 

- Vilka kroppar visas och hur presenterar de sig själva i förhållande till begreppet 

kroppshets?  

- Hur synliggörs kampen mot kroppshets på Instagram? 

- Hur utmanas myten om den ideala kvinnokroppen? 
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2. Bakgrund 

“Ja, så i en ålder av snart 40 år så har jag kommit till en jävligt tydlig gräns i mig själv. Nu 

har jag inte längre lust eller ork att lägga en endaste fucking jävla liten timma till på tankar 

om kropp, mat eller träning. Vi pratar sekunder, minuter, timmar, dagar, år av energi som jag 

har lagt på det här jävla tramset. På negativa tankar om mig själv. Jag har alltså pissat på det 

materialet jag blev tilldelat att leva mitt liv med här på jorden.” – Mia Skäringer 

Så inleder Mia Skäringer sin kroppspositiva serie om kampen mot kroppshets. Det finns 

många sätt att sprida en motreaktion mot kroppshets och kroppsångest med hjälp av sociala 

medier, en väldigt aktuell sådan är just Mia Skäringers serie Kroppshets som släpptes i 

september 2018 av Sveriges Television Aktiebolag (SVT). Mia Skäringer är skådespelare, 

manusförfattare och författare som gjort tv-succé i bland annat Kristallen-nominerade 

humorprogrammen Solsidan och Mia och Klara (miaskaringer.se/biografi) och nu även 

hennes egna serie Kroppshets som syftar till att motarbeta den kroppshets som idag råder. 

Serien Kroppshets följer Mia Skäringers resa till att acceptera sig själv och visar möten med 

personer som kan ge henne ledtrådar till hur vi kan avdramatisera synen på kroppen och dess 

storlek och bli nöjda som vi är. Serien består av tre timslånga avsnitt som visar olika 

människor som blivit påverkade av kroppshets någon gång under sitt liv. I det sista avsnittet 

avslutar Skäringer med att sammanfatta det budskap som serien grundar sig på, genom att 

säga; “Jag får vara tjock, smal, hela registret. Det är jag som bestämmer.” 

(svt.se/kroppshets).  

 

Mia Skäringer når ut med sina tankar och budskap till en följarskara på drygt 520 000 

personer på Instagram (instagram.com/miaskaringerlazar), utöver hennes sociala medier når 

hon även ut till en stor publik i och med hennes deltagande i diverse tv-program och nu också 

via serien på SVT. 

 

 

3. Teori och tidigare forskning 
Detta avsnitt inleds med teori och tidigare forskning kring postmodern feminism och fortgår 

med studier som rör digital feminism. Därefter presenteras studier om kvinnliga kroppar och 
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dess ideal samt den skam som ofta kopplas samman med den normbrytande kroppen. 

Slutligen presenteras objektifieringen och betraktandet av kvinnokroppen. Samtliga teorier 

och tidigare forskning utmynnar i en djupare förståelse om hur kvinnliga kroppar presenteras 

i medier och hur digitala plattformar bidragit till att feministisk politik har möjlighet att 

sprida sig i större grad i dagens medialiserade samhälle. 

 

3.1. Postmodern feminism  
Feminism kan sägas fungera som ett samlingsbegrepp för olika ideologier som syftar till att 

identifiera, avslöja och förändra maktstrukturerna som är knutna till de biologiska könen 

(Lindén & Milles, 1995:9). Många medvetna feminister ställer sig kritiska till att använda 

begreppet feminism i singularis, de menar att det bara är möjligt att tala om feminismer 

eftersom det finns en mängd olika definitioner och riktningar (Gemzöe, 2017:15). En feminist 

kan definieras som någon som anser att kvinnor är underordnade män och att detta 

förhållande måste ändras (Gemzöe, 2017:16). Feminismens framväxt kan delas upp i två 

tidsperioder som brukar benämnas som den första vågens feminism (hänvisas mellan 

tidsperioden 1850- 1920) och den andra vågens feminism (1960-70-tal) (Gemzöe, 2017:33). 

Definitionen av feminism har under åren utvecklats och modifierats på olika sätt. I denna 

uppsats kommer utgångspunkten att vara den postmoderna feminismen som tar sin början 

strax efter den andra vågens feminism, under första delen av 1980-talet (Laughey, 2007:115). 

Till skillnad från andra vågens feminism så ifrågasätter den postmoderna feminismen synen 

på kön som någonting “naturligt”. Den postmoderna feminismen kritiserar tankesättet att 

“kvinnan” ses som en kategori som är sammankopplad med det biologiska könet, de menar 

istället att vad vi ser som manligt och kvinnligt är något som skapas av samhälle och kultur. 

Följaktligen kritiserar de även reklam och medias roll i porträtteringen av kön och genus 

(Laughey, 2007:100-101). Den postmodernistiska feminismen har öppnat upp för en rad nya 

tolkningar och identiteter än vad som tidigare funnits (McRobbie, 1994). Det finns idag ett 

betydligt större utrymme för fler identiteter än enbart man och kvinna, till skillnad från 

tidigare när människor i större utsträckning placerades i fack för hur en kvinna skulle agera 

och även se ut. Den postmoderna feminismen kan sägas möjliggöra ett normbrytande arbete 

genom sitt ifrågasättande av “kvinnan” som kategori (McRobbie, 2012:433-441).  
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Genusteoretikern Judith Butler är central inom postmodern feminism och hon menar att kön 

är performativt, att kön inte är någonting som vi föds med utan det handlar snarare om att vi 

lär oss att “agera” vårt kön efter de definitioner som samhället konstruerat hur en kvinna eller 

en man ska vara (Fagerström och Nilson, 2008:16). Genus är inte sammankopplat med det 

biologiska könet utan det är diskursiva medel som konstruerar “ett naturligt kön” (Butler, 

2007:57). Dessa sociala konstruktioner av vad som anses vara kvinnligt och manligt skapas 

och upprätthålls genom maktordningar och normer som kan omformas över tid (Butler, 

2007:52). Kvinnlighet och manlighet anses vara kulturella föreställningar som bildas av 

performativa handlingar. Dessa handlingar som bidrar till att konstruera kön är exempelvis att 

vid en förlossning uttrycka sig likt “det blev en flicka” eller “det blev en pojke”, vilket i sin 

tur ger upphov till förväntningar och normer som sedan bör följas. Redan vid födseln får vi 

en etikett som visar hur vi bör agera utefter vårt kön (Storey, 2015:168). Som Judith Butler 

själv uttryckt sig (Butler, 1986:36): 

“[...] to be a woman is to become a woman; it is not a matter of acquiescing to a fixed 

ontological status, in which case one could be born a woman, but, rather, an active process of 

appropriating, interpreting, and reinterpreting received cultural possibilities.” 

 

Dessa förväntningar och ofta befallningar om att vara ett bestämt genus leder till många 

misslyckanden och tar sig olika diskursiva uttryck. Det kan handla om att inte lyckas vara en 

bra mamma, ett åtråvärt heterosexuellt objekt eller en duktig arbetare. Dessa misslyckanden 

kan anses vara en start till att upplösa existerande genusnormer och skapa plats för nya 

identiteter. Den viktigaste uppgiften för feminismen blir därför att upplösa dessa 

identitetsbildande handlingar som ligger till grund för hur en kvinna eller en man ska vara 

och agera (Butler, 2007:227-229).  

 

3.2. Digital feminism och kroppspositivism 
Den tyske docenten Hester Baer (2016) har studerat hur den feministiska politiken intagit nya 

former tillsammans med digitala plattformar vilket möjliggjort att feministiska rörelser kan 

sprida sig över nationella gränser. Detta har resulterat feministiska hashtags som förändrat, 

influerat och format feministisk politik (Baer, 2016). Hashtag feminism är ett växande 

fenomen och möjliggör att en våg av röster blir hörda, detta medför att de som tidigare inte 
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varit involverade i feministiska frågor i allt större grad blir delaktiga nu (Clark, 2014). Dessa 

feministiska hashtags bidrar till en ökad effekt inom feministisk politik och mobiliserar även 

nya former av feministisk kritik (Portwood-Stacer & Berridge, 2014). Således har detta 

skapat en ny breddad medvetenhet såväl som ny dynamik inom feministiskt engagemang. 

Baer problematiserar detta och menar att detta politiska engagemang har framträtt i rad med 

nyliberalismen. Nyliberalismen har skapat nya diskurser kring individuella personliga val och 

självkänsla vilket bidragit till att feminismen setts som en andra natur och därmed ansetts 

som onödig för kvinnor. Framförallt i det västerländska samhället där de strukturella 

ojämlikheterna i allt högre grad betraktas som personliga problem och således går att lösa 

individuellt. Baer ifrågasätter om strukturella förändringar kommer att ske med hjälp av 

digitala feminismens “mikrorebeller” som ofta verkar ske i samklang med nyliberalismens 

självstyrande tankegång. Baer analyserar tre olika fallstudier som berör digital feministisk 

aktivism och trots de kvalitativa skillnaderna som studerats så anser Baer att aktivismens 

diskurser bidrar till att minska nyliberalismens synsätt. I och med detta så bidrar den digitala 

feminismen till att synliggöra de strukturella ojämlikheterna genom att dela med sig av 

personliga erfarenheter. Därmed lägger dessa digitala feminister grunden för en kollektiv 

feministisk politik (Baer, 2016).  

 

Sociala medier har öppnat upp dörren för alternativa kroppsbilder att träda fram trots den 

ständiga påminnelsen om det smala idealet. Body positivity (kroppspositivism) kan sägas vara 

ett motstånd till det klassiska smala idealet, vilket härrör från psykologin som ett sätt att 

motarbeta ätstörningar och skapa en hälsosammare relation till sin kropp (Wood-Barcalow, & 

Tylka, 2015). Kroppspositivism kan beskrivas som en kärlek och respekt för kroppen som 

tillåter individer att acceptera dess unika skönhet även om den inte instämmer med en 

idealiserad bild. Feministiska influencers har bidragit till positiva kroppsbilder, där de 

argumenterar och visar att kroppstyper som skiljer sig från samhällets ideal är accepterade 

och kämpar för en kultur där kroppshat inte ska tolereras (ibid:2). En positiv kroppsbild är 

bäst konceptualiserad och förstådd genom ett mångfald av intersektionaliserade sociala 

identiteter. Detta innebär att det inte finns en universell positiv kroppsbild utan den formas 

utifrån den egna individuella identiteten (ibid:10). Att sträva efter kroppsacceptans och känna 

sig komfortabel med sin kropp är inte detsamma som narcissism eller fåfänga (ibid:5). 

Vanligtvis så tillåter inte de traditionella feminina idealen att kvinnor ska lyssna på sin kropp 

och acceptera hur den ser ut. Att acceptera, ta kontroll över och lyssna på sin kropp utan 
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försök att förändra den kan räknas som en motståndshandling mot den traditionella synen på 

kvinnokroppen (Andersson, 2015:89). När fokuseringen däremot strävar mot att uppnå 

sociokulturella normer, exempelvis att försöka efterlikna modeller eller i försök att vara mer 

attraktiv än andra, kan det resultera i fåfänga och narcissism (Wood-Barcalow, & Tylka, 

2015:5). Sociala medier har bidragit till en narcissism där så kallade “selfies” har beskrivits 

som ett symptom. På sociala medier, såsom Instagram, är det möjligt att publicera dessa 

digitala självporträtt. Det är även möjligt att redigera dessa bilder för att uppnå ett önskvärt 

slutresultat (Sheldon & Bryant, 2016:95). 

  

3.3. Representation av kvinnliga kroppar  
Överallt i världen möts vi människor av medier med innehåll av bilder på kvinnliga kroppar 

för att värdera, njuta av, diskutera och förskräckas inför. Allt detta för att det anses, enligt den 

mediala logiken, som säljande material (Hirdman, 2015:58). Den kvinnliga bilden har 

likställts med en idealiserad bild av kvinnor som är slanka och attraktiva men det finns även 

en lika välkänd framställning av den kvinnliga kroppen, nämligen ”chockbilder” av kända 

kvinnliga kroppar i skvallertidningar (ibid:13). Med dessa “chockbilder” följer rubriker som 

innefattar alltifrån påpekningar om fettsugningar, celluliter, för feta eller för magra kroppar 

till direkta hänvisningar som pekar ut kroppsdelar på kvinnorna på ett nedvärderande sätt 

(ibid:58). Den slanka kroppen kan kopplas till egenskaper som självständighet, disciplin och 

kontroll, några av de högt värderade egenskaperna i dagens samhälle som många strävar efter 

att uppnå (Bordo, 1993:13). Bordo (1993) menar att detta ideal kan kopplas till ätstörningar, 

och kvinnors mottagande av det slanka kroppsidealet kan ses som ett slags uppror mot den 

moderliga kvinnligheten som tidigare var målbilden. Förväntningar om att kvinnan skulle 

vara den duktiga hushållerskan med breda höfter och kurvig kropp, en syn på kvinnan som 

var både hämmande och kvävande på många sätt (ibid:15). Det råder följaktligen en global 

medieindustri kring feminina kroppar som presenterar både kroppsliga “brister” såväl som 

idealiserade kroppar. Hirdman menar att bilderna av kvinnliga kroppar med “brister” i media 

presenteras på ett motbjudande sätt och att dessa bilder och reaktioner hämtar kraft ur 

seglivade historiska idéer om att kvinnor i första hand betraktas som kroppar. Således 

synliggörs det förakt och nedvärderande synsätt om det feminina som fortfarande råder på 

många ställen i vår kultur (Hirdman, 2015:59). När kvinnliga kroppar cirkulerar som tecken 
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för vad som är idealiserade och motbjudande blir dessa mer och mer sammanbundna tills dess 

att det blir en och samma sak (ibid:70). 

 

Den kvinnliga idealkroppen ser givetvis olika ut beroende på var i världen vi kollar. Den 

slanka och hälsosamma kroppen är sedan 1960-talet en given norm för västvärldens kvinnor. 

Dessa slanka ideal kunde upplevas som frigörande för kvinnor som vuxit upp på 1950-talet 

då breda höfter och kurviga kroppar eftersträvades. Men idag är dessa ideal allt annat än 

frigörande, sociologen Anna Johansson (1999:36) benämner denna fokus kring idealkroppen 

som “slankhetens tyranni”. Denna slankhet som ska eftersträvas handlar inte endast om att 

vara smal utan även att vara “fast” i kroppen, minsta lilla fettansamling eller cellulit måste 

bort. Utöver att idealkroppen kan kopplas till ytliga attribut som att anses vara vacker och 

attraktiv så kopplas den även till de manliga eftertraktade attributen som styrka, framgång 

och självkontroll (Johansson, 1999:35). Idag kan ingen anses vara opåverkad av de 

förhärskande idealen som är allra hårdast för unga kvinnor och media kan sägas vara den 

avgörande rollen i förmedlingen av dessa ideal (ibid:36-37). Att utmana denna tyranni är inte 

lätt, men det går. Både på en samhällelig och individuell nivå, det handlar om att orka motstå 

dessa tvång om att kontrollera och disciplinera våra kroppar och istället ifrågasätta dessa 

budskap och bryta mot reglerna (ibid:38-39). 

 

En av de mest slående aspekterna av den postmoderna feminismens mediekultur är dess 

påfallande fokus kring kroppen. Idag associeras femininitet som en kroppslig egenskap 

snarare än en social eller psykologisk struktur. Till skillnad från tidigare när moderskapet 

betraktades som det centrala för kvinnlighet så är det idag den “sexiga kroppen” som 

presenteras som huvudpunkt för kvinnans identitet. Det är kroppen som presenteras som 

kvinnors främsta styrka och samtidigt måste den ständigt kontrolleras, övervakas och 

disciplineras för att anpassas till allt snävare ideal. Denna övervakning av kvinnokroppen 

utgör den kanske största delen av dagens medieinnehåll, och den granskas och utvärderas av 

såväl män som kvinnor. Dessa snäva ideal gör att minsta lilla överträdelse från idealkroppen 

påpekas, det kan handla om allt från “feta vrister” till “skrattlinjer”. Ingen överträdelse är för 

liten för att ifrågasättas (Gill, 2007:255-256). 
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Dessa överträdelser av idealkroppen som ständigt granskas härrör från de normer som råder i 

Sverige idag där en kvinna ska vara empatisk och omsorgsfull men samtidigt också visa upp 

ett attraktivt yttre. Att bry sig om sitt yttre och ta väl hand om sin kropp är en grundsten för 

varje kvinna som vill uppfattas som “kvinnlig”. Men de krav som samhället sätter upp är i 

många fall ouppnåeliga och rädslan för att stå utanför den dominerande normen är oerhört 

påtaglig. Denna rädsla leder ofta till en skam över att inte räcka till och att därför känna sig 

misslyckad. Många kvinnor ser sig själv med den manliga blicken och bedömer och betraktar 

sig själva som ett objekt (Johansson, 1999:99-100). Den kvinnliga fetman, eller minsta 

antydan på övervikt associeras till skam och misslyckande. Myten om att en smal kvinna är 

gladare, lyckligare och mer framgångsrik ligger fortfarande till grund för många kvinnors sätt 

att se på sig själva (ibid:95) och är även en av orsakerna till den skam som cirkulerar bland 

kvinnor.  

 

Men idag handlar det inte enbart om att tillhöra en social grupp utan snarare om förmågan att 

på individnivå kunna forma sin kropp. Kroppen har under den senaste tiden allt mer blivit ett 

projekt som alla anses vara skyldiga att arbeta på. Det är idag ett moraliskt ansvar att skapa 

en kropp enligt idealbilden och att inte göra detta uppfattas ofta som lathet och en bristande 

ansvarskänsla. Synen på kroppen kan kopplas till den kultur vi lever i idag, där vi konstant 

möts av bilder och texter i media som ställer höga krav på individens egna förmåga att skapa 

sin identitet. Kroppen har för den moderna människan blivit en stor del av den personliga 

identiteten och det som vi människor ofta bedöms utifrån (Johansson, 1999:96-97). Men den 

moderna kulturen har även medfört positiva aspekter för kvinnan. Det finns forskare som 

hävdar att denna ökade möjlighet för individer att producera och konsumera media i större 

utsträckning leder till ett ökat normbrytande arbete. Den allt mer utbredda representationen 

av icke-normativa grupper i samhället kan på sikt resultera i en norm- och samhällsförändring 

(Bennett, 2008). I vår studie blir det därmed intressant att studera huruvida dessa 

presentationer av kroppar visar på ett normbrytande arbete eller om detta håller sig inom de 

normativa mallar som redan existerar i media.  
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3.4. Objektifiering och betraktandet 
Framställningen av män och kvinnor i media är ett omdiskuterat ämne och många begrepp 

kopplade till den objektifiering av kvinnor som ofta framställs i media härrör från 

filmteoretikern Laura Mulvey. Mulveys teori om den manliga blicken som publicerades i 

artikeln ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (1975) anses ligga till grund för mycket av 

den forskning som finns inom dessa områden och är därför relevant att nämna. Det manliga 

betraktandet, the male gaze, handlar om att de gestaltande kvinnorna, oavsett i vilket 

medium, ofta kan ses som objekt för den manliga betraktarens njutning (Fagerström och 

Nilson, 2008:69-70, Mulvey, 1975). Kvinnan ses som ett passivt objekt för den aktiva 

mannens blick. Mulvey (1975) menar att förhållandet mellan hur kvinnor porträtteras och de 

samhälleliga strukturer som ligger till grund för detta måste brytas. Några år efter Mulveys 

studie publicerades Erving Goffmans studie ”Gender Advertisements” (1979), som diskuterar 

hur genus konstrueras i reklambilder och hur maktrelationen mellan könen porträtteras. En 

analys av icke-verbala signaler som förmedlades via bilder visade att kvinnorna i 

reklambilderna rörde vid saker med lätta beröringar medan männen tog i saker på ett mer 

instrumentellt sätt. Kvinnorna gjorde ofta försiktiga, små, mjuka rörelser i reklamerna och 

använde sig av kroppsspråk som utstrålade en undergivenhet gentemot betraktaren, här syftat 

till den manliga betraktaren (Fagerström och Nilson, 2008: 55-56, Goffman, 1979). Vad som 

är intressant i dessa teorier är att de utgår från att betraktaren är en man och att kvinnan som 

porträtteras i bilder anpassar sig efter mannens önskningar och begär. Det är därför av vårt 

intresse att undersöka på vilka sätt dessa teorier förhåller sig till de bilder som analyseras i 

denna studie där syftet med bilderna inte är att rätta sig efter dessa normativa mallar utan 

istället skapa motstånd. 

 

Vissa forskare kritiserar tanken om att objektifieringen av kvinnokroppen enbart ligger i 

männens betraktande, de menar istället att det under de senaste åren har skett en skiftning 

som lett till att porträtteringen av kvinnor har gått från sexobjekt till sexuellt subjekt (Gill, 

2007:257-258). Denna skiftning medför att objektifieringen byter fokus, från att handla om 

något som män utsätter kvinnor för till att nu visas som en självvald framställan från 

självsäkra och starka kvinnor (Gill, 2007:258). Dessa förenklade resonemang kan givetvis 

ifrågasättas med hänsyn till den ojämlika maktfördelning som existerar mellan könen. 

Tankarna om att kvinnor förut klädde sig på ett visst sätt för att tillfredsställa män, att alla 
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kvinnor är heterosexuella och ständigt söker mannens bekräftelse är både enfaldiga och 

omoderna. Men samtidigt går det även att ifrågasätta de nya idéerna om att kvinnor är helt 

fria och skapar sina egna ideal, eftersom resultaten är så lika kvinnor emellan - som 

exempelvis smal midja, rakade kroppar och slanka ben (Gill, 2007:260). Detta resonemang 

kan vi i analysdelen använda oss av för att studera huruvida bilderna som publiceras visar på 

denna skiftning eller inte, med andra ord om bilderna uttrycker objektifiering eller ett 

återtagande av kontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material och Urval 
Materialet i denna studie består av totalt 16 bilder med bildtexter baserade på de 

urvalskriterier som redogörs för nedan. Eftersom att vi i denna studie är intresserade av att 

studera hur kvinnor själva presenterar sig själv och hur kampen mot kroppshets synliggörs 

har vi valt att analysera den bildtexten som ägaren publicerar i samband med att bilden 

publiceras. Vilket innebär att vi bortser från övriga kommentarer från följare som eventuellt 
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kan tillkomma till dessa bilder. Bildtexterna som ingår i materialet har inte analyserats i sin 

helhet utan endast citat ur dessa för att kunna undersöka de diskurser som förs kring kampen 

mot kroppshets. Nedan redovisas även metodvalet och dess eventuella tillkortakommanden 

samt de etiska aspekter vi tagit hänsyn till vid utförandet av denna studie. 

 

På Instagram finns det totalt 2672 (Hämtat 2018-12-10) inlägg publicerade under hashtagen 

#kroppshets. Den första bilden under denna hashtag publicerades 17 oktober 2013. Från detta 

datum fram till det första inlägget med koppling till Mia Skäringers serie publiceras den 14 

augusti 2018 av SVT:s Instagramkonto så finns det 290 inlägg. Den markanta ökningen av 

inlägg under hashtagen utgör vår tidsram för materialet. Eftersom det fanns drygt 2600 bilder 

publicerade vid tidpunkten när materialet valdes ut så avgränsades urvalet ytterligare till att 

enbart inkludera inlägg som publicerats av konton med minst 1000 följare, eftersom dessa 

konton når ut till ett större antal personer. Vid arbetet att välja ut vilka inlägg som skulle 

analyseras så studerades alla bilder överskådligt som fanns att tillgå under hashtagen. 

Därefter kategoriseras liknande bilder ihop och sedan analyseras dessa som ett. Eftersom 

studien syftar till att undersöka hur personerna i bilderna framställer sig själva så har vi valt 

att enbart analysera bilder som porträtterar kroppen eller delar av kroppen. Vi vill även 

analysera vilka diskurser som förekommer gällande arbetet mot kroppshets, därav analyseras 

även de texter som är publicerade tillsammans med bilderna.  

De urvalskriterier vi utgått ifrån för att uppfylla studiens syfte är: 

● Inläggen ska vara publicerade under hashtagen #kroppshets på Instagram. 

● Inläggen ska vara publicerade efter 14 augusti 2018. 

● Instagramkontona ska ha minst 1000 följare. 

● Bilderna ska porträttera kroppen eller en del av den. 

Utifrån dessa kriterier valdes de 12 första bilder med bildtexter som uppfyllde samtliga 

punkter. Därefter så kunde vi kategorisera in dessa i tre olika kroppstyper för att göra samlade 

analyser på dem. Eftersom Mia Skäringer initierade hashtagen i sitt program så valde vi att 

hämta fyra bilder från hennes Instagramkonto och kategorisera dessa som en egen kategori i 

analysdelen.  

 

Vi kommer i denna studie att använda oss av ett explorativt urval, med detta menas att 

studien inte syftar till att kunna representera den större populationen utan snarare att kunna 
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upptäcka nya idéer och insikter. Med denna typ av urval är sannolikheten stor att lyckas fånga 

intressanta exempel som belyser det som studeras (Denscombe, 2018:57-58). Urvalet är 

knutet till Mia Skäringers program och den hashtag som används i denna kontext, således är 

slutsatserna inte allmänt generaliserbara för arbetet mot kroppshets. Vi kan däremot jämföra 

de olika sätten som fenomenet skildras på. I och med att vi har en viss bestämmanderätt 

rörande materialet som analyseras så blir detta urval ett icke-sannolikhetsurval, eftersom det 

blir svårt att göra ett sannolikhetsurval då antalet inlägg under hashtagen är begränsat 

(Denscombe, 2018:59). Dessutom är det svårt att uppskatta hur stor del av befolkningen som 

tagit del av dessa inlägg och budskap utan att själva aktivt ta ställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metod  
För att undersöka vårt empiriska material har vi valt att använda oss av en kritisk 

diskursanalys. Syftet med en diskursanalys är inte att utreda vad människor verkligen menar i 

den aktuella diskursen, utan det huvudsakliga syftet är att utröna och studera de mönster som 

finns i de olika diskurserna och vilka sociala konsekvenser verkligheten får av det (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000:28). Diskurs omfattar både talspråk, skriftspråk och bilder. Men 

inom den kritiska diskursanalysen tenderar bilder att analyseras likt de vore skriftspråk 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:67) därför har vi valt att komplettera analysen av 

bilderna med Roland Barthes semiotiska bildanalys. Vi är i vår studie främst intresserade av 

att studera eventuella mönster i texterna, men vi anser att på den sociala plattformen 

Instagram där materialet är hämtat, är bilden i stort fokus och utifrån detta så skapas texternas 

betydelse i samspel med bilderna. För att skapa en djupare förståelse så kommer vårt fokus 

främst ligga på den konnotativa nivån i Barthes semiotiska modell, vilket är nivån där det är 

möjligt att identifiera känslor, budskap och kulturella meningar (Fiske, 1997:118). Detta 

beskrivs närmare i kapitlet 5.2. om semiotisk bildanalys.  

 

5.1. Kritisk diskursanalys 
Det råder oenigheter om vad diskurs egentligen är och hur det ska analyseras, men på ett 

övergripande sätt går det att beskriva diskurs som ett bestämt sätt att förstå och tala om 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Men begreppet diskurs innehar många olika 

betydelser, för den kritiska diskursanalysen kan två definitioner anses ligga till grund. Den 

ena definitionen är mer grundläggande och syftar på språkuttryck och samtal. Inom denna 

definition kan diskurser ses som samhällsövergripande, som summan av alla interaktioner 

som sker i ett samhälle. Inom denna definition räknas de mer teoretiska strukturer och 

värderingar som finns i samhället. Den andra definitionen av diskurs syftar till den 

institutionella kunskapsproduktionen, det vill säga vetenskap, regler och rutiner som 

bestämmer vad och hur vi gör saker (Berglez, 2010:271-272). Utifrån detta kan vi sedan 

analysera meningar och mönster kvalitativt genom en diskursanalys. Diskursanalysen gör det 

möjligt att se det märkvärdiga i något som vi övergripande hade tolkat som naturligt (Sahlin, 

1999:89). Genom att använda oss av denna metod är det möjligt att undersöka det som 

underförstås och det som impliceras i studiens empiriska material. Hur diskurserna ter sig 

beror mycket på dess sociala kontexter och situationer som i sin tur reglerar på vilket sätt 

något förmedlas och med vilken avsikt (Berglez, 2010:271). I denna studie analyseras 

material som publicerats och således även formulerats inom en socialt regelstyrd kontext. 

Detta påverkar självfallet hur diskurserna ser ut, vad som formulerats, hur det formulerats 

samt vilka avsikter som legat till grund.  
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Den kritiska diskursanalysen som metod kan användas på alla olika typer av diskurser, 

medier och texter. Det är dock av stor vikt att fördjupa sig inom dess karaktär, att förstå att 

erfarenheter och förförståelser påverkar hur vi tolkar saker (Berglez, 2010:273). Inom kritisk 

diskursanalys så hävdas det att de diskursiva praktikerna medverkar för att reproducera och 

skapa ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, exempelvis mellan män och 

kvinnor, och det är dessa påföljder som betraktas som ideologiska effekter. Norman 

Fairclough (1993:135) beskriver att syftet med kritisk diskursanalys är att systematiskt 

undersöka 

“[...] relationships of causality and determination between (a) discursive 
practices, events and texts, and (b) wider social and cultural structures, relations 
and processes; to investigate how such practices, events and texts arise out of and 
are ideologically shaped by relations of power and struggles over power; and to 
explore how the opacity of these relationships between discourse and society is 
itself a factor securing power and hegemony.”   

 

Det huvudsakliga syftet är alltså att synliggöra de lingvistisk-diskursiva dimensionerna inom 

kulturella och sociala fenomen. Därefter kan vi kritiskt utreda den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av den sociala världen och de sociala relationer som innebär ojämlika 

maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). Eftersom att diskursanalysen är 

en konstruktivistisk forskning så utmynnar den inte i några objektiva och “sanna” bilder av 

verkligheten. Snarare handlar det om att besvara frågor om vilka strukturer och 

verklighetsbilder som diskursen bygger på och vad detta kan ha för konsekvenser. Diskursens 

sociala konsekvenser består främst av dess påverkan på sociala konstruktioner och vad som 

är verkligt, ofrånkomligt, rimligt och önskvärt (Sahlin, 1999:102). Diskursanalysen kan med 

andra ord sägas vara en metod för förståelse och tolkning och bidrar till att förstå 

förändringar i samhället (Sahlin, 1999:91).  

5.1.1. Faircloughs tredimensionella modell 
Vi har valt att göra en kvalitativ analys av vårt empiriska material enligt Faircloughs 

tredimensionella modell, vilket är en analytisk ram för att analysera kommunikativa 

händelser och modellen delas in i tre dimensioner: Text, Diskursiv praktik och Social praktik. 

I den första dimensionen ligger fokus på textens egenskaper och den andra är den diskursiva 

praktiken där fokuset ligger på hur texten konsumeras och är producerad. Den tredje 

dimensionen är den sociala praktiken som fokuserar på de sociala sammanhang som kopplas 

till den kommunikativa händelsen (Fairclough, 1995:57).  
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För att analysera textens egenskaper kommer vi studera vilka ordval producenten av texten 

använder sig av och försöka få djupare förståelse för texterna och hur dessa ordval och 

språkhandlingar formar identiteter (Ohlsson, 2013:172). Vi kommer även att använda oss av 

två grammatiska element: transitivitet och modalitet. Vid en analys av transitivitet kan vi 

kartlägga och granska hur händelser och processer förbinds med en agent och en mottagare. 

Agenten är någon som gör någonting och mottagare är den som blir påverkad av handlingen. 

Syftet med detta är att fastställa vilka ideologiska konsekvenser som olika uppsättningar av 

framställningsformer kan ha (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87, Fowler, 1991: 71).  

Transitivitet är grunden för representationer vilket kan skildra samma händelser på olika sätt, 

vilket innebär att det är möjligt att presentera samma händelse antingen som passiva eller 

aktiva (Fowler, 1991:71-79). Det kan göras genom att nämna eller utelämna agenten. 

Exempelvis så beskriver dessa två meningar: “Jag hatar min kropp” och  “Min kropp är 

hatad” egentligen samma sak men i den första meningen är “jag” agenten och kroppen 

“mottagaren”, vilket tydligt beskriver vem det är som gör någonting. Den andra meningen är 

skriven i passiv form och där utelämnas agenten. “Kroppen” är fortfarande mottagaren för 

hatet, detta i sin tur medför att det är omöjligt att veta vem som är agenten. I vår studie är det 

av vårt intresse att undersöka huruvida en mening är skriven i passiv eller aktiv form och vem 

som tolkas vara agent och mottagare. Detta ger oss en djupare förståelse för hur människor 

tolkar och uttrycker sig kring kampen mot kroppshets.  

 

Vid en närmare analys av elementet modalitet innebär det att studera hur instämmande 

talaren är i olika satskonstruktioner och påståenden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88, 

Fairclough, 1995:131).  Modalitet kan betraktas som “kommentar” eller “attityd” vilket kan 

uttolkas explicit eller implicit utifrån vilken lingvistisk stil avsändaren använder. Genom 

olika framställningsformer kan trovärdigheten i budskapet variera beroende på vilka modala 

verb som används exempelvis skall, kan, vill och bör (Fowler, 1991:85). Detta innebär att vi 

kommer att analysera och kartlägga vad som påstås explicit i texterna och vad som kan tolkas 

vara underförstått. 

 

I vår analys av den diskursiva praktiken kommer vårt fokus främst beröra hur vårt undersökta 

material intertextuellt bygger på element och diskurser av andra befintliga texter och således 



Caroline Lundin & Matilda Lindberg 

17 
 

går det att studera förändringar som sker i den enskilda diskursen och även hur dessa 

diskurser reproduceras (Fairclough, 1995:61). I vårt fall innebär detta en närmare analys hur 

vårt undersökta material bygger på redan befintliga diskussioner som rör kampen mot 

kroppshets och hur enskilda personer reproducerar detta, eller om det undersökta materialet 

reproducerar andra diskurser.  

 

Vid analysen av den sociala praktiken är det grundläggande att använda sig av ett teoretiskt 

ramverk utöver kritisk diskursanalys eftersom det är när första och andra dimensionen i 

modellen sätts i kontext med den sociala praktiken som verkliga slutsatser kan antas (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:90). Det är därför vi i vår studie använder oss utav ett feministisk 

teoretiskt ramverk för att analysera hur vårt undersökta material sätts in i ett socialt 

sammanhang.   

 

5.2. Semiotisk bildanalys 
Den semiotiska bildanalysen är en metod av Roland Barthes som syftar till att undersöka 

betydelser och tolkningar som olika tecken i en bild kan förmedla. Tecken finns att hitta i alla 

bilder och det är genom den semiotiska bildanalysen möjligt att systematiskt analysera dessa 

på två olika nivåer. Den första nivån, som kallas denotation, utröner tecknets uppenbara 

betydelse (Fiske, 1997:18), i vår studie innebär detta att generellt beskriva vad som är 

fotograferat rent bildmässigt. Det är i den andra nivån, som Barthes kallar för konnotation, 

som det är möjligt att sedan tolka hur det är fotograferat och hur budskapet kan tolkas av 

publiken (Barthes, 1994:181) Den konnotativa tolkningen är möjlig att göra genom att sätta 

materialet i kontext mot rådande samhälleliga värderingar och strukturer (Fiske, 1997:118). 

Enligt Barthes (1994:190) så har alla objekt som finns i ett samhälle en betydelse, betydelsen 

är socialt konstruerad och därav en produkt av kulturen. Således innebär det en ständig 

neutralisering av betydelsen vilket i sin tur leder till att vi tror att betydelsen är transitiv.  

Tecken kan tolkas på många olika sätt, men eftersom vi är intresserade av de subjektiva 

tolkningarna av bilderna kommer vi främst att fokusera på den konnotativa nivån i vår analys. 

Det är även genom dessa subjektiva tolkningar som vi har möjlighet att dra slutsatser kring 

det undersökta materialet. 
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För att skapa en djupare förståelse i analysen av bilderna så använder vi oss även av 

begreppet myt som ett sorts analysverktyg. Enligt Barthes (1990:109) kan myt inte enbart 

vara ett objekt, ett koncept eller en ide utan en form av betydelse. Myten definieras inte av 

föremålet för sitt budskap utan genom det sätt som det uttrycker detta budskap. Myt är 

kulturens sätt att förstå, begreppsliggöra och tänka om någonting. Myter kan ofta ses som 

någonting naturligt, men är enbart produkten av dominerande samhällsklasser (Fiske, 

1997:122). Myter har ofta en historisk bakgrund men är aldrig oändliga och kan med tiden 

förändras (Barthes, 1990:110). Till vår studie innefattar myten den bild av kvinnan och dess 

kropp som blivit det ideala i dagens samhälle. I enlighet med Barthes (1990) definition av 

myt så innebär det att bilden av kvinnokroppen inte ensam kan tolkas som en myt utan det är 

tillsammans med samhälleliga värderingar och tankar om den kvinnliga kroppen som myten 

uppstår och reproduceras.  

 

5.3. Metoddiskussion 
Denna studie bygger på två metoder, en kritisk diskursanalys samt en semiotisk bildanalys av 

bilder och bildtexter. Kombinationen av dessa två metoder möjliggör ett bredare analysarbete 

och ger oss bra med analysverktyg att använda, samtidigt finns det även en del 

tillkortakommanden att ta hänsyn till. Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att 

observationerna uppfyller kraven på reliabilitet och validitet. För att uppnå kraven på 

reliabilitet, vilket innebär att samma studie ska kunna göras av andra och samma 

observationer ska kunna tydas, är det av stor vikt att tydligt beskriva tillvägagångssättet och 

verktygen som ska användas i analysen (Hartman, 2004:146). Reliabiliteten för diskursanalys 

har förfallit problematisk eftersom det generellt har fördelen att ha en öppnare syn om hur 

analysverktygen kan se ut vilket tenderar att minska intersubjektiviteten, med mer utvecklade 

analysverktyg är det möjligt att öka intersubjektiviteten (Bergström & Boréus, 2012:405). 

Med validitet menas hur korrekta observationerna är i undersökningen (Hartman, 2004: 146). 

Ett sätt att validera en diskursanalys är att se på sammanhanget. De analytiska påståendena 

som antas ska ge diskursen någon form av sammanhang, det vill säga att det är mindre 

sannolikt att andra kommer acceptera analysen som trovärdig om det finns element som inte 

passar in i den diskursanalytiska rapporten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:123). 

Däremot kan resultatet av analysen intersubjektivt testas, med detta menas att andra forskare 
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kan studera samma bilder och bildtexter för att undersöka om de påstådda resultaten 

framträder (Sahlin, 1999:90). 

 

Vid en diskursanalys så utgör även forskning om ämnet i sig en diskurs, detta i sin tur 

påverkar både det som studeras och hur det studeras. Denna inkonsistens är svår att undvika 

och det är därför viktigt att motivera val av analysverktyg och tillvägagångssätt så bra som 

möjligt (Sahlin, 1999:104). Som forskare har vi även personliga erfarenheter som blir 

ofrånkomliga vid undersökningar som dessa och de kommer implicit att påverka arbetet. Det 

är viktigt att som forskare försöka hitta ett balanserat förhållningssätt till det som studeras 

(Andersson och Persson, 1999:195). Därav anser vi att det är viktigt att ha detta i åtanke och 

arbeta med det, istället för att försöka motarbeta det. Vid analys av diskurser kring ett 

specifikt ämne är det svårt att komma ifrån de personliga ställningstagandena. Det blir 

således osannolikt att andra forskare skulle få precis samma resultat trots samma material 

med tanke på de olika erfarenheter och åsikter som finns kring ämnet sedan tidigare. Vid en 

semiotisk bildanalys är det därför viktigt att ta hänsyn till att de konnotationer och tolkningar 

som görs inte alltid är generella. För att undvika att tolkningarna blir alltför personliga har vi 

därför använt oss av vårt teoretiska ramverk för att bildanalysen ska bli så tillförlitlig som 

möjligt.  

 

 

5.3.1. Etiska aspekter 
Vid genomförandet av en studie likt denna är det viktigt att som forskare ta hänsyn till vissa 

grundläggande etiska principer och allmänna regler (Vetenskapsrådet, 2017:8). Eftersom de 

enskilda individernas identitet inte är av intresse för denna studie med fokus på de diskurser 

som förs kring ämnet, så kommer vi att använda oss av anonymisering för att inte på något 

sätt analysera producenterna av bilderna som individer. Denna anonymisering verkställs 

genom att avidentifiera kopplingen mellan de bilder och bildtexter vi analyserar och 

individerna som publicerat dessa (ibid:40-41). De Instagramkonton vi analyserar inlägg från 

har över 1000 följare, vilket gör att de personer som publicerar materialet är medvetna om att 

det når ut till många individer och därför inte publicerat innehållet enbart för privat bruk. Den 

offentliga aktören, Mia Skäringer, som vi valt att inkludera i undersökningen kommer 
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däremot att nämnas vid namn då hon agerar i flera offentliga sammanhang, inte endast på 

sociala medier. Skäringer har över en halv miljon följare på sitt offentliga Instagramkonto 

vilket gör att hon är medveten om att det hon publicerar och delar med sig av når ut till 

väldigt många människor. Vi har i denna studie valt att bortse helt från kommentarer och 

andra interaktioner som har skett i samband med inläggen, detta av både praktiska skäl samt 

etiska problem som skulle kunna uppstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultat och analys 
Nedan presenteras analyser av de bilder och delar av bildtexter som vi studerat. Bilderna och 

bildtexterna är kategoriserade enligt teman som vi kunnat utröna vid insamlingen av 

materialet, dessa har analyserats för sig under olika rubriker. Av praktiska skäl har vi valt att 

endast analysera citat från vissa bildtexter för att kunna visa på likheter och skillnader mellan 

de olika diskurserna som råder.  
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5.1. ”Nu är det nog”  

 

Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4 

Mia Skäringer, huvudpersonen i vår uppsats, har själv publicerat inlägg under hashtagen 

#kroppshets med både väldigt korta bildtexter men även en del personliga och längre 

beskrivningar. Bilderna kan delas in i två kategorier, den ena där vi får se Skäringer i porträtt 

och de andra bilderna är skärmklipp från hennes tv-serie med en kort text mitt i bilden. 

Bilderna på Skäringer själv porträtterar henne till synes naken på ett golv i hemmiljö, vilket 

vi tolkar som att hon vill visa sig öppen och sårbar trots hennes status som offentlig känd 

person. Både nakenheten och kopplingen till hemmet tolkar vi som en inbjudan till 

Skäringers inre sida och hennes egna tankar, något som lätt undanhålls när det gäller kända 

personer. Under bild 2 delar Skäringer med sig av en lång och personlig text där hon 

beskriver sin egen kamp mot kroppshets som pågått sedan hon var 12 år gammal. I följande 

citat beskriver Skäringer om hur hon själv hanterar denna hets: 

“[...] Jag hyser stor respekt för min kropp och sörjer hur jag behandlat mig själv. Alla år av 

mitt liv denna ångest svalde. Det betyder inte att jag går omkring och älskar mig själv. Nej, 

jag lider fortfarande av kroppsförakt. Men när den slår till så försöker jag adressera vart den 

kommer ifrån. Och vad som påverkar mig. Det är vetskapen om att jag äger rättigheterna till 

min egen kropp som långsamt leder mig hem. [...]” 

Skäringer beskriver skiftningen från att tidigare ha behandlat sin kropp dåligt till att idag 

försöka hitta anledningarna bakom detta kroppsförakt. Hon menar att vetskapen om att det är 

hon själv som äger rättigheterna till sin kropp är vad som får henne att släppa tyglarna och 

frigöra sig själv från kraven. Detta tolkar vi som att värderingen av kvinnokroppen tidigare 

legat i andras händer än i kvinnans egna och att kvinnor idag blir allt mer medvetna om detta. 

Feminismens uppgift anses vara att just upplösa de identitetsbildande handlingar som ligger 

till grund för kvinnans agerande och utseende skapas denna distansering (Butler, 2007:227-
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229), från att förut ha kopplat ihop lycka med bekräftelse från samhället till att idag förstå att 

allt detta finns inuti var och en. Att dela med sig av dessa personliga erfarenheter bidrar till 

att synliggöra de strukturella ojämlikheter som finns i samhället idag (Baer, 2016).  

 

Bildtexten ovan är skriven i aktiv form med Skäringer som agent där hon berättar ur sin egen 

synvinkel hur hennes kamp mot kroppshetsen ser ut. Det är en personlig och utlämnande text 

som blir allt vanligare inom dessa diskurser kring kroppshets, att våga visa sig själv öppen 

och sårbar resulterar i en högre trovärdighet. Budskapet känns ärligt och konkret, vilket vi 

tolkar är meningen bakom Skäringers inlägg och tv-serie generellt. En intressant aspekt som 

vi uppmärksammat är att texten innehåller känslomässiga processer och val av verb, som 

“sörjer”, “älskar” och “lider”. Detta tolkar vi som ett sätt att förstärka sitt budskap, genom att 

förmedla starka känslor.  

 

De andra bilderna visar ett skärmklipp ur tv-serien med en kort text mitt i bilden. Bilderna i 

sig visar på en denotativ nivå Mia Skäringers ansikte och den andra på två kvinnor som går 

sida vid sida i en utomhusmiljö. Det intressanta i dessa bilder är främst texten, den ena lyder 

“Nu är det nog” och den andra “Kampen för att överleva”. Dessa texter påminner om 

varandra och anvisar på ett motstånd, en kamp. Vi tolkar detta som ett ifrågasättande av de 

normer och krav som råder i samhället idag, ett försök till att bryta sig ur den mall som så 

många kvinnor rättar sig efter. Skäringer förmedlar känslan av att vilja förbättra världen för 

sig själv samtidigt som hon vill förändra samhället för alla andras skull också, för de som inte 

lyckats komma lika långt i arbetet med att acceptera sig själv och sin kropp. En intressant 

aspekt i meningen “Kampen för att överleva” är att agenten är borttagen ur meningen vilket 

gör kampen till subjektiv. Kampen pågår men vem är det som kämpar? När det blir en 

subjektiv kamp så är det ingen som kämpar, det är en kort och koncis beskrivning av en kamp 

som underförstått pågår i samhället (Fairclough, 1995:61). Detta sätt att fånga 

uppmärksamhet på ser vi ofta förekomma i andra medier, som exempelvis på nyhetssidor för 

att fånga publikens intresse redan i rubriken. För att fånga intresse på Instagram där ofantligt 

många bilder delas dagligen således kan detta vara ett sätt att försöka skapa en nyfikenhet hos 

läsaren som gör att denne vill läsa mer.  
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Skäringer kan tolkas ha erfarenhet kring ämnet kroppshets eftersom, som hon själv berättar, 

har upplevt det under sin uppväxt och dessutom har producerat en tv-serie rörande ämnet. 

Detta i sin tur leder till att hon uppvisar högre trovärdighet när hon uttrycker sig inom 

kampen mot kroppshets. Tack vare den trovärdighet som hon som individ har kring ämnet så 

framställer hon budskapet med högre modalitet (Fowler, 1991:85). En tänkvärd aspekt kring 

dessa inlägg Skäringer har delat är att de kan ses som ett litet smakprov till hennes serie. Den 

berättelse hon så öppet delar med sig av kanske hon inte hade gjort om det inte vore för tv-

serien. Samtidigt så blir hennes inlägg startskottet till att andra börjar dela med sig av sina 

historier på liknande sätt under hashtagen #kroppshets, vilket i sin tur är en start på något 

större än bara en tv-serie. Bildtexten i kontext med dess bild och diskussionen kring 

kroppshets gör att samtliga delar intertextuellt är en del av något mycket större. 

 

 

 

 

5.2. “Den tjocka kroppen som de hatar” 

 

Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 

Ovan har vi här fyra bilder som porträtterar kvinnokroppen där fokus ligger på just kroppen 

och poseringen. Kvinnorna på bilderna har underkläder på sig, vilket vi tolkar som att de vill 

visa så mycket av sin kropp som möjligt utan att dölja något. Kropparnas poseringar för 

tankarna till hur kvinnor vanligtvis porträtteras i media där kroppen framhävs och rörelserna 

är mjuka och lätta (Goffman, 1979). Poseringarna är inte något nytt eller annorlunda, men 

kropparna som visas liknar inte den typiska kvinnan som vi ser i reklambilder. Myten om den 
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ideala kvinnan tillfredsställs inte explicit i dessa bilder. Dessa iscensättningar av kvinnor 

verkar inte inom traditionen att tillfredsställa den manliga blicken (Fagerström och Nilson, 

2008:69-70). Genom att kolla närmre på bakgrunden i dessa bilder kan slutsatsen dras att bild 

5, 6 och 7 är tagna i hemmamiljö, en plats som kan kopplas till trygghet. Detta tolkar vi som 

anledningen bakom att personerna är så pass lättklädda när bilderna tas. Kanske är det just i 

trygga miljöer som vi vågar visa oss själva till fullo och ifrågasätta det som vi tycker är fel. 

 

I dessa bilder och den text som hör till framkommer det diskurser som handlar om att kvinnan 

inte behöver vara smal för att kunna vara lycklig, detta går emot myten om att den slanka 

kroppen kopplas till självständighet och lycka (Bordo, 1993:13). I motsats till hur kvinnliga 

kroppar med ”brister”, som lös hud eller bristningar, presenteras på ett motbjudande sätt i 

media (Hirdman, 2015:59) så ser vi här på bilderna kvinnor som istället presenterar styrka 

och självförtroende i sina kroppar. I och med den postmoderna feminismens framfart har 

detta normbrytande arbete skapats rum för (McRobbie, 1994:433-441) och kvinnan som 

kategori är inte längre ensidig. En kvinna kan vara lycklig, disciplinerad och stark oavsett 

kroppsform, dessa egenskaper och attribut är inte beroende av varandra. Kvinnorna i dessa 

bilder är bra exempel på just detta. Men dessa bilder och dess text motsätter sig själva - å ena 

sidan vill personen i bild visa sig stolt över sin kropp, å andra sidan så hänvisar texten till hur 

andra människor ser på dem. På ett sätt förhåller sig dessa kvinnor till fördomar om den 

normbrytande kroppen, texterna är mer hatiska jämfört med dess bilder som uttrycker 

stolthet. Att frigöra sig från fördomarna och samtidigt visa upp sin kropp är givetvis inte en 

enkel uppgift, dessa fördomar och åsikter påverkar alla. 

 

De diskurser som råder under bildtext 5 till 8 ifrågasätter idealkroppens roll i samhället och 

att det handlar om att frigöra sig från den hets som råder. Det förekommer inte några 

handfasta tips på hur detta ska uppnås utan endast uppmaningar om att stå emot kroppshetsen 

och inte enbart fokusera på sin kropp och dess utseende. 

  

”NEJ! Det är inte rimligt. Att vi sätter ens lite tid på att hata våra kroppar. Eller 

överhuvudtaget funderar på hur de ser ut. Vi är SÅ mycket mer. Frigör dig från fällan…[...]” 

 

Citatet ovan innehar en hög modalitet, producenten av texten är säker på sin åsikt och 

uttrycker en stark motvilja för den kroppshets som finns. Texten ifrågasätter sambandet 

mellan agent och mottagaren och uttrycker att en individs värde inte ligger i hur dess kropp 
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ser ut. Det innebär att agenten är vi och våran kropp är mottagaren. Meningen “Frigör dig 

från fällan.” går att härröra till kvinnokroppens idealbild som menar på att en slank kropp är 

en lycklig människa, talaren menar här att detta är en falsk bild av sanningen. Underförstått 

kan tänkas att talaren vill ha sagt att en kropp endast är en kropp, den varken definierar en 

individs värde eller lycka. Intressant i detta citat är att det personliga pronomenet byter fokus, 

från att talaren beskriver sig själv som en del av ett “vi” till att sedan plocka bort sig själv ur 

meningen och avsluta texten med att enbart tala till läsaren i singular: “frigör dig”. Detta 

tolkar vi som ett sätt att distansera sig från arbetet som krävs för att faktiskt kunna frigöra sig 

från de förhärskande idealen. Det är enkelt att säga vad och hur andra ska göra det, men desto 

svårare att själv ta sig ur en disciplinering som till allra högsta grad fyller kvinnors vardag 

(Johansson, 1999:37-38). 

 

 “När jag hamnar i diskussioner på nätet så ser folk bara en dum fet jävel som letar efter en 

ursäkt att få fortsätta vara fet. Oavsett vad man pratar om. Det kan handla om böcker, krig, 

eller vad som helst. Pratar jag om träning så ”inbillar jag mig bara” att jag tränar. För att 

jag inte är smal? [...]”  

 

I det ovanstående citatet så berättar talaren hur hon blir sedd som en “dum fet jävel” i olika 

diskussioner. Talaren använder adjektiven “dum” och “fet” och kopplar därav samman 

intellekt med kroppsform. Det är normer och värderingar i samhället som förbinder vissa 

egenskaper med olika kroppstyper (Johansson, 1999:99, Bordo, 1993), men ingenstans finns 

det någon koppling mellan intellekt och kroppstyp. Det är talaren själv som drar den 

slutsatsen som vi tolkar härröra från personliga erfarenheter. Vi tolkar det som att talaren 

verkligen vill poängtera hur illa hon blir behandlad i samhället utifrån hur hennes kropp ser 

ut. Samma talare fortsätter i sin bildtext att beskriva hur hon upplever att samhället ser på 

överviktiga människor:  

 

“[...] Är du tjock så ska du bara göra sånt som anses vara rätt enligt omgivningen för en som 

är tjock. Dvs: du ska träna, du ska gå på en diet, du ska tala illa om din egen kropp, du ska 

tala om hur du vill gå ner i vikt, du ska absolut inte äta sånt som chips, pizza eller godis. För 

då gör du ett dåligt val. Ett val att förbli tjock. Ett val att förbli ohälsosam. Ett val som är 

dåligt för dig som tjock. Du är en dålig förälder, en dålig person, du bryr dig inte om din 

hälsa, du bryr dig inte om du lever eller dör. [...]” 
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Enligt talarens framställningsform så är det du som läsare som är agenten och du ska göra 

diverse saker som förväntas av dig om du väger mer än normen. Talaren kopplar ihop tankar 

om viktnedgång, förakt mot kroppen och dåliga val till en överviktig kropp. Dessa 

tankegångar är en direkt motsats till kroppspositivism (Wood-Barcalow, & Tylka, 2015), 

vilket bidrar till tankar om att en kvinnokropp som står utanför normen är något man vill 

förändra. Talaren använder sig av negativa adjektiv såsom “dålig förälder” och “dålig 

person” för att beskriva det förakt som finns mot överviktiga människor och kan härröra till 

den tankegång om att kvinnlig fetma associeras med skam och misslyckande (Johansson, 

1990:95) och är en direkt motsatsen till den slanka kropp som är kopplad till disciplin, 

kontroll och självständighet (Bordo,1993). För att tydligt synliggöra detta förakt så kopplar 

talaren det som att agenten varken bryr sig om att hen lever eller dör. Talar fortsätter 

bildtexten med: 

“ [...] det här handlar om ren och skär hat gentemot en kroppstyp som har blivit så 

nedvärderad att andra inte längre vill se dig som en person, de ser enbart den tjocka kroppen 

som de hatar [...]” 

Genom denna typ av framställning så skriver talaren explicit att det är såhär samhället tycker 

om överviktiga människor. Det bygger intertextuellt på andra diskurser som råder om 

övervikt, vilket talaren kastar ljus över och försöker påverka genom att använda starka 

ordval. När kvinnokroppar med “brister” blivit så sammanbunden med det motbjudande 

(Hirdman, 2015) så har det bidragit till att samhällets syn på övervikt blivit negativt. Talaren 

avslutar sin bildtext med:  

“[...] Och det här är fan inte mitt problem […] det är omgivningen som har skapat dem 

fördomarna. [...]” 

Texten i sin helhet har hög modalitet och känns övertygande. Talaren verkar påläst och 

kunnig och bekräftar sina åsikter genom laddade ord som exempelvis svordomar. Talaren 

hänvisar ett “hat” från “andra”, “dem” och “omgivningen”. Utan att explicit uttrycka vilken 

omgivning som syftas på så kan vi här tolka det som att samhället är “dem” och när talaren 

använder uttrycket “dig” syftar hon på sig själv i tredje person samt individer med samma 

kroppstyp. Det blir återigen ett “vi” mot “dem”, utan att uttryckligen påvisa vilka som 

inkluderas i dessa två motpoler. Vi tolkar det som ett sätt att separera sig själv från de normer 

som samhället satt upp, och att det som i grunden ifrågasätts är just idealbilden. Samtidigt 

kan denna text tolkas som konstruerande av läsarens problem och även behov, för även om 
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texten grundar sig i personliga erfarenheter så uttrycks dessa problem som generella (Sahlin, 

1999:102).  

 

Samtliga bilder och bildtexter är aktivt normbrytande och visar genom texterna att det finns 

fördomar mot överviktiga människor. Till skillnad från de nedvärderande rubrikerna som 

påpekar brister på kvinnokroppen av medie (Hirdman, 2015:58), så visar bildtexten: 

“Herrejävlar vad jag duger!” motsatsen. Talaren använder sig av ordet duger och menar att 

hon är tillräckligt bra. Det öppnar upp för tolkning, bildtexten i sig själv säger ingenting, för 

vad duger hon? Det är när texten sätts i kontext med bilden och bildens hashtags bland annat 

#stopbodyshaming och #kroppshets som det går att tolka ordvalet duger, vilket kan tolkas 

härröra till en diskurs om kroppshets, där ordet duger refererar till kroppstypen i ett samhälle 

fyllt av orimliga normer (Johansson, 1999:35-36). Tillsammans med hashtagen får texten sin 

mening och således skapas en ökad effekt inom feministisk engagemang  (Portwood-Stacer & 

Berridge, 2014).  

 

Kanske ser vi här en tydlig motreaktion mot de kvävande kroppsidealen, detta kan vi tolka 

som ett sätt att försöka skapa nya normer för kvinnokroppen. Genom att framställa sig själv 

med självsäkerhet så visar personerna på bilderna att det inte finns något att skämmas över 

trots att idealkroppens krav inte är uppfyllda. Att dessa kvinnor accepterar, tar kontroll och 

lyssnar på sin kropp utan att försöka förändra den kan tolkas som en motståndshandling 

(Andersson, 2015:89). Det är just denna typ av motståndshandlingar gentemot dagens normer 

som krävs för att kunna frigöra sig från vad Johansson (1999:36) benämnt som “slankhetens 

tyranni”. Att ifrågasätta de oskrivna reglerna är startskottet på en större samhällsförändring 

(Johansson, 1999:38-39). 

 

Precis som McRobbie (1994) menar så har den postmodernistiska feminismen möjliggjort 

detta normbrytande arbete, det finns idag både större utrymme och fler sätt att nå ut med fler 

identiteter än den typiskt kvinnliga. Det fack en kvinna placeras i utefter sitt kön är inte 

längre ensidigt, detta normbrytande arbete leder till uppkomsten av nya fack och nya sätt för 

kvinnan att agera eller se ut. Fokus ligger inte i att enbart visa upp normbrytande kroppar 
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utan att även uttrycka sin stolthet och självsäkerhet trots att samhällets ideal inte är uppnådda. 

Den bild av kvinnor som media återskapar gång på gång (Laughey, 2007:100) bryts här och 

visar på nya sätt att framställa kvinnan. När kvinnor framställer sig själv på detta sätt och 

visar att det är fullt normalt att se ut på olika så bidrar det till att förändra den syn som råder 

kring kvinnliga kroppar, till skillnad från bilder från skvallertidningar där kvinnliga kroppar 

presenteras med “brister” (Hirdman, 2015:59). För många av dessa personer som publicerat 

inlägg under hashtagen #kroppshets så är det väldigt viktigt att sprida en positiv 

representation av den icke-normativa kroppen. Om denna normbrytande kropp syns i större 

utsträckning i sociala medier kan den komma att bli så pass normaliserad att den även får 

synas i traditionella medier, vilket i sin tur kan resultera i en norm- och samhällsförändring 

(Bennett, 2008). 

 

5.3. “Min kurviga kropp” 

 

Bild 9, Bild 10, Bild 11, Bild 12 

På dessa bilder kan vi se fyra kvinnor med normativa kroppar (Johansson, 1999) som kan 

tolkas uppfylla kraven om den ideala kvinnokroppen. Bilderna är tillsynes väldigt lika 

varandra då samtliga kvinnor poserar i endast bh på överkroppen. Vid första anblick visar 

kvinnorna upp slanka kroppar med typiskt kvinnliga attribut, som bröst och höfter. I tre av 

bilderna är det möjligt att tolka bakgrunden till en hemmamiljö, vilket likt bilderna i 5.2. kan 

kopplas till en plats av trygghet. Viktigt att påpeka är att dessa kroppar inte uttryckligen står 

utanför den normativa mallen, syftat på hur det västerländska kroppsidealet enligt Johansson 

ser ut (1999:36). Däremot kan samtliga kvinnor tolkas placera sig själv utanför denna mall 

intertextuellt och i samband med bildtexterna och dess budskap. 
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 “Du duger. Jag är och kommer aldrig bli supersmal... jag har lärt mig trivas med min 

kurviga kropp…[...]” 

Talaren i det här citatet börjar med använda sig av pronomenet “du”, vilket tolkas som att det 

riktar sig till läsaren. För att sedan fortsätta nästa mening att skriva in sig själv som agenten 

genom att byta ut “du” till  “jag”. Detta är möjligt att tolka på olika sätt, å ena sidan att 

texten är riktad till läsaren, å andra sidan som att talaren skriver “du duger” till sig själv på 

bilden. För att övertyga sig själv om att hon är tillräckligt bra. Vilket kan tolkas som att 

talaren delar med sig av sina tankar och hur hon själv försöker att gå emot normerna. 

Intressant i denna text är att ordet “kurvig” tolkas som negativt eftersom att det krävdes en 

process för att kunna “trivas” med denna “kurviga kropp”. Till skillnad från diskurserna om 

kampen mot kroppshets som vi såg under rubrik 5.2. där adjektivet “tjock” var 

återkommande, så ser vi här att adjektivet “kurvig” är mer använt. Eftersom att en kurvig 

kropp med breda höfter en gång har varit idealkroppen för kvinnan (Johansson, 1999:36) så 

tolkar vi det som ett mindre negativt laddat ord än “tjock” som ofta framställs som en 

motbjudande egenskap (Hirdman, 2015:58). Anledningen bakom denna variation i 

användning av beskrivande ord kan ha sin grund i de olika personliga erfarenheter som varje 

individ har med sig in i debatten. Dessutom är olika ord mer eller mindre använda inom olika 

kontexter, det är därför svårt att avgöra varför olika adjektiv används för att beskriva denna 

kamp mot kroppshets. 

 

Ännu en gång har ordet “duger” använts i diskursen som rör kampen om kroppshets. Ordet i 

sig är inte det mest positiva ordet en kan använda för att beskriva något, det används i dessa 

sammanhang för att beskriva att en varken är bra eller dålig, snarare varken eller. När talaren 

skriver “...kommer aldrig bli supersmal” följt av “lärt mig trivas med min kurviga kropp” så 

tolkas det med dessa ordval som att den slanka kroppen tidigare varit önskvärd men nu 

övergått till att istället ha “lärt sig” att trivas med sig själv ändå. Vilket kan tolkas som att de 

som skriver underminerar sig själva till ideala normer, det vill säga att tanken om att själv ha 

den ideala kroppen skulle resultera i ett högre personligt värde. Detta samband är ytterst 

personligt grundat men återkommer i det studerade materialet, där vi tolkar det som att 

många kvinnor finner ett samband mellan sitt egna värde och sin kropp. Kanske är det rädslan 

av att inte bli omtyckt av samhället som sätter dessa tankegångar i rullning.  
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“[...] Det är att hur mycket jag än försöker intala mig att jag inte behöver banta, så berättar 

samhället gång på gång för mig att jag är störst. Störst av de “normal-formade”[...]” 

I den här texten beskriver talaren hur hon blir påverkad av samhällets normer. Det går att 

tolka det som att agenten är samhället och därmed innebär det att talaren själv blir 

mottagaren. Samtidigt kan även personen i fråga, “jag”, vara agenten eftersom personen 

syftar till sig själv vid handlingen att banta. I det här fallet så bygger denna text på en diskurs 

kring hur klädföretag väljer att märka sina storlekar, vilket där avgör om en är större än vad 

som klassas som “normalt”. Men vem talaren i fråga syftar till när hon refererar till 

”samhället” är svårt att tolka, kanske menar talaren egentligen de kommersiella krafter och 

stora klädföretag som satt grunden för de standardiserade klädstorlekar som finns.  

Det är inte samhället i stort som bestämmer klädstorlekarna, däremot kan åsikter om dessa 

storlekar påverkas av samhället. Det är viktigt att ha i åtanke att samhällets normer och idéer 

styrs av större kommersiella krafter, någonting som vi tolkat har frångåtts i detta citat. 

 

Talaren beskriver aldrig uttryckligen i detta citat vad hon tolkar vara en “normal” kropp, men 

underförstått kan vi här tolka att en klädstorlek avgör om en kropp är “normal” eller inte. 

Sätter vi detta budskap i en större kontext blir kopplingen mellan samhällsnormer och 

idealkvinnan allt tydligare. Klädstorlekar är allmänna landet över och dessa blir då outtalat en 

indikator för vad som bör räknas som en stor kropp och inte. Som tidigare nämnt är det inte 

samhällsnormer som styr klädstorlekarna, utan dessa är standardiserade av kommersiella 

krafter som i sin tur påverkar samhällsnormerna. 

 

“[...] Det är så lätt att bli lurad när en ser reklamer, filmer och bilder i sociala medier där 

det oftast är en och samma typ av kropp och utseende som ges plats. Ofta retuscherade 

dessutom [...]”  

I denna text finns det ingen uttalad agent eller mottagare uttryckt. Men i koppling till 

diskursens kontext så har vi på en konnotativ nivå kunnat uttyda ett underförstått budskap om 

att det är samhällsnormerna som lurar kvinnan till att vilja se ut på ett visst sätt genom sina 

porträtteringar av kvinnokroppen. I de här bilderna och bildtexterna försöker samtliga skapa 

ett motstånd mot kroppshets, det går att tolka som att de försöker visa att kvinnor har 
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möjlighet att bli fri från samhällets ideal. Men samtidigt visar bilderna upp liknande 

kroppstyper där bland annat en smal midja är i fokus. På ett sätt går det tolka som att bilderna 

uttrycker ett återtagande av kontroll, där kvinnorna själva väljer hur de vill posera med sina 

kroppar och vad de vill visa upp. Men å andra sidan kan det även tolkas som ett uttryck för 

objektifiering då porträtteringen av kroppen bjuder in till ett betraktande av sexuellt laddade 

kroppsdelar, som exempelvis bröst. Således är det möjligt att tolka dessa bilder som att de 

både tillfredsställer den manliga blicken (Mulvey, 1975) samt anpassar sig till myten om den 

ideala kvinnan. Men även här ser vi en tydlig dissonans, bildtexterna syftar till att motarbeta 

kroppshetsen och ta del i kampen samtidigt som bilderna reproducerar den smala midjan och 

den slanka kroppen. Men viktigt att ha i åtanke är att denna kamp mot kroppshets inte tillhör 

någon specifik kroppstyp, alla kan vara delaktiga och tillsammans arbeta mot de rådande 

idealen och visa på nya sätt att se ut och agera som kvinna. Kanske är det just detta mod att 

ifrågasätta idealen som bör fokuseras på, inte bara hur kroppen bakom orden ser ut. Men i 

och med att bilderna publiceras i samband med texten är det svårt att bortse från kontexten i 

sin helhet.  

 

“ #sjukaideal #kroppshets #bodypositive #kroppskomplex #fuckthesystem #vågavaradu” 

Dessa hashtags har väldigt starka budskap, där det uppmanas att våga vara sig själv och 

beskriver idealen som sjuka. Det bygger på en feministisk diskurs som uppmanar till agera 

normbrytande och ifrågasätter hur en kvinna ska se ut och agera (McRobbie, 2012:433-441). 

#fuckthesystem kan tolkas såsom ett sätt för kvinnor att försöka bryta ner de strukturella 

normer som råder. 

 

“[...] Till stor del handlar det om att börja fokusera på vad kroppen klarar av istället för hur 

den ser ut (för det får vi nog av ändå som det är i samhället) och börja uppskatta den för vad 

den är kapabel till. [...]” 

Den här texten bygger intertextuellt på en diskurs som handlar om vilka påtryckningar 

samhällets syn på kvinnokroppen har. Talaren beskriver först med egna ord hur en inte ska 

fokusera på hur kroppen ser ut för att sedan belysa att vi redan utsätts tillräckligt mycket av 

det från samhället. Det går att tolka som att talaren höjer modaliteten i sitt påstående genom 

att belysa ett större samhälleligt problem. Talaren beskriver att synen på kroppsbilden bör 
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skifta från att vara ett yttre attribut till kapabiliteten av vad kroppen har att erbjuda. Det kan 

tolkas som en motståndshandling (Andersson, 2015:89) mot de strukturella normer som 

finns.   

 

 

5.4. “Mjuk, stark och matglad” 

 

Bild 13, Bild 14, Bild 15, Bild 16 

På dessa bilder kan vi på en konnotativ nivå utläsa fyra vältränade kvinnokroppar med 

poseringar som framhäver olika muskelgrupper. Två av kvinnorna är klädda i badkläder och 

två i träningskläder. Träningskläderna kan tolkas symbolisera en aktiv livsstil med hårt 

disciplinerat arbete för att uppnå en eftersträvad kroppsform. Samtliga bilder är tagna i mer 

offentliga miljöer, som på gymmet och utomhus, vilket för många anses vara mer otrygga 

platser att visa upp sig på än exempelvis i hemmet som föregående bilder (Bild 5-12) var 

tagna i. Detta kan tolkas som en vilja att visa upp sin kropp mer offentligt, detta sker alltså 

inte bara via Instagram utan även i verkliga miljöer. En person som trivs i sin kropp bör 

logiskt sett vara bekväm med att visa upp sig även i offentliga miljöer. 

 

Bildtexterna har en gemensam fokuspunkt som handlar om att sluta jämföra sig med andra 

kroppar och “försöka” älska sin egen. Detta med att försöka älska sin egen kropp och 

acceptera dess form återkommer i många meningar, ett tydligt exempel är detta citat ur en av 

bildtexterna: 
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“[...] Jag strävar själv efter min drömfysik, men jag vill absolut inte bidra till den sjuka 

kroppshetsen som pågår. Jag vill att alla ska älska sina kroppar som dom är, samtidigt som 

jag själv jobbar på det varje dag. [...]” 

Det går inte uttryckligen att avgöra vad talaren syftar på när hon skriver att hon“jobbar på 

det varje dag”, men i samklang med de vältränade kroppar som visas på bilderna så kan det 

tolkas som att det syftar till att träna och disciplinera sin kropp. Om vi istället bortser från 

bildernas koppling till texten och enbart ser på texten som ensam diskurs så kan vi istället 

tolka det som att talaren jobbar på att släppa lite på kontrollen och älska sin kropp utan att 

tänka på dess utseende. Ovanstående citat byggs upp av motsättningar, talaren beskriver sitt 

egna strävande efter idealkroppen samtidigt som hon uttrycker ett motstånd mot dagens 

kroppshets. Eftersom kvinnor är så pass begränsade av idealen är det svårt att hjälpa andra att 

bryta sig loss och samtidigt lyckas med det själv. Dessa normer är oundvikliga, mycket på 

grund av hur dessa ideal förmedlas och reproduceras via media, där även Instagram räknas in. 

Gemensamt för dessa inlägg är att samtliga bilder reproducerar skönhetsidealet för kvinnor 

medan bildtexterna försöka förklara varför de kan bidra till kampen mot kroppshets. Det blir 

en dissonans, där de själva är medvetna om att de bidrar med bilder som skapar denna hets 

och samtidigt försöker de uppmana andra att vara nöjd med sina kroppar.  

 

“[...] Försöker älska mitt mjuka jag för det är ju så jag ser ut. Mjuk, stark och matglad. Jag 

brukar tänka att Sebbe tycker ju jag är fin som jag är då borde jag det med.” 

Precis som Mulvey menar att gestaltandet av kvinnor handlar om att tillfredsställa den 

manliga betraktarens njutning (Mulvey, 1975) kan vi i detta citat tolka det som att kvinnan är 

beroende av mannens bekräftelse. Talaren hävdar att om “Sebbe”, som vi tolkar vara en man, 

bekräftar talarens utseende så är det tillräckligt för att själv kunna känna sig fin. Här kan 

Mulveys och Goffmans teorier fortfarande sägas vara aktuella, detta citat kan sägas bekräfta 

tanken om att kvinnan anpassar sig efter mannens önskningar och begär. Beskrivningen av 

kroppen i detta citat som “mjuk” är ett negativt adjektiv kopplat till kroppen enligt idealen 

som menar att kvinnokroppen ska vara “fast” och “slank” (Johansson, 1999:37). Detta skapar 

ett visst motstånd mot de normativa mallar som finns, men i och med att bekräftandet av 

mannen är med så rättar sig talaren återigen efter den manliga betraktaren. Modaliteten i detta 

citat är inte speciellt hög, det är snarare ett trevande försök till en övertygelse. Ett försök som 

söker bekräftelse av dess publik för att kunna uppfattas som sann och riktig. 
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Samtidigt som dessa kroppar anses vara “slanka” och “fasta” är de inte helt eniga med den 

kvinnokropp som eftersträvas. Denna muskulösa kroppstyp kopplas oftare till den manliga 

kroppen snarare än den kvinnliga, vilket gör att de kvinnliga attributen inte inkluderas på 

samma sätt. Men dessa kroppar kan kopplas till de eftersträvade egenskaperna som 

självständighet, kontroll och disciplin som är högt värderade egenskaper i dagens samhälle 

(Bordo, 1993:13). 

Detta gör att de atletiska kropparna på ett sätt bryter mot den normativa idealkroppen, men 

samtidigt så kan de kopplas till de egenskaper som är i samklang med den normativa mallen. 

 

“[...] Idag är det mycket bättre (Tack happypills), men man kommer nog alltid ha kvar en 

skev kroppsbild och ett komplicerat förhållande till mat.” 

Modaliteten i denna text kan tolkas som låg när talaren använder ordet “man”. Vi drar 

slutstatsen när vi analyserar texten att talaren implicit skriver om sig själv men när talaren 

använder “man” istället för “jag” så tolkas texten explicit till ett mångfald av människor. 

Detta innebär att “man” är agenten i det här stycket och att inneha en skev kroppsbild och ett 

komplicerat förhållande till mat är handlingar.  

 

“[...] Ibland undrar jag om den här tendensen egentligen handlar om att man försöker  

bekräfta sig själv som tillräcklig, som värdig att existera. Kan jag bekräfta att jag är bättre 

än någon annan så kan jag få må bra - men istället har det motsatt effekt. [...]” 

Återkommande i diskurserna som råder under hashtagen är just diskussionen kring att vara 

tillräcklig. Men vem är det som avgör vad som räcker till och inte? Ofta benämns aldrig vem 

ansvaret ska ligga på, utan här kan vi bara tolka det som att personer som inte själva anser att 

de tillhör normen känner en typ av utanförskap. Detta utanförskap försöker brytas med hjälp 

av att inkludera sig själv i publiken genom att exempelvis använda pronomen som “vi” eller 

“man” för att försöka generalisera de känslor som egentligen ligger på individnivå. Kroppen 

och kroppsföraktet är ett känsligt ämne för många och det kan tolkas som dåligt 

självförtroende att förklara ett ogillande mot sin egen kropp. Eftersom självförtroende är en 

högt eftersträvad egenskap i dagens moderna samhälle så är det till viss del normbrytande att 
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ställa sig emot detta och visa på en sårbarhet. Kanske är det enklare att visa sig sårbar om en 

inte är ensam, därav användningen av pronomenet “vi” eller “man” för att inkludera sig själv 

i en större gemenskap. 

 

6. Slutdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka inom vilka diskurser som kampen mot kroppshets 

synliggörs på diverse Instagramkonton. Studiens resultat visar att kampen mot kroppshets 

synliggörs genom personliga berättelser och upplevelser av varierande kvinnokroppar. 

Genom att dessa personliga erfarenheter delas så utmanas myten om den ideala 

kvinnokroppen och således bidrar detta till att välkomna nya sätt att vara och se ut som 

kvinna. Vår studie påvisar ett försök till ett feministiskt normbrytande arbete samtidigt som 

det till viss del fortfarande upprätthåller samhälleliga normer genom att koppla negativt 

laddade ord med kvinnliga kroppar som står utanför normen. De normbrytande arbetet bidrar 

till att synliggöra och problematisera dagens samhällsstrukturer samtidigt som fokus 

fortfarande cirkulerar på kroppen som attribut. Å ena sidan försöker dessa kvinnor, i enlighet 

med postmodern feminism, att rubba samhällsstrukturerna och ta bort fokus från ideala 

kvinnokroppar. Å andra sidan upprätthålls detta fokus genom att kvinnor publicerar bilder 

med kroppen som centrum.  

 

I Skäringers serie Kroppshets visas många olika kroppstyper som på något sätt känt sig 

utanför idealbilden, både underviktiga och överviktiga. Alla inkluderas, oavsett kroppsform 

och kön. Däremot så är variationen av kroppar inte lika varierande under hashtagen 

#Kroppshets. Merparten av bilderna porträtterar kurviga kvinnokroppar. Bildtexterna liknar 

varandra på många sätt, ordvalen och de känslomässiga processerna så som “älskar” och 

“hatar” är återkommande. Modaliteten i bildtexterna har mestadels uttryckt en hög modalitet 

där talaren är instämmande och säker i sina uttalanden. Detta har vi kunnat tyda genom 

återkommande modala verb likt “ska”, “kan” och “vill”. En betydande skillnad vi uppfattat i 

de olika kroppstypernas bildtexter är mer eller mindre negativt laddade ord. Under rubrik 5.2. 

kan vi se en användning av ord likt “fet”, “tjock” och “ohälsosam” medan vi under rubrik 5.3. 

och 5.4. möts av ord som “kurvig”, “mjuk” och “matglad”. Utifrån den kontext dessa texter 

är publicerade inom så tolkar vi ordvalen under rubrik 5.2. mer negativt laddade än 
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resterande. Denna tolkning baserar vi på att den kurviga och mjuka kvinnokroppen under 

1950-talet var den idealiska kvinnokroppen, medan “tjock” ofta framställs som negativt i 

dagens media. Dessutom tolkas minsta lilla överträdelse från idealkroppen som negativ av 

samhället i stort.  

 

En återkommande aspekt under analysens gång har varit användningen av begreppet “vi”, 

som vi tolkat som ett sätt för talaren att inkludera läsaren i en gemenskap. Men om det finns 

denna gemenskap mellan talaren och mottagaren av budskapet så kan frågan ställas till vem 

denna kritik mot kroppshetsen är riktad. Detta sätt att uttrycka personliga åsikter som grundar 

sig i personliga erfarenheter genom att skriva dem i “vi”-form har vi tolkat som att dess 

budskap inte bara beskrivs utan också konstruerar läsarens problem och behov. Att gå från 

personliga åsikter till att sedan skriva det i en mer generell form är återkommande i det 

studerade materialet. 

 

Utifrån det material vi studerat har vi dragit slutsatsen att ifrågasättandet riktas mot de 

samhälleliga normerna i stort och att det handlar om att tillsammans bryta de hämmande 

idealen för att välkomna nya sätt att vara och se ut på som kvinna. Personerna som deltar i 

denna diskurs tolkar vi vara medvetna om den samhälleliga struktur som ligger till grund för 

dessa ideal och därmed förstår de att det krävs att majoriteten ifrågasätter dessa krav, för att 

på så sätt kunna nå en större förändring på samhällsnivå istället för på en individnivå. Att en 

person anser sig vara “nöjd” med sin kropp, eller känner att hen “duger” gör inga större 

förändringar i sig. Men om dessa tankar och idéer sprider sig så att allt fler kan känna denna 

frigörelse så kan det leda till en större strukturförändring, vilket vi anser vara målet med 

denna kamp mot kroppshets. Samtidigt är det intressant att reflektera över vem kvinnan vill 

“duga” för? Är det samhället, den manliga blicken eller bara sig själv? På något sätt hamnar 

fokuset återigen på att vara en del av idealet, att bredda idealbilden för att fler ska kunna 

associeras med den. Att utmana dessa ideal handlar om att ifrågasätta dess budskap och bryta 

mot de oskrivna reglerna, därför är det viktigt att tydligt ställa sig utanför den normativa 

mallen och kunna känna sig trygg där för att på så sätt kunna uppmuntra andra att göra 

likadant. Känslan av att till slut bara acceptera sin negativa kroppssyn, som beskrivits flertalet 

gånger i det analyserade materialet, kan tolkas som ett sätt att bara lägga sig platt inför kraven 

snarare än att bryta dem.  
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De diskurser som finns rådande detta ämne skiljer sig åt och personerna som är delaktiga 

även så. Men samtidigt som denna kamp givetvis leder någonvart så finns det en baksida, 

precis som Gill (2007) påpekar så är den postmodernistiska feminismen så väldigt fokuserade 

kring kroppen och hur den ser ut. Om vi vill förändra kvinnan som kategori och den syn vi 

har på hur en kvinna ska vara och se ut, kanske fokus från kroppen måste suddas ut. På ett 

sätt tolkar vi det som att det är just detta fokus som bildtexterna arbetar mot att sudda ut, men 

i samklang med de bilder som delas så visar det återigen att kroppen är i fokus.  

 

När kvinnor delar med sig av deras egna personliga erfarenheter som de tampats med 

angående kroppshets så bidrar det till att synliggöra dess problem och konsekvenser. I 

analysen möts vi av olika kroppstyper där samtliga kämpar mot den tankegången som 

kroppshetsen medfört. Genom att vi får ta del av så många olika varierande kroppar så är det 

möjligt att dra slutsatsen att de flesta blir påverkade av någon form av kroppshets och dessa 

ter sig i olika former. I det västerländska samhället där de strukturella ojämlikheterna i allt 

högre grad ses som personliga problem än i diverse U-länder, kanske kroppshetsen också ses 

som ännu ett personligt problem. Det är vedertaget att vi lever i en digitaliserad värld där vi 

ständigt möts av reklamer oavsett vart vi befinner oss som visar idealiserade värderingar och 

kroppar. På sociala medier visar till helt synes vanliga människor upp redigerade bilder som 

kunde varit hämtad från reklamer. Har detta mediebrus medfört att det blivit så vanligt att det 

inte längre är något vi reflekterar över? När feministiska digitala rörelser som feministiska 

hashtags initieras bidrar det till att synliggöra och problematisera dessa rådande 

samhällsstrukturer. När kvinnor samlas på digitala plattformar och tillsammans lyfter fram 

problem innebär det att fler röster kan bli hörda och således medför det att all typ av 

kroppshets synliggörs.  

 

Som tidigare nämnt följs många av bilderna i vår analys av negativa bildtexter där de 

beskriver det pågående problemet. Vilket i sig bidrar till att synliggöra problemen. Återigen 

kopplas då negativa ord till kroppar som står utanför normen, och därmed så cirkulerar den 

kvinnliga kroppen som tecken för vad som är motbjudande (Hirdman, 2015). Den verkliga 

förändringen kanske bör ske med hjälp av positiva bildtexter så att den kvinnliga kroppen blir 

mindre sammanbunden med den negativa tankegången. Denna förändring kan tänkas ske på 
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olika sätt med olika metoder. En aspekt vi reflekterat över är den ständiga objektifieringen av 

kvinnokroppen. Vissa forskare menar att denna objektifiering idag har bytt fokus till att ligga 

i kvinnans egna händer genom en självvald framställan som sexuella subjekt (Gill, 2007). I 

vårt material har vi tolkat bilderna som ett återtagande av kontroll genom att normbrytande 

kroppar porträtterar sig själva på samma sätt som den slanka kvinnan som sexobjekt 

framställs, alltså i underkläder med kroppen i fokus.  

 

Myten om den ideala kvinnan är inte oföränderlig, detta bekräftas genom att vi kan se att 

idealet förut varit den kurviga kroppen med breda höfter. Denna utbredda representation av 

icke-normativa grupper i samhället som vi sett i denna studie kan på sikt resultera i en norm- 

och samhällsförändring.  

Precis som Barthes (1990) menar så kan myter förändras med tiden, och om denna kamp mot 

kroppshets förändrar de samhälleliga värderingarna så kan vi förhoppningsvis se en 

förändring av den ideala kvinnan. Även de samhälleliga normer som ligger till grund för 

kvinnans agerande och utseende kan med tiden omformas. Kanske är det just den 

postmoderna feminismen vi har att tacka för att detta arbete möjliggjorts. Hashtagen 

#kroppshets har vi tolkat som en feministisk hashtag med syftet att göra fler röster hörda och 

samtidigt synliggöra de strukturella ojämlikheter som finns i samhället idag genom de 

personliga erfarenheterna som sprids, i enlighet med postmodern feminism.  

 

Sammanfattningsvis har vi tolkat dessa diskurser kring kampen om kroppshets som ett sätt att 

på sikt förändra de samhällsnormer och strukturer som idag råder. Detta har skett på olika sätt 

av olika personer, men med liknande fokus och mål. Personerna har delat sina egna 

erfarenheter i hopp om att sprida ett kroppspositivt tankesätt till sina läsare. Syftet med 

Skäringers tv-serie och dess budskap anser vi vara till stor del uppfyllt, om än målet givetvis 

är att detta ska förändra samhällets tankesätt kring kroppen i stort.  
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