
 

Bland kvinnliga former och 
kroppsliga normer 
- En diskursanalys om kropp, ideal och kvinnlighet 

Maria Nyström 

Handledare: Åsa Gustafson 

 

Sociologiska institutionen  

Kandidatuppsats, 15 hp 

HT 2015 

 



 2 

Förord 

Umeå, 18 december 2015 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Åsa Gustafson som under hösten kommit med 

mycket givande feedback och vägledning och visat på ett stort engagemang under uppsatsens 

gång. Jag vill också tacka mina informanter som har deltagit i denna studie och delat med sig 

av sina åsikter och erfarenheter. Utan er hade uppsatsen inte varit genomförbar.  
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Abstract 
I uppsatsen undersöks konstruktioner kring unga universitetsstuderande svenska kvinnors syn på 
kropp och ideal mot bakgrund av diskussionen om kroppspositivism som växt sig allt större i media 
under det senaste året. Kroppspositivism är en rörelse som uppmuntrar människor att låta sin kropp ta 
plats och vara nöjd med den som den är. Materialet till studien utgörs av intervjuer med fem kvinnor 
som i varierande grad är engagerade i denna rörelse. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 
diskursteori, samt olika sociologiska teorier och genusvetenskaplig teori. Resultatet visar att det 
förhandlas mellan olika diskurser, även om kvinnorna menar att kroppspositivismen har en positiv 
inverkan på dem, så är det svårt att motstå pressen från det smala kroppsideal som får utrymme i 
media. Förhandling sker genom att kvinnorna intar olika positioner i olika diskurser. Den mest 
eftersträvansvärda kroppen är den smala, även om konkurrerande diskurser ges utrymme. Resultatet 
visar vidare att kvinnor konstruerar sin identitet relationellt, både i förhållande till andra kvinnor, men 
också i förhållande till män. Att framställa sin kropp och kvinnlighet på ett korrekt sätt ansågs av 
informanterna vara mycket viktigt eftersom den som misslyckades med detta kunde vänta sig 
sanktioner från omgivningen.  

 

Nyckelord: ideal, kropp, kvinnlighet, identitet, kroppspositivism, diskursteori. 
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Inledning 

I väntan på bussen. När vi bläddrar i en tidning. När vi ser på TV. Överallt möts vi av smala, 

slanka, retuscherade kroppar. Kroppar som framställs som normala och ideala, som någonting 

att sträva efter. För att uppnå dessa, många gånger till synes ouppnåeliga ideal, finns en 

uppsjö av tjänster och produkter att tillgå för den moderna människan. Allt från experter som 

hjälper till med träning och dieter, till hudvård, hårvård och allt mer vanliga 

plastikoperationer. Allt för att kunna åstadkomma den perfekta kroppen. 

Mänskliga ideal gällande vad som anses vara den perfekta kroppen eller vad som anses vara 

mindre attraktivt inte är bestämt genom vår biologi. Vi är inte förprogrammerade att finna en 

särskild slags människor sexuellt attraktiva, utan hur kroppen uppfattas av andra människor 

runt omkring oss är till allra största del kulturellt betingat (Inglis 2005:21, Bauman 2011:133). 

Kulturella krafter styr även hur kroppen uppfattas av oss själva, hur andra bemöter våra 

kroppar och hur kroppen ”känns” för individen. Inglis menar att kroppen i lika hög 

utsträckning kan ses som ett kulturellt fenomen snarare än ett biologiskt sådant (Inglis 

2005:22).  

Det smala skönhetsideal som råder för kvinnor i västvärlden och som upprepats så många 

gånger att vi ser det som naturligt skulle i vissa andra kulturer ses som en avvikande kropp. 

Kontexten har betydelse för hur kroppen ska se ut. Anna Johansson redogör i sin bok för hur 

kroppsidealen bland kvinnor i Nicaragua skiljer sig markant från de kroppsideal som är 

rådande i västvärlden. I Nicaragua anses den tjocka kroppen vara den vackra. Fetma är, 

framförallt för den äldre generationen, något mycket positivt, som kopplas till hälsa, lycka 

och skönhet. Som motsats till detta ses den smala kroppen som någonting fult och associeras 

med lidande (Johansson 1999:163).  Beroende på vart i världen man befinner sig kan alltså 

kroppsidealen och vad som anses vackert skilja sig avsevärt mellan olika kulturer.  

Det västerländska kroppsidealet har dock inte alltid sett ut som det gör idag. Brett Silverstein 

och Deborah Perlick (1995) beskriver hur den kvinnliga kroppen i början av 1900-talet skulle 

vara kurvig för att sedan under 1920-talet späkas med dieter för att leva upp till ett smalare 

ideal (ibid:14). På 1940-talet skulle kvinnan återigen ha former innan det under 50- 60- och 

70-talet skedde en dramatisk omvälvning gällande kvinnans roll i samhället. Ökningen av 

kvinnor på arbetsmarknaden var stor och under denna period började också ett smalare ideal 

med dåtidens filmstjärnor och fotomodeller synas i media (ibid:20). Thomas Johansson 



 6 

beskriver hur gymkulturen sedan växte fram på 1980-talet med hjälp av ikoner som Arnold 

Schwarzenegger och Jane Fonda. Nu skulle den ideala kroppen vara skulpterad, hård, men 

fortfarande smal (Johansson 1997:51). För att hålla kroppen ung och fräsch enligt det rådande 

idealet började plastikkirurgin blomstra och program som Extreme Makeover bidrog till att 

allt fler människor lade sig under kniven i jakten på kroppslig perfektion (Johansson 

2006:145-160).   

Tidigare forskning har visat att det västerländska kroppsidealet påverkar kvinnor på ett 

negativt sätt (Wolf 1991, Fredrickson & Roberts 1997, Johansson 1999, Skott 2013). Susan 

Bordo menar att kvinnor disciplinerar kroppen genom dieter, make up och kläder efter ett 

ständigt närvarande ideal. Denna disciplinering leder till att kvinnor, i betydligt större 

utsträckning än män, känner sig otillräckliga om de misslyckas med att uppnå idealet (Bordo 

1993:166). Shorter et al. (2008) visar i sin studie hur ätstörningar bland unga kvinnor har ett 

samband med bilder som visas på kändisars retuscherade kroppar i media. De menar att 

kändisar kan spela en viktig roll i att upprätthålla orealistiska kroppsideal som kan leda till 

ätstörningar.  

Dominerande synsätt som bestämmer vad som är normalt och avvikande väcker ibland 

motstånd och på senare tid har det genom debatter i media blossat upp en stark motrörelse 

mot det rådande västerländska skönhetsidealet. Acceptansen av medias kroppsideal har under 

flera decennier lett till att andra kroppar har marginaliserats och inte tillåtits ta plats i media 

och reklam. Nu har det börjat talas om fat acceptance och kroppspositivism. Kroppspositivism 

är en rörelse som på engelska kallas Body Positivism och som vill uppmuntra människor att 

vara nöjda med sina kroppar precis som de är (Positivists, 2016). Alla kroppar ska få synas, 

inte bara de som passar in i en särskild mall. På sociala medier publicerar kvinnor videoklipp 

när de dansar i underkläder och visar upp den normala kvinnliga kroppen, den som de flesta 

av oss faktiskt har, med valkar och celluliter och långt ifrån fotostudions perfekta ljussättning.  

Det finns empiriska bevis på hur det smala skönhetsidealet påverkar kvinnor (jfr Wolf 1991, 

Bordo 1993) men det går att identifiera en kunskapslucka i hur den nya rörelsen med 

kroppspositivism tas emot av unga kvinnor. Jag vill undersöka om detta fenomen har någon 

inverkan på kvinnors syn på kropp och ideal. Jag kommer att använda mig av diskursanalys 

för att se hur kvinnor, genom språket, konstruerar, upprätthåller och ifrågasätter kroppsliga 

ideal.  
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Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av diskussionen om kroppspositivism är syftet med uppsatsen att genom 

diskursanalys undersöka konstruktioner kring unga svenska kvinnors syn på kropp och ideal i 

förhållande till utseende.  

Frågeställningar: 

Hur förhandlar de deltagande kvinnorna om olika ideal och kroppar?  

Hur konstruerar de deltagande kvinnorna sin identitet i relation till existerande diskurser? 

Tidigare forskning 

Kroppen som budskapsbärare 

I vårt vardagliga liv möter vi och omges ständigt av andras kroppar i vår omgivning. Kroppen 

är det första som andra människor ser av individens personlighet. Zygmunt Bauman menar att 

kroppen och en individs identitet är nära sammankopplade med varandra, eftersom kroppen är 

det första omgivningen ser av en individ. Bauman menar att beroende på vilket samhälle vi 

lever i så gör vi vad vi kan för att forma våra kroppar i det skick som anses vara det rätta och 

riktiga under den tidsperioden (Bauman 2001:133). Vi kan välja att se kroppen som en 

uppgift, någonting vi måste lägga ner arbete på för att forma och som kräver vår 

uppmärksamhet. När arbetet att forma kroppen blivit ett kall så bestämmer samhället vilka 

kroppsliga ideal som ska råda och således vilka kroppar som är godkända och passar in i 

dessa normer. Misslyckas individen med att anpassa sig till dessa normer kan känslor av skam 

uppkomma. Individen kan också känna sig diskriminerad av samhället (Bauman 2001:133). 

En del i projektet med att forma kroppen är uppkomsten av olika kroppsexperter, till exempel 

personliga tränare som ska hjälpa individen att uppnå idealet och därmed accepteras i 

samhället. Lösningen för andra individer kan ta sig uttryck i att förhärliga det som i vanliga 

fall hånas, de har bestämt sig för att leva med sina kroppar som de är och inte hålla på och 

manipulera dem i enlighet med diverse modenycker (Bauman 2001:137).  

Bauman menar vidare att en individs kropp fungerar som en slags budskapsbärare till 

människor runt omkring oss. Kroppen är det första som omgivningen ser och i dagens 

konsumtionssamhälle är det möjligt att köpa till accessoarer som sätts ihop och bildar ett 

”jag”. Kroppens former och rörelsemönster, men även yttre produkter som make-up och 
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kläder fungerar som budskap till omgivningen (Bauman 2001:141). Det är i omgivningens 

reaktioner på individens sända budskap som hon får veta om hon har gjort rätt eller fel och 

också hur hon kan modifiera sina budskap så att de stämmer in med samhällets förväntningar.   

Påverkan av kroppar och ideal 

Bauman menar att individen kan känna en stor press att leva upp till de kroppsliga ideal som 

finns i samhället. Alla klarar inte av att forma sin kropp enligt de normer som finns idag och 

insikten om det kan leda till känslor av misslyckande och utanförskap. Hur individer påverkas 

av kroppsliga ideal och vilka följder det kan leda till har det gjorts många empiriska studier 

om och under denna rubrik redovisas ett antal. 

Barbara L. Fredrickson och Tomi-Ann Roberts (1997) har utvecklat en teori för hur man i 

västvärlden ser på den kvinnliga kroppen som ett sexuellt objekt. Forskarna har tagit fasta på 

tidigare forskning och teorier om hur kroppen konstrueras genom diskurser och hur den är 

beroende av en historisk och kulturell kontext. De menar att tidigare teorier har börjat 

undersöka hur kroppar förmedlar mening och hur denna mening konstruerar olika erfarenheter 

för män och kvinnor. Utifrån läsning av andra forskares teorier så utvecklade de 

objektifieringsteorin. Enligt denna teori är den kvinnliga kroppen utsatt för ett konstant yttre 

granskande och värderande. Medieexponeringen av den ideala kvinnokroppen och pressen för 

att passa in i denna norm leder till att kvinnor börjar se sig själva och sin kropp utifrån, som i 

tredje person (Fredrickson & Roberts 1997). Den yttre pressen resulterar i att kvinnor börjar 

se sin egen kropp som ett objekt som noggrant ska granskas, kontrolleras och framställas i 

enlighet med rådande skönhetsideal. Den yttre objektifieringen leder till en form av 

självobjektifiering (Fredrickson & Roberts 1997). Granskningen och den kritiska värderingen 

av den egna kroppen när den jämförs med massmedias till synes ouppnåeliga skönhetsideal 

kan leda till känslor av skam inför sin kropp. 

Även om Fredrickson och Roberts menar att det fram för allt är kvinnor som är mest utsatta 

när det gäller påverkan av kroppsideal så har det på senare tid gjorts många studier som visar 

att detta är ett problem som även drabbar män. Bland andra Laura Vandenbosch och Steven 

Eggermont (2013) visar i sin studie upp ett samband mellan unga mäns exponering av 

idealiserade perfekta kroppar och en ökad kroppsmedvetenhet samt kroppsobjektifiering av 

den egna kroppen. Jag är medveten om att negativ påverkan från idealiserade kroppar också 
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drabbar män men har i min uppsats valt att göra en avgränsning och enbart fokusera på hur 

olika kroppar och ideal påverkar kvinnor eftersom de är mest utsatta. 

Anna Johansson har skrivit Elefant i nylonstrumpor- om kvinnlighet, kropp och hunger där 

hon utgår från ett feministiskt perspektiv i sina beskrivningar om hur det är att vara kvinna i 

dagens samhälle och varför vi är så besatta att disciplinera kroppen enligt ”slankhetens 

tyranni” (Johansson 1999:27).  

Slankhetens tyranni handlar enligt Johansson om kontroll. Dels den yttre kontrollen av 

kvinnors kroppar som utövas av samhället och som bestraffar den som avviker från normen, 

genom blickar och viskningar bakom individens rygg. Dels den kontroll som kvinnor själva 

utövar på sina kroppar för att leva upp till skönhetsidealen. En idé tycks vara att det är 

någonting fel eller någonting som brister på den kvinnliga kroppen och att detta måste 

åtgärdas av individen. (ibid:29-30).  

Vårt samhälle har blivit besatt av att undvika fetma och i synnerhet kvinnlig fetma. Johansson 

menar att den kulturella fixeringen vid kvinnors vikt har ett samband med mäns överordning 

och kvinnors underordning i samhället (ibid:29). Kvinnors kroppar bedöms och värderas, inte 

bara från den manliga blicken utan från andra kvinnor. När kvinnor utför kroppsvård genom 

bantning, antirynkkräm och vaxning av benen så sker en maktutövning, en sorts disciplinering 

som vi utsätter oss själva för. Detta för att undvika eventuella blickar från omgivningen om vi 

inte skulle nå upp till normen om skönhet. Johansson menar att samhällets makt genom detta 

verkar inifrån i form av självdisciplin, själviakttagelse och kontroll (ibid:31-32).  

Vidare beskriver Johansson vilka känslor som kan skapas när en individ misslyckas med att 

leva upp till normen. Hon redogör för hur kvinnlig fetma ses som skamligare än manlig sådan. 

Johansson beskriver hur känslor av misslyckande och skam upplevs av överviktiga kvinnor. 

Slankheten är åtråvärd och uppfattas som någonting vackert och ett tecken på att individen har 

kontroll över sin kropp. I motsats till detta ses fetma som brist på kontroll och moraliskt 

förfall (ibid:95). Jag kommer att undersöka om det finns några tendenser som avspeglar detta 

synsätt i mina informanters uttalanden om kroppspositivism och ideal. 

Tidigare forskning har så här långt beskrivit kvinnan på ett ganska sorgligt sätt som en passiv 

varelse som utan reflektion försöker uppnå samhällets förväntningar och gör allt som står i 

hennes makt för att passa in i mallen som utgör den perfekta kvinnan. Det finns dock 

forskning som går emot denna entydiga beskrivning av kvinnor och visar på att alla inte 
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slaviskt strävar efter att forma sin kropp efter rådande ideal utan faktiskt ifrågasätter 

normerna.  

Sue Jackson och Tiina Vares har genomfört en Nya Zeeländsk studie om vilken inverkan 

reklamkroppar och medias ideal har på unga tjejer. De har analyserat videdagböcker där 

informanterna berättar hur populärkultur påverkar deras vardagsliv. De menar att de post-

feministiska kvinnokropparna som syns i media idag ska vara smala, vita och unga men också 

sexiga. För att uppnå detta ses kroppen som ett projekt, som ständigt ska fixas, förbättras och 

tämjas för att den ideala kroppen ska uppnås. Jackson och Vares menar att tidigare forskning 

på området hur unga kvinnor påverkas av populärkulturens ideal har utgått från en alltför 

förenklad syn på relationen mellan kvinnors syn på sin kropp och exponering av perfekta 

mediakroppar. Forskarna menar att relationen är mycket mer komplex än så och visar med sitt 

resultat att identiteten förhandlas fram genom att informanterna å ena sidan visade upp 

tendenser som antydde att de ville efterlikna medias ideal men å andra sidan motsäger de sig 

dessa ideal och anser dem vara onaturliga och ouppnåeliga. De visar på komplexiteten i 

processen hur de medverkande tjejerna förkroppsligar sin identitet genom push och pull- 

faktorer, som både drar dem mot det rådande kulturella skönhetsidealet men också visar på 

motstånd (Jackson & Vares 2015).   

Resultatet i Jackson och Vares studie visar att unga tjejer inte bara oreflekterat köper 

samhällets ideal om skönhet utan också ifrågasätter det och gör motstånd. Även om detta 

motstånd görs individuellt i videodagböcker så finns det forskning som visar på att resultatet 

inte är unikt för deras studie utan att det faktiskt finns större rörelser som försöker göra 

motstånd och visa på skevheten i de kroppar som framställs i media idag.  

Motstånd mot kroppar och ideal 

Det finns många individer som har tagit stark ställning mot de kroppsideal som finns i 

samhället idag. I Sverige finns det en rörelse idag som benämns kroppspositivism och som 

menar att man ska försöka vara nöjd med sin kropp som den är. Alla kroppar ska få synas, 

inte bara de kroppar som passar in i medias mall. Denna rörelse har främst fått sin spridning i 

sociala medier så som Instagram och olika bloggar. Just om kroppspositivism finns det inte så 

många studier, men studier från främst USA har undersökt The Fat Acceptance Movement, 

som är en rörelse som strävar efter att den överviktiga kroppen ska accepteras i samhället. 

Adwoa Afful och Rose Ricciardelli har genomfört en studie för att visa på hur bloggar och 
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sociala medier används av överviktiga kvinnor för att belysa de diskurser som finns om 

kroppen i dagens samhälle. Forskarna har undersökt bloggar skrivna av amerikanska och 

kanadensiska kvinnor som är aktiva inom FA (Fat Activist Movements). Genom sociala 

medier utmanar de synen på den smala kroppen som den ideala kroppen och menar att normer 

som befäster kroppsideal finns inbäddade i diskurser som upprätthålls av samhället och som 

menar att det är individens moral och personliga ansvar att forma kroppen efter rådande ideal. 

De diskurser som de deltagande kvinnorna försöker utmana och som i stor utsträckning 

omringar den överviktiga kroppen handlar om att överviktiga skulle ha brist på moral och visa 

på ett riskfyllt beteende på grund av sin övervikt. Kvinnorna menar att dessa diskurser 

upprätthålls genom media, regeringen och sjukvården. Genom tematisk analys av bloggarna 

finner forskarna att dessa plattformar är ett viktigt utrymme för kvinnorna för att finna 

gemenskap och utmana och förhandla om de rådande diskurserna om kroppen (Afful & 

Ricciardelli 2015).  

Ytterligare forskning visar på hur kvinnor gör motstånd mot det smala kroppsidealet och hur 

positiva känslor och gemensamhetskänsla uppstår bland de deltagande kvinnorna inom FA 

communities. Ngaire Donaghue och Anne Clemitshaws studie ‘I'm totally smart and a 

feminist… and yet I want to be a waif’: Exploring ambivalence towards the thin ideal within 

the fat acceptance movement (2012) beskriver hur de deltagande kvinnorna talade om känslor 

av lättnad och frihet när de lyckades motstå det smala idealet. Forskarna använde sig av ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv för att analysera data och undersökte hur 

människor positionerade sig genom språket, för att förstå maktstrukturer och identifiera 

områden som var öppna för förhandling och förändring. Forskarnas resultat skiljde sig från 

tidigare forskning som visat på hur det går att se ett linjärt samband mellan kvinnor som 

bejakar Fat Acceptance och hur de kommit att acceptera och glädjas över sin kropp. 

Donaghue och Clemitshaw tolkar istället studiens data som att kvinnorna upplevde många 

fördelar genom att delta i FA communities så som självacceptans, kraft att stå emot dieter 

samt mer tid och energi till annat än att oroa sig över sin kropp. Det förvånande var dock att 

trots detta så var det många kvinnor som hade svårt att ge upp strävan efter att bli smal och de 

sociala fördelar som detta är förknippat med i västvärlden. Det kom att bli som en slitning i 

deras identitet, vilket citatet i artikelns namn belyser ”I'm totally smart and a feminist… and 

yet I want to be a waif’ (waif= väldigt smal person). Citatet visar på en ambivalens mellan att 

vara väldigt smal och att vara smart och feminist. Kvinnorna konstruerar sig själva som att de 
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klarar av att upptäcka de av samhället kulturellt konstruerade kroppsidealen men klarar inte 

att helt undkomma dess influenser (Donaghue & Clemitshaw 2012).  

Teori 

Vad är en diskurs? 

En diskurs kan ses som ett vedertaget sätt att tänka, tala och agera i relation till ett givet 

fenomen. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips beskriver en diskurs som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:7). Med detta menas att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. 

Diskurserna ger på så vis betydelse till olika händelser och fenomen (ibid:15). Exempelvis, 

det sätt vi talar om kroppen på, ger den också dess betydelse. Kristina Boréus ger en liknande 

definition och menar att diskurser är språkliga praktiker, regler för hur man kategoriserar och 

talar (Boréus 2011:151).  

Diskursteori 

Det finns många olika riktningar inom diskursanalys. Den som jag har valt att utgå från i min 

studie är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Användandet av denna metod 

motiveras genom att diskursteori erbjuder redskap som kan bidra till insikt om hur en individs 

sociala identitet konstrueras diskursivt, både på en individuell och en kollektiv nivå (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:94). Metoden är även lämplig för att undersöka hur normer och 

tidstypiska ideal konstrueras, upprätthålls och förhandlas om.  

Laclau och Mouffes diskursteori bygger på ett poststrukturalistiskt synsätt där diskursen 

konstruerar den sociala världen men att betydelsen av denna aldrig kan fixeras på grund av 

språkets instabilitet (ibid:13). Sociala fenomen är med andra ord aldrig färdiga eller totala 

utan omformas ständigt, vilket leder till en ständig kamp mellan olika diskurser för att försöka 

skapa enhetlighet och låsa fast språkets betydelser på sitt eget sätt (ibid:31).  

Diskursteori vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Detta innebär att man har ett kritiskt 

förhållningssätt till självklar kunskap. Kunskapen om världen kan inte ses som en objektiv 

sanning, utan verkligheten blir tillgänglig för oss genom det sätt på vilket vi kategoriserar 

världen. Vidare ses kunskap som historiskt och kulturellt specifik. Sätten på vilka vi uppfattar 

världen och våra identiteter kunde ha sett annorlunda ut och kan förändras över tid. Diskursivt 
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handlande bidrar till att konstruera vår sociala värld, våra identiteter och relationer och 

bevarar, respektive förändrar på så vis sociala mönster. Kunskap skapas i social interaktion 

där gemensamma sanningar definieras och kamper om vad som är rätt och fel utspelas 

(ibid:11-12).  

Diskursteori ses som både teori och metod. Detta kommer att märkas i min uppsats genom att 

jag använder diskursteori både som ett sätt att kartlägga diskurser men också för att förklara 

hur de skapas och upprätthålls. Laclau och Mouffe skiljer sig från andra diskursanalytiska 

angreppsätt genom deras syn på diskursen. Enligt dem så är det inte enbart text och tal som 

ses som en diskursiv praktik utan alla praktiker ses som diskursiva. Detta innebär att inom 

deras teori så anses diskurserna forma hela vår sociala värld (ibid:26).  

Inom diskursteorin så lanserar Laclau och Mouffe en rad begrepp som hjälper till att bilda en 

förståelse kring deras teori. Diskurs inom deras teori syftar till en fixering av betydelse inom 

ett bestämt område (ibid:33). En diskurs är ständigt föränderlig genom språket. När språket 

används sätts tecken, eller moment, ihop i olika kombinationer och skapar därmed mening. 

Detta sker genom artikulation eller artikulering (Laclau & Mouffe 2008:157). Utan 

artikulation har tecknen ingen egentlig mening. Tecken ges betydelse genom användningen av 

språket och diskursanalysens syfte blir att kartlägga de processer där vi kämpar om hur 

tecknens betydelse ska fastställas, det vill säga artikulationen, och där vissa betydelser blir så 

fasta att de uppfattas som naturliga och neutrala (Winther Jörgensen & Phillips 2000:32).  

En nodalpunkt kan ses som ett priviligierat tecken kring vilka andra tecken ordnas och får sin 

betydelse. På så vis etableras en diskurs (ibid:33). Inom den västerländska diskursen om 

kroppsideal kan kvinnokroppen vara en nodalpunkt och tecken som exempelvis ”smal”, 

”spänstig”, ”sexig”, får sin betydelse fixerad genom att relateras till kvinnokroppen på 

bestämda sätt. Laclau och Mouffe talar om det diskursiva fältet som olika diskurser och hur 

entydighet inom dessa skapas. Inom varje specifik diskurs bortses från de olika betydelser 

tecken har i andra diskurser i strävan att skapa entydighet. De möjligheter till andra betydelser 

som reduceras bort utgör gränsdragningen till det specifika diskursiva fältet, diskursens yttre 

gräns (Laclau & Mouffe 2008:166-167). Vidare talar de om element, gällande de tecken som 

inte har fått sin fixerade mening ännu, ett tecken som är mångtydigt på grund av tecknens 

glidning i förhållande till varandra. Det finns element som är särskilt öppna för tillskrivning 

av olika betydelser från skiftande diskurser. Dessa benämns flytande signifikanter (ibid:169) 

Diskursen strävar efter att göra elementen till moment genom att skapa entydighet, då skapas 
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en tillslutning, ett tillfälligt avbrott i tecknens glidning. Men tillslutningen är aldrig absolut, 

diskursen kan förändras (ibid:165). 

Genom föregående stycke går det att förstå att ett nyckelbegrepp inom diskursteori är 

diskursiv kamp. Olika diskurser kämpar om vilka som ska härska och hur man ska låsa fast 

tecknens betydelser på sitt eget sätt för att uppnå hegemoni. Det ska här uppfattas som en 

bestämd synpunkts dominerande position (Winther Jörgensen & Phillips 2000:13). Ibland kan 

vissa diskurser ha varit skonade från kamp så länge så att de har börjat framstå som naturliga 

och vi skulle ha svårt att förstå att det skulle finnas andra alternativ. Dessa mycket fast 

etablerade diskurser som vi ofta inte kan tänka oss på ett annat sätt benämner Laclau och 

Mouffe som objektiva (ibid:43).  

Subjektspositioner och identitet inom diskursteori 

Inom diskursen finns olika subjektspositioner som subjektet kan inta. Dessa innehåller 

särskilda förväntningar på hur individen ska bete sig. Laclau och Mouffes syn på identitet går 

ut på att subjektet interpelleras (försätts) in i olika positioner av diskurserna. Med detta menas 

att det är språket som konstruerar en social position för individen. I likhet med att diskurserna 

är föränderliga så är subjektet och dess identitet också det. Subjektet ses inte som suveränt 

utan bestäms utifrån diskurserna. Man kan inta många olika subjektspositioner och ofta tänker 

man inte på det. Detta innebär att subjektet är decentrerat, flera identiteter är möjliga beroende 

på vilken diskurs det ingår i. Men ibland kan motstridiga diskurser leda till att subjektet blir 

interpellerat i olika positioner på samma gång. Detta leder till att subjektet blir 

överdeterminerat, det vill säga splittrat av de olika diskurserna och det uppstår konflikter 

mellan de olika subjektspositionerna (ibid:48-49). En subjektsposition kan vara en 

nodalpunkt, dessa kallas då för mästersignifikant och kan ses som identitetens nodalpunkt. En 

mästersignifikant kan exempelvis vara kvinna. Identiteten som kvinna får sin betydelse när 

tecken knyts samman till den, detta sker genom så kallade ekvivalenskedjor som konstruerar 

och etablerar identiteten i relation till vad den anses vara och inte vara. Den diskursiva 

konstruktionen av kvinna anger vad människor som identifierar sig som kvinnor bör leva upp 

till för att av omvärlden betraktas som en riktig kvinna (ibid:50). Dessa egenskaper upptäcks 

genom att studera ekvivalenskedjor och vilka egenskaper som förknippas med att vara kvinna.  

Olika diskurser är i ständig konflikt med varandra om hur verkligheten ska definieras och 

därmed är också riktlinjer för det sociala handlandet det. Laclau och Mouffe benämner 



 15 

konflikten mellan olika diskurser antagonism. Antagonism uppstår när identiteter omöjliggör 

varandra. Man kan dock ha olika identiteter utan att de behöver förhindra varandra, till 

exempel kan jag identifiera mig som kvinna, sociologistudent och svensk utan att någon av 

dessa identiteter hindrar varandra. Om två identiteter skulle kollidera och motarbeta varandra 

så uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan dessa, de olika identiteterna ställer skilda krav 

på individen i en viss situation och det går att se som att en av diskurserna blockerar den 

andra (ibid:55).   

Inom diskursteori uppfattas kollektiv identitet skapas på samma sätt som individuell identitet. 

Människor framstår som en grupp genom att vissa identitetsmöjligheter förs fram som 

relevanta och andra ignoreras. Gruppbildning fungerar genom att utesluta andra möjliga 

grupper och ignorera skillnader mellan medlemmar i gruppen. ”Den andre” blir ett viktigt 

begrepp i och med att det är gentemot denna grupp man jämför sig och konstruerar sin 

grupptillhörighet (ibid:52).  Gruppbildning sker genom en etablering av ekvivalenskedjor. 

Den grupp man tillhör kan hävda en rad egenskaper och tecken som deltagarna i gruppen 

behöver uppfylla för att ses om medlemmar. På så vis sker också en gränsdragning genom att 

de som inte uppfyller de krav som ingår i ekvivalenskedjan som ger gruppen sin mening inte 

heller kan vara medlem i gruppen och utesluts som ”den andre” (ibid:52).  

Genus som social konstruktion 
 

Som teoretiskt ramverk har jag förutom Laclau och Mouffes diskursteori använt mig av Judith 

Butlers teorier om genus som social konstruktion. Butler menar att genus inte är någonting 

man är eller har, utan hon fokuserar på hur föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt blir allmänt rådande och står för något som är normalt och neutralt. Men dessa 

konstruktioner är inte neutrala utan skapas och upprätthålls genom normer och maktordningar 

(Butler 1990:214). På samma vis teoretiserar hon om sexualitet och om kroppen, hur 

skillnader mellan olika kroppar framställs som självklara och naturliga.  

 

Vidare menar hon att kategorierna man och kvinna enbart existerar i förhållande till varandra, 

och får mening i varandras motsatser. Kategorierna man och kvinna görs enbart möjliga inom 

en heterosexualiserad förståelseram, där dessa två genus framställs som de enda möjliga 

identiteterna. Denna ram kallar Butler för den heterosexuella matrisen, som organiserar 

kroppar, genus och begär i en särskild ordning där manlighet skiljs från kvinnlighet. De två 

genus man och kvinna, som vi uppfattar dem genom hur de framställs diskursivt, kräver en 
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stabil heterosexualitet för att förstås. Dessa genus kan inte existera utanför denna ram, de blir 

då svåra för oss att förstå och denna form ses som avvikande (Butler 1990:74-75). 

 

Ett nyckelbegrepp inom Butlers teori är performativitet. Genus ska inte tolkas som en fast 

identitet på grund av någon ursprunglig manlighet eller kvinnlighet, utan genus skapas i 

människors handlingar, rörelser och stilar (Butler 1990:219). Det är således effekten av 

ständiga sociala iscensättningar som konstituerar genus och bestämmer om någon ses som 

man eller kvinna. Alla människor förväntas av sociala och kulturella krafter att gestalta genus 

genom performativa handlingar för att bli uppfattade som normala människor i samhället 

(Ambjörnsson 2006:137-138). De performativa handlingarna är ett resultat av internalisering 

och utförs ofta omedvetet och automatiskt av individen. Även om man försöker bryta mot de 

rådande normerna så är det i jämförelse mot de normer man vill bryta som individen framstår 

som förståelig.  Butler menar att det är inom detta system som vi kan få till stånd en 

förändring av normerna som bestämmer manligt och kvinnligt. Hon talar om förskjutningar av 

genusidentiteter. När de handlingar som förknippas med ett visst genus upprepas på ett sätt 

som skiljer sig lite från det normala (eller upprepas av det motsatta könet) vidgas ramarna för 

vad som kan anses normalt och på så vis kan till synes stabila och oföränderliga 

genusföreställningar förändras sakta över tid (Ambjörnsson 2006:139). I min uppsats blir det 

därför intressant att fokusera på det överskridande och föränderliga i iscensättningar av genus 

och kroppen, i synnerhet mot bakgrund av kroppspositivismen.  

 

Eftersom Butler i sin teori utgår från hur genus görs, medför det en antiessentiell syn på 

kropp, kvinnlighet och sexualitet. Alltså, det finns ingen neutral och naturlig regel för hur 

kropp och genus ska vara utan allt handlar om hur det görs. Fokus ligger på hur man tolkar 

andra som kvinnliga eller manliga eller attraktiva och hur man upprättar olika positioner och 

skapar mening. Denna utgångspunkt leder till ett kritiskt ifrågasättande av de normer som 

finns om hur kvinnlighet och den kvinnliga kroppen bör se ut för att bli begriplig i vårt 

samhälle. Även om Butlers synsätt menar på att sociala kategorier som exempelvis gruppen 

”kvinnor” inte existerar som någonting som redan ”är”, utan som någonting som ständigt 

reproduceras och ”görs”, så anser jag att eftersom de medverkande kvinnorna själva uppfattar 

sig ha en gemensam nämnare och ser sig själva som just kvinnor, så går de också att studera 

som en social kategori i denna uppsats. Med användandet av Butlers teori kommer jag ha som 

mål att i intervjupersonernas berättelser kunna identifiera hur uppfattningar om genus, 
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kvinnlighet och kropp konstrueras och anses som naturliga. Jag kommer också leta efter 

avvikelser och utsagor om hur dessa framställs som just avvikande.   

Subversivitet, makt och motstånd 

Föreställningar om att det finns stabila universella identiteter som man och kvinna är 

någonting som queerteorin utmanar. Ett vis att göra detta på är att studera de positioner och 

personer som går tvärtemot samhällets förväntade normer och ifrågasätter den rådande 

ordningen där manligt och kvinnligt separeras från varandra och förväntas begära varandra 

enligt den heterosexuella matrisen (Ambjörnsson 2006:144). Individer som agerar subversivt, 

gör motstånd mot föreställningen om stabilitet och mot normerna kan exempelvis vara 

bisexuella människor eller de kvinnor som är aktiva inom kroppspositivismen och kanske har 

en kropp som avviker från den smala normen men som ändå väljer att visa upp den i 

underkläder på sociala medier utan att skämmas. I dagens samhälle där det är väldigt viktigt 

att veta vem man är och ha en tydlig identitet för att framstå som en normal person, kan de 

individer som vägrar inställa sig efter de identitetspositioner som finns att tillgå, eftersom de 

kan vara förtryckande eller fastlåsande, framstå som ett hot (Ambjörnsson 2006:144-145). 

Foucault menar att makt flödar på alla nivåer i samhället och utövas av alla människor i 

sociala interaktioner (Giddens 2007:620). Makt föder också alltid motstånd. 

Genusöverskridande med till exempel cross-dressing och drag kan ses som ett motstånd mot 

rådande normer genom att de parodierar heteronormativiteten och den makt det för med sig 

att passa in i dessa normer (Ambjörnsson 2006:148). Butler menar att en strategi för att luckra 

upp normerna kan vara att förtryckta grupper tar ”tillbaka” de negativa namn som samhället 

har gett dem och gör dem till sina egna. Exempelvis på detta går att finna på Instagram där 

överviktiga människor lägger ut bilder på sig själva under hashtaggarna ”fatisfab” och 

”bigisbeautiful”. Enligt Ambjörnssons läsning av Butler kan detta beskrivas som en dubbel 

rörelse, där de stigmatiserande tilltalen återskapas, prövas och förändras (Ambjörnsson 

2006:153).  

Identitet 

I Laclau och Mouffes syn på identitetsskapande beskrevs hur subjektet försätts in i olika 

subjektspositioner av diskurserna. De menar vidare att identiteten som exempelvis kvinna 

etableras genom ekvivalenskedjor som talar om hur någon som ser sig själv som kvinna bör 

agera och se ut för att av omgivningen uppfattas som just kvinna. Detta synsätt liknar Judith 
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Butlers teori om identitet. I Butlers teorier så beskrivs genusidentiteten som ett slags imitation 

för vilken det inte finns något original (Butler 2005:72). Upprepningar och iscensättningarna 

av manligt och kvinnligt befäster och reproducerar gång på gång maskulint och feminint 

genus och ger sken av att det finns en slags inneboende manlig och kvinnlig inre identitet. 

Genom att instinktivt och oreflekterat upprepa handlingar som är kodade kvinnliga och 

manliga så resulterar det i att vi kommer att uppfatta vissa handlingar som naturliga för ett 

genus medan Butler menar att det inte finns något naturligt eller normalt sätt för hur en 

individ som ser sig själv som kvinna eller man ska agera, tala eller vara (Butler 2005:9).  

Genusidentiteten är med andra ord alltid performativ.  

Nils Hammarén och Thomas Johansson menar att skillnad blir ett viktigt begrepp i 

uppkomsten av identiteter och sociala kategorier. Kvinna existerar i och får sin betydelse 

genom kategorin man, smal får sin betydelse genom kategorin tjock, och vice versa 

(Hammarén och Johansson 2009:98). Likhet och skillnad skapas både symboliskt genom 

diskurser och socialt genom inkludering och exkludering av människor. Identiteter kan på så 

vis förstås som effekter av makt som skapar uppdelning av över- och underordning (ibid:98). 

Jag kommer att i min uppsats undersöka hur identiteter och sociala kategorier skapas och 

upprätthålls genom diskurser och även utforska de ekvivalenskedjor som ger identiteter och 

olika kroppar sin mening.  

Metod 
För att besvara syftet har jag valt att använda ett kvalitativt angreppssätt. Detta för att få 

djupare förståelse för de deltagande kvinnornas syn på kropp och ideal mot bakgrund av 

kroppspositivismen. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att det ger en 

övergripande struktur till intervjun, men samtidigt möjlighet att följa upp intressanta sidospår 

och ställa följdfrågor till informanten och fördjupa sig i vissa delar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011:40).  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med specifika teman som kom att beröras 

under intervjuerna. De tre huvudsakliga temana var ideal, kroppspositivism och dig och din 

kropp. Semistrukturerade intervjuer präglas av en flexibilitet där forskaren, eller i detta fall 

jag som student, inte behöver följa intervjuguiden slaviskt utan kan välja att fördjupa mig i 

intressanta svar från informanten och avvika från intervjuns schema och ställa vidare frågor 

om ämnen som informanten upplever relevanta (Bryman 2008:413-415). Vidare är 
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möjligheten inom semistrukturerade intervjuer stor för intervjupersonen att utforma svaren på 

frågorna på sitt eget sätt (Bryman 2008:415) Det finns inga standardiserade svarsalternativ 

vilket passar mitt syfte där jag är ute efter ett fylligt och detaljerat material.  

Urval 

Ett kriterium för urvalet var att intervjudeltagarna skulle ha ett gemensamt intresse för eller 

förkunskap om ämnet för att kunna ge de utförliga svar som krävdes för studien. Eftersom 

intervjuerna skulle beröra ämnen som kroppsideal och medias påverkan samt det nya 

fenomenet kroppspositivism så ansåg jag det vara en förutsättning att deltagarna aktivt skulle 

följa bloggar eller Instagram-konton som förespråkade kroppsacceptans och skulle ha följt 

med i den mediala debatten om kroppar och ideal som har varit i ropet det senaste året. 

Eftersom tidigare forskning har visat att unga kvinnor är en utsatt grupp gällande påverkan av 

medias skönhetsideal (Shorter et al. 2008, Jackson & Vares 2015) så har jag valt att inkludera 

kvinnor mellan 23-28 år i min undersökning. Jag ansåg också detta åldersspann lämpligt 

eftersom man i denna ålder förmodligen inte är lika lättpåverkad av samhällsideal som 

ungdomar eventuellt kan vara.  Alla de deltagande kvinnorna i min studie studerar nu eller har 

tidigare studerat på universitetet.  

För att försöka skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet tillämpade 

jag ett målstyrt urval (Bryman 2008:434). Urvalet fick skepnaden av ett snöbollsurval 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:43).  Det gick till så att jag kontaktade en bekant som jag 

kände till var aktiv i frågan om kroppsacceptans och sedan bad jag henne skicka förfrågan 

vidare i sin bekantskapskrets för att försöka finna kvinnor med samma intresse och kunskap 

inom området som henne. På så vis rullade snöbollen vidare och växte sig större tills jag hade 

tillgång till ett tillräckligt antal personer att intervjua. Detta ledde till en tämligen homogen 

grupp gällande kön, ålder och inblick i ämnet. Faktorer som kunde ha varit intressanta att 

undersöka så som etnicitet och geografisk hemvist har jag valt att inte studera i denna uppsats.  

Jag har valt att bortse från personlig information gällande informanterna som inte påverkar 

analysen. Detta för att i största möjliga mån eftersträva att de inte kan identifieras. Vidare 

anser jag det vara diskursen de är delaktiga i som är det viktiga och hur de positionerar sig 

med hjälp av språket, inte att presentera informanterna som enskilda individer. När 

personerna citeras i analysavsnittet kommer de fem informanterna kallas person 1 (P1), 

person 2 (P2) och så vidare.  
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Genomförande 

En första kontakt togs med informanterna genom att jag skickade ut ett informantbrev där jag 

berättade om studien och hur den skulle gå till. Jag bad sedan informanterna välja ut den plats 

som passade dem bäst att bli intervjuade på. Detta för att skapa en miljö där informanten 

skulle känna sig bekväm. Detta ledde till att intervjuerna kom att genomföras antingen på 

universitetet, hemma hos mig eller hemma hos två av informanterna. De fem intervjuerna blev 

mellan 55 och 95 minuter långa. 

Innan intervjuerna startade så försökte jag skapa en avslappnande atmosfär genom att 

småprata lite och ställa frågor. Jag redogjorde också för etiska aspekter och berättade att 

intervjun skulle komma att spelas in på min mobiltelefon för att försäkra mig om att detta var 

okej för informanten. Innan intervjun började så testade vi också inspelningsfunktionen för att 

se att ljudet hördes ordentligt. Heléne Thomsson rekommenderar att använda ljudupptagning 

för att kunna få tillgång till de hela berättelserna inför analysen och för att få del av specifika 

ordval, motsättningar och tonfall och inte bara enkla, korta svar som man skulle hinna 

anteckna på ett papper (2010:87). Det underlättade också att spela in intervjuerna eftersom jag 

då inte behövde koncentrera mig på att anteckna allt som sades utan kunde lägga mitt fokus 

på intervjupersonen istället. Jag kom dock att även sitta med anteckningsblock och papper och 

göra små anteckningar under intervjuns gång. Det kunde vara saker som kroppsspråk, som 

inte hörs på ljudupptagningen eller annat som jag ansåg vara viktigt att komma ihåg under 

stunden. Jag var noga med att sitta med enbart papper och penna och inte använda mig av 

datorn eftersom jag ansåg att denna kunde skapa en slags barriär mellan mig och den 

intervjuade.  

Jag använde mig av min semistrukturerade intervjuguide som var uppdelad efter vissa teman. 

I denna hade jag utarbetat både indirekta frågor som handlade om vad människor generellt 

tyckte om ett ämne, men också direkta frågor, som fokuserade på individens egna åsikter 

(Bryman 2008:423). Detta för att kunna undersöka hur personen positionerar sig. Jag strävade 

efter en flexibilitet under intervjuns gång och undvek att följa intervjuguiden till punkt och 

pricka. Istället följde jag upp vissa svar med följdfrågor för att fördjupa vissa svar. Följdfrågor 

hade jag antecknat i min intervjuguide men ibland gick dessa inte att använda och då 

improviserade jag med nya följdfrågor som var passande.  
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Ibland fick jag känslan att informanten svävade iväg i andra ämnen som inte var relevanta för 

mitt syfte, men då styrde jag tillbaka fokus genom att återgå till intervjuguidens frågor. Ibland 

körde vi fast på vissa frågor och då kunde jag ge exempel från mina egna åsikter för att föra 

samtalet framåt. Jag är medveten om att detta kanske färgade informantens svar men jag 

ansåg ändå att det var nödvändigt vid vissa tillfällen för att kunna komma vidare i samtalet. Så 

fort som möjligt efter att intervjun var genomförd påbörjade jag transkriberingen. Detta 

eftersom jag då hade intervjun färskt i minnet. Transkriberingen av intervjuerna har gjorts 

ordagrant, men jag har valt att bortse från vissa upprepningar eller ljud som jag inte ansåg 

betydelsefulla som hummanden och liknande.  

Förförståelse/ Rollen som diskursanalytiker 

Intervjun kan ses som en gemensam konstruktion mellan den som blir intervjuad och 

intervjuaren. Eva Fägerborg menar att intervjun kan vara beroende av likheter och skillnader 

mellan informant och intervjuare gällande kön, ålder och social bakgrund (Fägerborg 

2001:95). Jag reflekterade över hur intervjuerna kunde påverkas av att jag och informanterna 

alla såg oss själva som kvinnor, var i samma ålder samt studerar eller har studerat på 

universitet. Jag anser att dessa faktorer påverkade flytet i intervjuerna avsevärt i och med att 

vi har upplevt liknande faser i livet och kan relatera till lika samhällsfenomen som 

utseendefixering och skönhetsideal. En nackdel med likheterna kan vara att vissa segment 

eller ståndpunkter i intervjuerna tas för givet och därmed lämnas osagda. Att informanterna 

antar att eftersom jag intervjuar dem om ideal och kroppspositivism att jag därför skulle ha 

lika stor kunskap som dem inom området. 

Eftersom jag själv har ett intresse för feminism, kroppen och de normer som omger den så kan 

det vara svårt att upptäcka de diskurser som konstrueras om ämnet. Jag blir också själv en del 

av diskursen då jag och informanterna kan ses som medskapare till diskursen och vår sociala 

verklighet genom användandet av språket. Det är därför viktigt att vara medveten om hur vi 

tillsammans skapar och påverkar resultatet genom vårt samtal och sträva efter att undvika att 

vara en del i reproduktionen av de normer jag avser att undersöka.  Marianne Winther 

Jörgensen och Louise Phillips beskriver en svårighet med att genomföra diskursanalyser och 

menar att det är svårt för forskaren att undersöka de diskurser man själv är nära och har 

åsikter om. Då får man försöka närma sig ämnet nollställt och sätta en parentes kring sin egen 

kunskap och intresse så att ens egna värderingar inte färgar analysen (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:28). Jag har fokuserat på att närma mig materialet som om det vore främmande 
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när jag har läst de transkriberade intervjuerna och strävat efter att upptäcka de diskurser som 

tas för givet och ses som naturliga. Jag är medveten om att mina förkunskaper och 

erfarenheter inom ämnet kan påverka hur jag analyserar mitt material men jag har strävat efter 

att ha ett reflexivt förhållningssätt i skapandet av denna uppsats och genomgående reflektera 

kring de tolkningar jag gör.  

Etik  

När en studie genomförs bör man som forskare ta hänsyn till vissa grundläggande etiska 

principer. Vetenskapsrådet beskriver hur varje forskare bör göra en avvägning mellan 

forskningskravet, kravet att bedriva forskning så att kunskaper fördjupas och förbättras, och 

individskyddskravet, som skyddar samhällets medborgare från olämplig insyn i deras privatliv 

(Vetenskapsrådet, 2014). Till min uppsats har jag utgått från de fyra huvudkraven som 

individskyddskravet består av. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera informanterna om studiens syfte. 

Jan Trost (2010:125) menar att som forskare bör man hålla sig till att enbart berätta det 

nödvändiga om studien innan det påbörjas och sträva efter att inte avslöja för mycket så att 

informanten redan innan styrs åt ett visst håll. Här har jag gjort en avvägning, så att mina 

informanter fått tillräckligt med information om studiens syfte, hur intervjun kommer att gå 

till och hur lång tid det kommer att ta, men inte för mycket upplysningar så att de styrs att 

svara på ett sätt som de tror gynnar undersökningsfrågan.  

Innan mina intervjuer skickade jag ut information om undersökningen via mail till de 

deltagande personerna och talade om för dem att det är frivilligt att delta och att det är tillåtet 

att avbryta intervjun när som helst under dess gång. Eftersom frågor som rör kroppen kan vara 

känsliga att svara på för vissa individer så meddelade jag att det är helt i sin ordning om man 

som informant skulle vilja hoppa över en fråga och gå vidare med intervjun. När frågor om 

kropp och ideal lyfts så kan det både vara befriande för informanten att prata om men det kan 

också förstärka problemet eftersom vi genom att lyfta dessa frågor reproducerar en diskurs där 

den smala kroppen ses som den ideala. 

Konfidentialitetskravet rör insamlade uppgifter om de medverkande personerna. Dessa 

uppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Som universitetsstudent 

har jag tystnadsplikt gällande de medverkande individerna och personliga uppgifter om dem. I 
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studien kommer jag att sträva efter att avidentifiera de medverkande så att de inte går att 

känna igen. Uppgifter som inte är nödvändiga för analys och förståelse kommer jag att 

utelämna (Trost 2010:127). Nyttjandekravet, slutligen, handlar om att den information och 

uppgifter som samlats in under undersökningens gång enbart ska användas till 

forskningsändamål. Gällande detta kommer jag att på förhand informera de medverkande att 

deras intervjusvar och personliga uppgifter endast kommer att användas till denna studie. 

Efter genomförd intervju kommer jag att erbjuda informanten att läsa den färdiga uppsatsen 

om intresse finns.  

Analysverktyg 

Laclau och Mouffe fokuserade främst på utveckling av teorier och med anledning av detta 

finns det inga riktlinjer utarbetade av dem för hur en analys av empiri bör se ut. Jag har valt 

att bygga min analys kring några av deras begrepp och har då fokuserat på de begrepp som rör 

identitet, samt begrepp som handlar om konflikt mellan olika diskurser. Jag har också studerat 

nodalpunkter i de olika diskurserna, samt begrepp som ger dessa upphöjda tecken innehåll 

och mening.  

För att underlätta kodning och analys av den insamlade empirin så har jag sammanställt några 

analysfrågor. Dessa är tänkta som hjälp under genomläsningen av materialet för att kunna 

upptäcka och fokusera på de delar som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Analysfrågorna kan ses som en nedbrytning av uppsatsens frågeställningar med målet att 

skapa ett tydligare tillvägagångssätt för att kunna besvara dem.  

 

• Vilka är de mest centrala temana som framträder i datamaterialet? 
• Vad är mest framträdande inom respektive tema? 
• Vilka olika subjektspositioner finns och vilka intas? 
• Vilka nodalpunkter kan urskiljas? 
• Vilka tecken knyts samman i ekvivalenskedjor och ger nodalpunkterna mening? 
• Urskiljs något överdeterminerat subjekt? 
• Urskiljs någon antagonism (kamp) mellan olika diskurser? Vilka flytande signifikanter 

kan då finnas? 
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Kodning och analysmetod  

Efter transkriberingen av datamaterialet gjordes en första genomläsning av intervjuerna där 

jag fokuserade på de två första analysfrågorna och strävade efter att urskilja de teman som var 

mest centrala i materialet. Jag har tematiserat utifrån analysfrågorna och också använt mig av 

tematisk analys (Braun & Clarke 2006) som hjälpmedel för att identifiera, beskriva och 

analysera mönster i datamaterial (Braun & Clarke 2006:79). Författarna betonar vikten av att 

bestämma sig på vilken nivå tematiseringen ska göras. Till min uppsats har jag utgått från en 

tematisk analys på en latent nivå (ibid:84) för att inte enbart fokusera på det informanterna 

säger explicit utan leta efter djupare, underliggande betydelser i deras uttalanden. Under 

genomläsning utifrån de två första analysfrågorna försökte jag sätta min teoretiska 

förförståelse åt sidan (ibid:88) och koncentrera mig på de underliggande meningarna i 

informanternas utsagor om kropp och ideal. Utifrån genomläsningen kodades materialet 

tematiskt och efter det undersöktes eventuella samband mellan koderna för att finna mer 

övergripande huvudteman (ibid:89). Koderna granskades och förfinades genom att återgå till 

datamaterialet och jämföra relationer mellan koder. De mest framträdande temana som 

identifierades var ”Vikten av att passa in”, ”Dikotomin mellan manligt och kvinnligt” och 

”Medias roll”. Genom färgkodning och mind maps så ordnades temana i kluster med 

tillhörande underteman. Med de övriga analysfrågorna i fokus strävade jag sedan efter att 

upptäcka artikulationer i varje tema som innehöll tecken i olika ekvivalenskedjor och som 

kunde kopplas till mina frågeställningar. Analysen började på så vis i mer generella teman för 

att leda till konstruktion av ekvivalenskedjor och en diskussion om vilka diskurser som 

möjliggör eller hindrar olika subjektspositioner. Min egen analys relaterades och analyserades 

sedan i förhållande till teorier och tidigare forskning.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två termer som används främst inom kvantitativ forskning för att 

bedöma om forskningen är av god vetenskaplig kvalitet. Reliabilitet handlar om mätningens 

pålitlighet, kan den upprepas med ett likadant resultat? Validitet har att göra med om man i 

sin undersökning verkligen mäter det man avser mäta (Bryman 2011:163). 

Göran Bergström och Kristina Boréus diskuterar validitets- och reliabilitetsfrågor inom 

diskursanalys. Reliabilitetsfrågan handlar om huruvida någon annan skulle kunna upprepa 

studien och få liknande resultat. Eftersom jag i min studie undersöker verkligheten ur ett 
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socialkonstruktivistiskt perspektiv så utgår jag från en syn på omvärlden som ständigt 

föränderlig. Det är därför svårt att säga om studien skulle nå samma resultat om den 

upprepades av någon annan eftersom resultatet också är en del av mina tolkningar. Vissa av 

mina tolkningar och analyser kanske skulle ha tolkats på ett annat sätt av någon annan, därför 

har jag strävat efter att vara öppen och motivera mina upplevelser av diskurserna och hur jag 

kommit fram till mitt resultat (jmfr Bergström och Boréus 2012:406). Jag har strävat efter 

transparens när jag har beskrivit hur analysen har gått till samt redovisat urvalet och 

intervjuguiden. Detta är en bidragande faktor till att någon annan skulle kunna uppnå ett 

liknande resultat vid en upprepad studie.   

Att uppnå hög validitet i forskningen är beroende av hur korrekt analysen är, det vill säga om 

metoden som används i studien verkligen kan ge svar på uppsatsens syfte och frågeställningar 

(Bergström & Boréus, 2012:41). För att uppnå detta har jag valt teori och metodval som alla 

är socialkonstruktivistiska och utgår från samma antaganden om omvärlden. Jag har också 

strävat efter att på ett öppet och tydligt sätt redovisat vilka analytiska verktyg jag har använt 

för att tydliggöra hur analysen har gått till.  

Analys och resultat 
Denna del är uppdelad i tre huvudteman, som kom att framstå som de mest centrala efter 

kodning med hjälp av tematisk analys samt analysfrågorna som beskrivs i kapitlet ”Kodning 

och analysverktyg”.  Huvudtemana är ”Vikten av att passa in”, ”Dikotomin mellan manligt 

och kvinnligt” och ”Medias roll”. De tre huvudtemana är sedan indelade i underteman. De 

olika delarna analyseras i detta avsnitt med hjälp av diskursteori och genusvetenskaplig teori 

och relateras kontinuerligt till tidigare forskning.  

Vikten av att passa in 

En stor del av citaten i datamaterialet tyder på en önskan bland informanterna om att passa in 

med sin kropp och sina iscensättningar av kvinnlighet. Individen vill förhålla sig till de 

riktlinjer och normer som upprätthålls av samhället för att inte uppfattas som avvikande.  

Jag tror många smala vill gå upp i vikt också för de vill ju inte riskera att se sjuka ut, alltså man 

ska ju vara det här mellantinget helst, i balans liksom. Men man kan ju vara i balans när man är 

tjock och när man är väldigt smal också, men kroppar överlag alltså jag tror att man vill till 

mitten, man vill smälta in. P1.  
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Person 1 menar med sitt uttalande att hon tror att det är viktigt för den enskilda individen att 

smälta in i sin omgivning med kroppens yttre. Informanten sätter här tecknet att vara ”för 

smal” i relation till att riskera att se sjuk ut, något som man vill undvika. Även om många i 

dagens samhälle strävar efter att efterlikna det smala idealet finns det alltså en gräns man 

måste förhålla sig till för att konstruera sin kropp på rätt sätt och inte uppfattas av 

omgivningen som avvikande. Informanten menar vidare att kroppens yttre inte behöver ha ett 

samband med hur kroppen mår på insidan. Det är möjligt att vara i balans både som tjock och 

som smal. Dock tyder citatet på att även om man mår bra på insidan så är det kroppens yttre 

som av omgivningen blir bedömt och värderat om det passar in i samhällets normer. Person 1 

tror att alla vill smälta in och inte avvika med sitt kroppsliga uttryck men samtidigt i dagens 

samhälle finns det en diskurs som menar att det är viktigt för många att framstå som att man 

har en egen identitet och ett eget uttryck. Dock när det gäller kroppen och dess former tyder 

de flesta av informanternas uttalanden på att det är viktigt att individens kropp inte avviker 

från de normer som finns. 

Att falla utanför ramarna  

I informanternas uttalanden finns det tecken som tyder på att det utdelas sanktioner till de 

individer som inte klarar av att konstruera kroppen enligt de normer som finns i samhället. 

När informanterna talar om kroppspositivism så verkar sanktioner vara ett vanligt 

förekommande inslag. 

Många kommentarer på Instagram tänker jag, typ man kan inte uppmuntra fetma! Och det gör 

man ju tydligen bara genom att vara nöjd med sig själv och sin kropp. P4.  

Informanten beskriver här negativa kommentarer som människor utdelar till de individer som 

väljer att visa upp sin kropp som den är och vara nöjd med den. Här ses negativa 

kommentarer på Instagram som en sanktion mot individer som visar upp en kropp som 

avviker från samhällets skönhetsideal. Här sätter sig informanten emot de individer som 

skulle anse att man enbart genom att visa upp en kropp som avviker från normen skulle 

uppmuntra fetma. I uttalandet visar informanten att den diskurs hon motsätter sig inte kan 

förena tecknen ”nöjd med sig själv” och ”nöjd med sin kropp” med nodalpunkten den 

överviktiga eller avvikande kroppen. Den diskursen hon gör motstånd mot säger alltså att om 

man är överviktig eller avviker från normen på annat sätt så kan man inte vara nöjd med sig 

själv. Citatet visar också på att det verkar finnas en rädsla för fetma i samhället och denna 

rädsla förstärks genom att utdela negativa kommentarer till dem som visar upp och är nöjda 
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med sin kropp. Genom person 4 s uttalande blir hon en del av en motdiskurs och visar att det 

finns flera diskurser som för en kamp om hegemoni inom detta område.  

Att visa upp sin kropp som den är, som många som är aktiva inom kroppspositivismen gör, 

med övervikt och brister och inte i enlighet med samhällets kroppsnormer kan ses som ett 

subversivt beteende enligt Butler. De kvinnor som visar upp sina kroppar gör genom detta 

motstånd mot föreställningar om stabila normer och vägrar inställa sig i de subjektspositioner 

som finns att tillgå för att konstruera kvinnlighet eftersom de verkar hämmande och 

fastlåsande (Ambjörnsson 2006: 144-145) När någon eller någonting går emot invanda 

normer kan de av samhället framstå som ett hot mot den rådande ordningen där vi exempelvis 

är vana att de kroppar som framställs i media är smala och vältränade. Därav kan de negativa 

kommentarerna på Instagram förstås, som ett försök att återinföra ordningen och trycka ner de 

överskridande iscensättningarna av den kvinnliga kroppen, då dessa kan ses som 

provocerande eftersom de ifrågasätter makten att definiera kroppen.  

Foucault menar att makt föder motstånd. Att visa upp sin kropp trots att den inte 

överensstämmer med normen kan ses som en protest mot medias och samhällets makt över 

upprätthållandet av vilka kroppar som ska synas och få uppmärksamhet. Bauman skulle se 

kroppspositivism som ett tecken på en motreaktion mot konsumtionssamhället och strävan 

efter att forma kroppen efter tidstypiska ideal. Istället för att slaviskt efterfölja normer så 

förhärligas istället det som i vanliga fall hånas, vissa grupper bestämmer sig för att leva med 

sina kroppar som de är och motstå att disciplinera och forma dem enligt rådande mode och 

normer (Bauman 2001:137).  

Sanktioner utdelas inte enbart till de personer som är aktiva inom kroppspositivism och väljer 

att gå emot det rådande smala idealet. Straff i form av blickar och sämre bemötande utdelas 

också till andra kvinnor som inte konstruerar sin kropp och kvinnlighet enligt samhällets 

förväntningar.  

Alltså jag märker ju att jag blir bättre bemött på Kicks om jag är sminkad och ser bra ut än om 

jag är osminkad och typ inte alls har snygga kläder, det är ju helt sjukt, men jag tänker typ 

allmänt att man är trevligare mot en snygg människa och ibland kan det vara undermedvetet 

också. P4.  

Citatet tyder på att människor som är snygga och använder smink och snygga kläder för att 

forma sin kropp blir belönade med ett bättre bemötande från omgivningen. Genom detta 
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uttalande försätts informanten i en position där hon kan se igenom de maktstrukturer som 

bedömer och avgör vilka kroppar som efterlever normen och därmed belönas och vilka som 

bestraffas genom att de avviker. Genom att understryka att det är helt sjukt, så visar person 4 

på det skeva i händelsen. Här bör det nämnas att kontexten har viss betydelse. Att använda 

smink och snygga kläder för att få ett särskilt bemötande hade kanske inte varit av samma vikt 

i ett annat sammanhang. Butler menar att kvinnlighet skapas performativt, i våra handlingar, 

rörelser och utsagor. Ständiga upprepningar och iscensättningar av vad som anses vara 

kvinnligt kan till slut få oss att tro att det är någonting naturligt och neutralt. Att bli bemött 

bättre på grund av att individen har snygga kläder och smink kan ses som ett svar på att 

individen har iscensatt en korrekt kvinnlighet. Att bli sämre bemött när man inte lever upp till 

samhällets förväntningar om hur en kvinna ska se ut går att koppla till Baumans teorier om 

hur individen har misslyckats med sin kropps budskap. Omgivningens reaktioner på 

individens sända budskap talar om för personen om hen har gjort rätt eller fel. Reaktionerna 

ger också individen chans att förändra sitt budskap så att personen i fråga kan få tillgång till 

ett bättre bemötande när hen iscensätter sin kropp efter samhällets förväntningar (Bauman 

2001:141). 

Sammanhang och sanktioner 

Att iscensätta sin kropp på ett korrekt sätt var för informanterna viktigt. I deras uttalanden 

fanns det tecken som tydde på att kontexten var viktig för att kroppen ska bli uppfattad på rätt 

sätt. Informanterna menade att det fanns sammanhang där vissa kroppar passade bättre in och 

andra sågs som avvikande. Genom att sanktioner utdelas av informanterna upprätthålls dessa 

gränser som gör att vissa kroppar ses som mer naturliga än andra i ett specifikt sammanhang.  

Men ibland när jag är och tränar så kan jag tänka bara när jag ser en väldigt överviktig, så tänker 

jag men gud vad bra för dig, alltså vad duktig och modig du är som kommer hit. P2. 

Person 2 s uttalande går att tyda som att överviktiga är ovanliga att se på gymmet, att de 

skulle sticka ut och inte hör hemma där. Person 2 har en ståndpunkt där hon anser sig vara 

positivt inställd och vänlig mot de överviktiga som intar arenan men i själva verket utdelar 

hon blickar och är med och reproducerar en föreställning om vart överviktiga hör hemma eller 

inte hör hemma. Det är dock inte bara överviktiga som kan bli stämplade som avvikande i 

detta sammanhang, även smala personer får utstå sanktioner. 

Alltså det är samma sak, om det är någon supersmal tjej, så kan jag ibland tänka, alltså jag tycker 

oftast att man ser att det där inte kan vara friskt, så tänker jag men alltså vad gör du här? P2.  
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Med detta citat går det att förstå att alla som inte klarar av att konstruera sin kropp på rätt sätt 

enligt de normer som råder i just det sammanhanget får utstå blickar eller viskningar bakom 

ryggen som en sanktion från omgivningen. Genom detta konstruerar också person 2 sin 

identitet genom inkludering och exkludering. Hon intar en position som varken över- eller 

underviktig och med denna position tar hon sig också rätten att döma andras kroppar som inte 

efterföljer normen. Dessa kroppar exkluderas och på så vis konstruerar person 2 sin identitet i 

förhållande till det hon inte anser sig vara, det vill säga över- eller underviktig. 

Identitetsskapandet går här att förstå som effekter av makt och leder till en hegemonisk 

ordning av kroppar. Där det i gymsammanhanget går att urskilja kroppar som är över- och 

underordnade.  

Den diskursiva kampen om kroppen  

Att det utdelas sanktioner till dem som misslyckas med att konstruera sin kropp på ett korrekt 

sätt var alla informanterna överens om. Dock verkade det råda meningsskiljaktigheter om vem 

eller vilka som hade rätt att utdela dessa sanktioner eller döma andras kroppar. I synnerhet när 

det talades om kroppspositivism och övervikt så verkade det råda skilda uppfattningar om 

vem som hade rätt att uttala sig om någon annans kropp. Enligt informanternas utsagor så 

verkar det finnas två diskurser som för en kamp om hegemoni inom detta område och med 

dessa diskurser återfinns olika attityder och ståndpunkter som informanterna ställer sig 

bakom. Ett synsätt som ges uttryck är att det ska vara upp till individen själv att bestämma 

över sin kropp. Ingen annan ska få kommentera eller moralisera över någon annans kropp. 

Och det är så irriterande att det alltid ska komma folk som bara jamen det är ju faktiskt 

ohälsosamt! Och det är så konstigt då att de har rätten att säga åt någon hur den ska leva helt 

plötsligt. P4.  

Och sen är det ju ingen som säger, alltså du kan vara tjock och träna och äta mycket och kanske 

äta bra, jämfört med någon som är smal, röker, och kanske bara äta godis, men det ser man ju 

inte utanpå. P4.  

Här försöker person 4 visa på att det inte finns ett likhetstecken mellan tjock och ohälsosam, 

som en stor del av tidigare forskning har visat att många människor tror. Detta gör hon genom 

att relatera nodalpunkten ”tjock” med tecknen ”träna” och ”äta mycket och bra” för att skapa 

mening. Detta producerar en motdiskurs mot den i media och sjukvården flitigt använda 

diskursen som förknippar övervikt med någonting ohälsosamt. Tjock kan här ses som en 

flytande signifikant, ett element som inte har fått sin fixerade mening ännu på grund av 
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skiftande betydelser från olika diskurser som kämpar för att göra just sin betydelse entydig.  

Genom att informanten använder uttryck som ”folk” och ”de” när hon talar om vilka som har 

negativa attityder gentemot överviktiga går det att förstå att hon har en ståndpunkt där de 

förväntningar som finns är att det är upp till varje individ att själv få bestämma över sin 

kropp.  

Ett motsatt uttryck går att se i person 3 och 5 s uttalanden här nedan. Deras citat tyder på en 

attityd som i mångt och mycket tangerar den diskurs som är dominerande i västvärlden idag 

och som förknippar övervikt med någonting ohälsosamt. Den diskurs de är med och 

reproducerar redogörs för i Afful och Ricciardellis (2015) studie och menar att överviktiga 

människor skulle ha brist på moral eller visa upp ett riskfyllt beteende när de misslyckas med 

sitt personliga ansvar att forma kroppen enligt samhällets rådande ideal. Denna diskurs 

upprätthålls idag av media, regeringen och sjukvården. Informanterna intar med sina 

uttalanden en position där de anser sig ha rätten att uttala sig om andras kroppar.  

Hon mår ju säkert bra i sig själv, men hur hälsosamt är det egentligen för kroppen att vara sådär 

överviktig, alltså man bör ju träna regelbundet och träna även om man inte känner för det. P5.  

Alltså det är ju helt dumt, men det har jag kanske också själv tänkt när det är en jättekraftigt 

överviktig person, att det där kan ju inte vara hälsosamt, men jag vill ju inte att den ska gå ner i 

vikt för att bli skinny eller så utan kanske för att må bra. P3.  

Genom sina uttalanden positionerar de också sig själva som bättre vetande individer som kan 

tala om för den överviktiga hur den bör sköta sitt liv och sin kost för att bli hälsosam och må 

bra. Dessa sociala kategorier skapas diskursivt genom likheter och skillnader. Båda 

personerna positionerar sig genom sina uttalanden som motsatsen till de överviktiga, det vill 

säga tränande och hälsosamma. Genom detta skapas kategorier som exkluderar människor 

och bestämmer gränserna för ett ”vi” och ett ”dom”. Skapandet av dessa indelningar kan i 

diskursen ses som en effekt av makt och producerar en över- och underordning (Hammarén 

och Johansson 2009:98).  Belöningen för att gå ner i vikt och träna blir här att må bra och vara 

hälsosam samt bli inkluderad i en social kategori som anses vara rätt och överordnad i dagens 

samhälle. Sanktionerna för att behålla sin övervikt blir här en form av utanförskap med 

utvärderande blickar från omgivningen samt kommentarer och ”goda” råd från andra 

individer om hur man bör sköta sitt liv. Genom detta så går det att se den smala kroppen som 

nodalpunkt inom denna diskurs och tecknen ”må bra” och ”hälsosam” utgör en 

ekvivalenskedja som ger nodalpunkten sin betydelse.  
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Det finns alltså tydligt skiftande synsätt och en kamp mellan diskurserna gällande huruvida 

det är upp till individen själv att bestämma över sin kropp eller om det ska vara okej för andra 

att kommentera och ha åsikter om en enskild individs kropp när den inte uppfyller samhällets 

normer. I den första diskursen ses det som självklart att ingen ska ha rätten att tala om för en 

individ hur den ska leva sitt liv, medan i den konkurrerande diskursen finns uttalanden som 

tyder på att det är tillåtet för omgivningen att tala om hur individen ska leva sitt liv hälsosamt 

och gå ner i vikt, man vill ju bara hjälpa till och få den att må bra.  

Den senare diskursen kan kopplas till Baumans forskning om den budskapsbärande kroppen. 

Han menar att det är kroppen som är det första som omgivningen runt omkring oss ser. I det 

konsumtionssamhälle vi lever i idag så finns det möjlighet att köpa sig ett perfekt jag för att 

efterlikna samhällets ideal. Misslyckas man med det så får man veta det i omgivningens 

reaktioner på budskapet individens kropp bär fram. Den överviktiga kroppen har misslyckats 

med sitt budskap och framställs som ohälsosam. Därför menar person 3 och 5 att överviktiga 

personer ska gå ner i vikt och träna och därmed modifiera sin kropps budskap som individer 

som är hälsosamma och mår bra. Egenskaper som är mer eftersträvansvärda inom den 

dominerande diskursen i dagens samhälle.  

Dikotomin mellan manligt och kvinnligt 

I intervjuerna kom det fram att det var betydelsefullt att konstruera sin kropp rätt för att av 

omgivningen inte uppfattas som avvikande. Det var inte bara viktigt att konstruera sin kropp 

och kvinnlighet i förhållande till andra kvinnor, det var också av stor vikt att inte uppfattas 

som man. Många av informanterna menade i intervjuerna att det fanns stora skillnader mellan 

en manlig och en kvinnlig kropp. Det fanns vissa egenskaper och attribut som kodades som 

manliga och vissa som ansågs kvinnliga. 

Alltså jag har så knäppa tankar, men stunder när jag har tänkt att jag är hälften man, för att jag 

har små bröst, breda käkar, för att jag är lång, och stora fötter, alltså sådana saker, det förknippas 

ju inte med kvinnligt, för då ska man ju egentligen vara tvärtom från det, så då har jag liksom 

tänkt att ja jag kanske är en man, tänk om jag inte har äggstockar och så, jag kanske är hälften 

man. P4. 

Ibland så tänker jag att jag kanske skulle passa bättre som man för att jag är så lång, och har väl 

ganska bra muskelmassa och så, om jag hade varit man hade jag kanske varit mer, kanske smält 

in. P3. 
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I dessa kommentarer uttrycker person 3 och 4 en medvetenhet om att den egna kroppen 

kanske hade passat bättre som en manskropp. Detta görs genom att tecken som lång, stora 

fötter, breda käkar och bra muskelmassa utgör en ekvivalenskedja som relaterar dessa tecken 

till den manliga kroppen på ett bestämt sätt och därmed får sin betydelse fixerad. Båda dessa 

personer anser alltså att de hade kunna konstruera sin kvinnlighet på ett bättre sätt om deras 

kropp haft ett annat utseende. Person 3 tror att hon hade smält in bättre som man. Detta 

uttalande tyder på att hon inte anser sig vara typiskt kvinnlig med anledning av sin längd 

vilket hon också understryker i ett senare citat.  

Ja alltså jag skulle ju vilja vara kortare, typ 1,67 kanske. Alltså jag vill ju vara en liten och söt tjej, 
det har jag alltid drömt om. 

Varför det tror du? 

Ja jamen jag tänker ju att mitt utseende avviker ju och jag vill ju bara smälta in liksom, och vara 
lagom. P3.  

Här sätts tecknen ”liten” och ”söt” i relation till nodalpunkten ”tjej”. Uttalandet tyder på att 

om man som tjej har egenskaper som liten och söt så smälter man in och är lagom. Personen 

anser sig ha ett avvikande utseende genom att hon har en rad utseendemässiga tecken som 

ingår i en ekvivalenskedja som ger den manliga kroppen sin betydelse. Att känna sig 

avvikande och att inte passa in i den diskursiva konstruktionen av ”kvinna”, kan leda till att 

omvärlden inte uppfattar individen som en riktig kvinna, därav längtan efter att få smälta in i 

mängden. Detta går att relatera till Laclau och Mouffes teori om hur identiteten som 

exempelvis kvinna skapas. De menar att den diskursiva konstruktionen av kvinna skapas när 

tecken relateras till identiteten kvinna. Genom att studera vilka tecken som ingår i en 

ekvivalenskedja som ger innehåll åt ”kvinna” går det att upptäcka vilka egenskaper personer 

som anser sig vara kvinnor bör leva upp till för att av omvärlden uppfattas som just sådana 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:50). Paralleller går också att dra till Judith Butlers teori 

om performativitet och hur föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt blir 

vedertagna och står för någonting som är neutralt och naturligt. En diskurs som gör 

kvinnokroppen förståelig genom tecken som liten och söt samt den manliga kroppen som 

lång, stora fötter och muskulös kan i Laclau och Mouffes termer ses som en objektiv diskurs, 

en mycket fast etablerad diskurs som har börjat framstå som naturlig (ibid:43).  

Press på kvinnor och män 

När det talades om kroppen och ideal menade många av informanterna att kvinnorna har det 

svårare och mer press på sig att leva upp till samhällets ideal.  
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Men alltså det är ju lite mer accepterat som äldre herre att ha en kula på magen än om man är 

kvinna och det är ju det här att kvinnor får ju höra mycket mer om sina kroppar än män får göra, 

alltså kvinnor döms ju mycket mer för sina kroppar än män. P2.   

Genom detta citat visar person 2 att hon har en ståndpunkt som menar att kvinnors döms 

hårdare för sitt utseende än vad män gör. Informanterna talade också om att det som kvinna är 

svårare att ha enbart bra egenskaper eftersom man oftare värderas efter sitt utseende. Här blir 

hon del av en diskurs som tangerar en stor del av tidigare forskning inom området (Bordo 

1993, Fredrickson & Roberts 1997, Johansson 1999). Fredrickson & Roberts (1997) menar 

med sin objektifieringsteori att den kvinnliga kroppen konstant är utsatt för ett yttre 

granskande i strävan efter att passa in i samhällets norm. Den kritiska värderingen av 

kvinnans egen kropp kan leda till känslor av missnöje mot sin kropp. Även Anna Johansson 

visar på liknande resultat i sin forskning och menar att den kulturella fixeringen vid kvinnors 

kroppar har ett samband med mäns överordning och kvinnors underordning i samhället. 

Kvinnor bedöms och värderas, inte bara från män utan också från andra kvinnor (Johansson 

1999:29). Vidare går det att se att Johansson i sin forskning är av samma åsikt som person 2 i 

det att hon menar att kvinnlig fetma är skamligare och mindre accepterad än manlig sådan 

(ibid:94).  

Person 1 visar att det finns en motdiskurs mot den rådande diskursen om att kvinnor skulle 

påverkas i större utsträckning än män av samhällets normer. Med detta uttalande går det att 

förstå att det råder en kamp mellan diskurserna om hegemoni inom detta område.  

Det gäller ju för män också, som blir mindre män om de blir tjocka, eller pinnsmala, alltså det 

gäller ju alla kroppar. P1.  

I denna motdiskurs ses det som mindre manligt att vara tjock eller pinnsmal, och person 1 

menar att män i samma utsträckning som kvinnor påverkas av olika ideal. Genom detta citat 

så går det att förstå att när tecknen tjock och pinnsmal relateras till den manliga kroppen så 

konstrueras manlighet på ett mindre åtråvärt sätt. Genom detta skapas en rangordning av 

manligheter, då de män som iscensätter sin manlighet med de mindre eftersträvansvärda 

tecknen tjock och pinnsmal hamnar längre ner på skalan och blir ”mindre män” i jämförelse 

med de som lyckas konstruera sin manlighet rätt enligt samhällets normer, den hegemoniska 

manligheten.  
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Mer eller mindre kvinnlig 

I föregående avsnitt menar informanterna att det finns vissa tecken som när de kombineras 

kan göra att en man anses vara mindre manlig. Samma sak verkar gällande när informanterna 

beskriver kvinnlighet. När det talas om kvinnlighet så kopplar informanterna ihop en rad 

tecken för att ge mening åt nodalpunkten kvinna. De tecken som kopplas ihop i 

ekvivalenskedjor för att konstruera rätt sorts kvinnlighet är kurvig- långt hår- smal- lagom 

tränad- mjuk. 

Om jag vore en överviktig kvinna, då hade jag känt mig mindre kvinnlig för att jag kanske hade 

haft typ inga former då. Men jag hade känt mig mer kvinnlig om jag hade haft formerna på rätt 

plats. P3.  

Om jag inte haft några former över huvud taget då tror jag det hade varit lättare för mig att känna 

mig mindre kvinnlig det tror jag absolut. Men för mig är håret jätteviktigt, alltså om jag hade 

tappat allt hår, då hade det känts som jag tappat typ all min kvinnlighet. P2.  

Person 2 och 3 understryker hur viktiga formerna är för att man ska känna sig kvinnlig. Med 

deras citat går det att tyda att de anser att det är utseendet som är viktigt för hur kvinnlighet 

konstrueras och uppfattas och inte huruvida man känner sig som kvinna eller inte. Kvinnlighet 

förstås här relationellt då identiteten som kvinna skapas i förhållande till det man inte anser 

kvinnligt, i detta fall övervikt, inga former eller formerna på fel plats och kort hår. Inom 

denna diskurs går det att förstå att de människor som konstruerar sin kvinnlighet med de 

tecken som inte anses kvinnliga misslyckas med sin iscensättning och kan av omgivningen 

uppfattas som mindre kvinnliga. Den kvinnliga identiteten konstrueras alltså både i relation 

till män, det ses av informanterna viktigt att inte ha attribut som anses höra ihop med den 

manliga kroppen, men också till andra kvinnor, som konstruerar sin kvinnlighet med 

egenskaper som inte anses höra ihop med den ”rätta” kvinnligheten.  

Åsikten om den rätta kvinnligheten är dock inte helt enhetlig vilket person 4 visar genom sitt 

uttalande. 

Jag känner att det bästa hade varit om det inte varit så himla manligt och kvinnligt utan man får 

vara den man är, alltså om du föds med en snopp men vill ha klänning så ska inte det vara en 

”big deal”, att alla liksom ska få vara som de är, men så är det ju verkligen inte, men jag hoppas 

det kommer förändras. P4.  
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Här är informanten del av en önskad motdiskurs som menar att det viktigaste för att vara 

kvinna är att man känner sig som kvinna. Tecken som snopp och klänning är inom diskurs 1 

åtskilda i olika ekivalenskedjor genom att de antas höra ihop med olika genus. Informanten 

menar i sitt uttalande att vi är så styrda av diskurs 1 som är så fast etablerad och objektiv i 

samhället och talar om vad manligt och kvinnligt är att de som går emot denna norm och 

exempelvis väljer att klä sig i klänning trots att deras biologiska kön är manligt, inte kan göra 

detta utan att det blir en ”big deal” från omgivningen. Butler menar att vi är så vana hur 

maskulinitet och femininitet iscensätts så när någon konstruerar genus på ett avvikande sätt så 

blir dessa personer mindre begripliga i omgivningens ögon. Informanten hoppas att synsättet 

kanske kommer att förändras. Enligt Butler finns fröet till förändring inom ramen för de 

normer som bestämmer hur kvinnligt och manligt genus ska gestaltas. Hon talar om 

förskjutning av genusidentiteter, när någon iscensätter sitt genus på ett sätt som anses vara lite 

avvikande från det normala (eller upprepas av det motsatta könet) vidgas ramarna för vad som 

kan anses normalt och genom detta kan till synes stabila iscensättningar av genus förändras 

sakta med tiden (Ambjörnsson 2006:139). 

Kroppen och uppmärksamhet från det motsatta könet 

Informanterna menade att det var viktigt att konstruera sin kropp och kvinnlighet rätt för att 

av omgivningen bli bemött på ett önskvärt sätt. Många av kommentarerna tydde på att det i 

synnerhet var det motsatta könet man strävade efter att få rätt bemötande av. De deltagande 

kvinnorna var alla heterosexuella och uttalade sig om sina känslor inför uppmärksamhet, eller 

avsaknaden av uppmärksamhet, från män.  

Alltså man tänker att om jag bara får en plattare mage så skulle jag få pojkvän så här, eller så 

skulle jag tycka om mig själv igen, så kan man ju tänka ibland men så är det ju inte alls. P5.   

Och sen tänker jag att om man ser idealbra ut så får man ju mycket mer uppmärksamhet för det 

och kanske tänker jamen jag har inte haft många pojkvänner eller dejtat många men hade jag vart 

snygg så hade man som fått mer chanser förstår du. P4.   

Här kopplar informanterna ihop utseendet, om man ser bra ut, med att det då finns en större 

chans till att man skulle få en pojkvän. Att se bra ut kopplas här ihop med tecknet platt mage, 

informanten menar alltså att det är mer troligt att få en pojkvän om man uppfyller normen för 

hur den smala kroppen ska se ut. Sanktionerna enligt informanternas uttalanden kan tydas 

som att om man misslyckas med att konstruera sin kvinnlighet och kropp på rätt sätt så blir 

straffet utebliven uppmärksamhet och intresse från det motsatta könet Här positionerar sig 
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kvinnorna i en diskurs där utseendet verkar vara det viktigaste för att skaffa en partner. Enligt 

deras citat så kan målet med träning eller att forma kroppen så att den ser bra ut, vara att 

attrahera det motsatta könet i större utsträckning än att det är någonting man gör för sin egen 

skull. Denna slutsats förstärks av person 2 s citat. 

Men jag tänker liksom när jag inte har pojkvän så tror jag att jag blir mindre bekväm i kroppen. 

Kanske tränar mer. Det är sjukt. Man kan slappna av mer när man har någon. P2.   

Att vara mindre bekväm i kroppen som singel och känna att man måste träna mer tyder också 

på att person 2 delar samma ståndpunkt som de andra informanterna. Att granska och forma 

kroppen inför andras kritiska blickar, både män och andra kvinnor handlar enligt 

objektifieringsteorin om att den kvinnliga kroppen i västvärlden ses som ett sexuellt objekt 

(Fredrickson & Roberts 1997). Den hårda pressen från samhällets ideal kan leda till att 

kvinnorna börjar se sin kropp som ett projekt som ständigt ska formas och tämjas i enlighet 

med samhällets kroppsideal. Misslyckas man med det kan känslor av skam uppkomma. 

Att få det motsatta könets uppmärksamhet och kanske i slutändan få en partner ses här av 

informanterna som en belöning för att ha konstruerat sin kvinnliga kropp på rätt sätt. Judith 

Butler menar att positionerna man och kvinna enbart existerar inom en heterosexualiserad 

förståelseram. Denna ram organiserar kroppar, genus och begär i en särskild ordning där 

maskulinitet skiljs från femininitet för att sedan knytas samman i det heterosexuella begärets 

handlingar (Ambjörnsson 2006:112). Män och kvinnor förväntas med andra ord åtrå och 

begära varandra på rätt sätt. Genom att träna för att få en partner av det motsatta könet så visar 

informanterna hur de gestaltar sin kvinnlighet på ett förståeligt sätt inom den heterosexuella 

matrisen, där män och kvinnor förväntas åtrå varandra.  

Uppfattningen om att forma kroppen för att behaga omgivningen verkar dock inte vara helt 

entydig. Det finns fler än en diskurs som kämpar om hegemoni inom terrängen. Person 2 ger 

senare under intervjun uttryck för en annan ståndpunkt. 

Ju mer jag tänker och resonerar med mig själv om saker och ting, eller inser vad jag tycker är 

viktigt och mindre viktigt så inser jag ju att hur jag ser ut inte är så viktigt egentligen, det viktigt 

är ju hur jag mår och hur jag känner. P2.  

Här är istället det egna måendet i fokus, vilket kan ses som en motdiskurs mot den tidigare 

linjen där det istället var fokus på det yttre. Samma informant har tidigare varit av en annan 

åsikt där hon menar att hon är mindre bekväm i kroppen som singel och tränar mer. Medan 
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hon nu intar en position där hon är del av motdiskurs som menar att det viktigaste är hur 

kroppen mår, inte hur den ser ut. Här går det att tala om antagonism, en konflikt mellan olika 

diskurser som stöter ihop. När detta uppstår ställer de olika identiteterna skilda krav på person 

2 inom detta område. Identiteterna står i ett antagonistiskt förhållande till varandra och 

hindrar på så vis varandra. Detta genom att personen inte fullt kan inta sin identitet inom 

välmåendediskursen och fokusera på sitt inre mående eftersom hon som visat i 

utseendediskursen känner krav på sig att träna och forma kroppens yttre.  

Medias roll 

Alla intervjupersonerna ansåg det vara svårt att undkomma samhällets ideal och kraven som 

ställs på att man bör konstruera sin kropp och kvinnlighet på rätt sätt och menade att media 

var en stor anledning till det. I intervjuerna uttryckte informanterna att media spelade en stor 

roll i skapandet och upprätthållandet av kroppsliga normer och ideal. 

Ja jag tror att det kommer fram jättemycket, för jag menar de flesta har ju en smartphone, så vi 

bär ju med oss hela det uppkopplade livet hela tiden, och det matas ju bara, eller inte bara, men 

oftast med idealbilder, så vi får ju en bild av ett liv som oftast inte stämmer. P2.  

Genom person 2 s uttalande så går det att förstå att hon anser media och sociala medier vara 

en stor del av vart vi påverkas mest av ideal och kroppsliga normer. Hon är dock medveten 

om att de bilder som syns oftast inte stämmer och kanske är retuscherade eller ändrade. Här 

positionerar hon sig själv som reflekterande och påläst då hon visar på en medvetenhet om 

bristen på äkthet som många reklambilder och bilder på normkroppar ofta har. Trots 

medvetenheten om detta så kände många av de intervjuade kvinnorna stor påverkan från de 

bilder av perfekta kroppar som syns i media. Detta ligger i linje med Jackson och Vares 

(2015) forskning om hur unga kvinnor påverkades av bilder på reklamkroppar. Dels 

positionerade sig kvinnorna som avståndstagande mot idealen då de ansågs oäkta och 

ouppnåeliga, men många strävade ändå efter att uppnå samma smala ideal. Många av 

informanterna i min studie menade att makten låg hos media i att förändra synen på kroppar 

och vilka som ges utrymme i tidningar och TV.  

Alltså Dressmann gjorde ju någon reklam, alltså med olika killar och den fick ju väldigt mycket 

uppmärksamhet för det, men den fick ju det liksom för att man bröt mot normen, och då visar 

man ju bara, alltså man förstärker ju normen då på något vis. P5.  
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Det framkom i många av informanternas utsagor att större kroppar visst kan få utrymme i 

media men att det då ofta ses som ”en grej” och att det får uppmärksamhet för att det ses som 

avvikande. Person 5 kan här ses som medveten om de maktstrukturer som styr och 

upprätthåller kroppsliga ideal och visar på att de stora kropparna inte ses som naturliga och 

går mediaflödet förbi obemärkta, utan att de får uppmärksamhet eftersom de bryter mot den 

rådande normen. Butler menar att även om man försöker gå emot normen är det just mot den 

norm man strävar efter att bryta som man blir jämförd med och framstår som riktig. Att 

använda sig av modeller som inte har normkroppen kan ses som en överskridande 

iscensättning av kroppen. Det är just genom detta vi kan få till en förändring av 

kroppsnormerna enligt Butler. Genom att bryta mot den smala kroppsnormen i media gång på 

gång så kan en förskjutning ske av vad som anses som normalt och riktigt. På så vis kan även 

stabila och konservativa regler för hur kroppen ska konstrueras vidgas och förskjutas över tid 

(Ambjörnsson 2006: 139). Informanten såg dock inte denna möjlighet till förändring av 

normerna genom att iscensätta kroppen på ett sätt som bryter mot det invanda. Hon menade 

tvärtom att den smala normen enbart förstärks genom detta.  

Påverkan av kroppspositivism 

Informanterna var inte enbart negativt inställda mot media och sociala mediers roll i 

upprätthållandet av kroppsideal. När det talades om kroppspositivism så ansåg informanterna 

att sociala medier hade bidragit till att rörelsen fått mycket av sin uppmärksamhet och hjälpt 

till att sprida sitt budskap. Även om alla informanterna ansåg att kroppspositivism var en bra 

rörelse som kan bidra till att bredda ideal och normer om kroppen och hjälpa människor att 

vara nöjda med sin kropp som den är, så uttrycktes en skillnad gällande i vilken grad de 

påverkades av rörelsen och hur de använde den i sin vardag.   

Jag tycker man kan bli inspirerad. Alltså jag tycker det är bra alla ska ju få synas och så jag tror 

det hjälper mig att liksom bli nöjd med min egen kropp förstår du. Och slappna av lite kanske 

men samtidigt alltså jag vet inte, på något vis kan det bli lite avskräckande kanske om det går 

överstyr med tjocka kroppar och man tänker shit bananas är det sådär det kan bli liksom. P1.  

Person 1 visar här på en ambivalens gällande attityder mot kroppspositivism. Dels blir hon 

med sina kommentarer en del av det dominerande synsättet som menar att rörelsen är positiv 

och att det är bra att alla ska få synas. Hon menar också att rörelsen hjälper henne att bli nöjd 

med sin egen kropp. Samtidigt positionerar hon sig som en del av en motdiskurs som menar 

att tjocka kroppar trots allt kan vara avskräckande när de blir för stora. Här går det att se en 
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kamp mellan olika diskurser som kämpar om att göra just sin diskurs till den rådande. Dels 

diskursen om att alla kroppar ska få synas men också en utseendediskurs som menar att den 

tjocka kroppen är mindre eftertraktad än den smala normkroppen i samhället. Det går att se 

hur person 1 s subjekt blir överdeterminerat och splittrat när de två positionerna ställer 

motstridiga krav på informanten. Hon kan inte helt hänge sig åt kroppspositivismen och vara 

nöjd med sin kropp som den är eftersom diskursen att man ska ha en smal normkropp är så 

starkt etablerad och rotad i henne.  

Informant 1 och många andra uppvisade liknande tendenser. Dels var informanterna positivt 

inställda mot kroppspositivismen och menade att den kunde hjälpa dem att bli nöjda med sina 

kroppar och få bättre kroppslig självkänsla. Men å andra sidan uttryckte många en önskan om 

att bli smalare, och sträva efter kroppsidealen som syns i media idag.  

Men jag blir ju kanske mer påverkad av smalhetsen som finns, även om jag inte är en slav under 

den så. P2.   

Person 2 menar att hon påverkas i större grad av smalhetsen som finns idag, även om hon 

positionerar sig lite avståndstagande och menar att hon inte är en slav under den. Mina 

informanters utsagor liknar de resultat som Donaghue och Clemitshaws (2012) forskning 

ledde fram till. Kvinnorna i deras studie upplevde många fördelar med att vara del av Fat 

Acceptance communities men hade samtidigt väldigt svårt att stå emot det smala idealet och 

ge upp strävan efter att bli smal eftersom det var förknippat med så många sociala fördelar. 

Kvinnorna upplevde en slitning i deras identitet på grund av att de, i likhet med mina 

informanter, intog subjektspositioner i motstridiga diskurser.  

Strävan efter det ouppnåeliga 

Många av informanterna visade upp tendenser som tydde på att de var påverkade av det smala 

kroppsidealet som finns idag och menade att det var svårt att hänge sig åt kroppspositivismen 

på grund av detta.  Även om påverkan var utbredd så ansåg de flesta av de intervjuade 

kvinnorna att de smala reklamkropparna som visas upp idag är negativa. 

Ja det är ju det, men alltså de idealen som finns nu som bara är helt överdrivna och typ sjuka, 

Alltså om man tänker på tjejer, ideal för tjejer, så tänker jag att det alltid är något som är 

svåruppnåeligt i alla fall. P4.  
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Men också att vi är liksom så vana vid det här smala idealet, att det finns en norm för hur man 

borde se ut men att det är nästan ingen, eller typ SÅ få tjejer som ser ut så, så då tycker jag det är 

bra att folk uppmärksammar att det är något knas där liksom, att idealen är skeva. P5.  

I den diskurs där den smala kroppen ses som någonting negativt sätts följande tecken ihop i 

ekvivalenskedjor där de skapar mening och betydelse åt ”den smala kroppen”: överdriven, 

sjuk, skev, svåruppnåelig, omöjlig. Genom deras uttalanden positionerar sig informanterna 

som avståndstagande från de ideal som syns i media idag. De visar på att de är pålästa och 

reflekterande när de ser igenom de strukturer som upprätthåller den smala idealkroppen trots 

att det är nästan ingen som ser ut så.  

Ytterligare citat visar dock på den ambivalens som råder gällande den smala kroppen. 

Alltså jag skulle väl vilja ha en modellkropp liksom eller inte så mycket överflöd i alla fall. P5. 

Efter att tidigare haft åsikter som tyder på ett avståndstagande mot idealbilder av kroppar blir 

nu person 5 en del av en motdiskurs där hon intar en position som menar att en modellkropp 

faktiskt är någonting önskvärt och eftertraktat. Inom detta område är det tydligt att det råder 

en kamp mellan olika diskurser där tecknet ”smal” kan ses som en flytande signifikant, det 

vill säga ett tecken som olika diskurser kämpar om för att tillskriva sin mening. Smal kan ses 

som något önskvärt, men också någonting motbjudande, beroende på hur subjekten 

positionerar sig i olika diskurser. 

Detta resultat ligger i linje med Jackson och Vares (2015) studie om hur unga kvinnor 

påverkas av medias ideal. De visar hur unga kvinnors identitet förhandlas fram genom att de å 

ena sidan tar avstånd från medias ideal och anser dem vara onaturliga och ouppnåeliga men å 

andra sidan visar tendenser som tyder på att de i själva verket strävar efter att efterlikna dessa 

ideal. Identiteten skapas genom push- och pullfaktorer som både drar kvinnor mot rådande 

skönhetsideal men också visar på ett motstånd mot dem (Jackson & Vares 2015). Liknelser 

med Donaghue och Clemitshaws (2012) resultat i sin studie återfinns också. I deras 

undersökning så försökte kvinnorna göra motstånd mot det smala idealet med hjälp av sitt 

deltagande i Fat Acceptance communities, men de ville samtidigt inte ge upp strävan efter att 

vara smal eftersom det är förknippat med så många fördelar i dagens samhälle. De deltagande 

kvinnorna positionerade sig själva som att de klarade av att upptäcka samhällets kulturellt 

konstruerade ideal men klarade inte helt av att undkomma dess influenser.  
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Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats är att genom diskursanalys undersöka konstruktioner kring unga 

svenska kvinnors syn på kropp och ideal i förhållande till utseende, mot bakgrund av 

diskussionen om kroppspositivism. Genom att använda ett diskursteoretiskt angreppssätt på 

empirin som utgjordes av fem intervjuer med unga kvinnor så har tre huvudsakliga resultat 

uppnåtts. De deltagande kvinnorna understryker hur viktigt det är att passa in i samhället med 

sina kroppsliga iscensättningar. Man strävar efter att inte avvika från normer om kropp och 

kvinnlighet eftersom det då utdelas sanktioner från omgivningen. Vidare visar kvinnorna på 

hur skillnad blir ett viktigt begrepp i konstruerandet av kroppen. Den kvinnliga kroppen 

uppfattas som kvinnlig just för att den inte är en manlig kropp och genom att studera 

ekvivalenskedjor och vilka tecken som ingår i dessa går det att får reda på hur rätt och fel 

slags kvinnlighet och manlighet iscensätts. Slutligen betonar de deltagande kvinnorna medias 

roll i upprätthållandet av ideal och kroppsliga normer. Inom detta ämnesområde finns det 

motstridiga diskurser och subjektspositioner som kvinnorna intar som å ena sidan positionerar 

kvinnan som avståndstagande från rådande ideal eftersom de anses vara sjuka och skeva, men 

å andra sidan visar hur kvinnorna samtidigt strävar efter att uppnå samma ideal.  

Resultatet visar hur kvinnorna konstruerar sin identitet både i relation till vad de anser sig vara 

och vad de inte anser sig vara. Identiteten skapas relationellt både i förhållande till andra 

kvinnor som informanterna inte ansåg konstruera sin kvinnlighet på ett korrekt sätt, men 

också till män. Olika tecken relateras till varandra och skapar en mall som varje kvinna bör 

leva upp till för att betraktas som en riktig kvinna. Dessa tecken sätts sedan i jämförelse med 

vad en kvinna inte är. Olika konkurrerande diskurser kan ses definiera kvinnlighet på olika 

sätt. Exempelvis definierar en diskurs den smala kroppen som någonting positivt genom att 

relatera följande tecken till varandra och skapa mening: hälsosam- snygg- sund- åtråvärd- 

normen. I en motdiskurs definieras den smala kroppen som någonting negativt genom att 

följande tecken används för att skapa mening åt det upphöjda tecknet: ouppnåelig- helt sjuk- 

ytligt- smalhets- overkligt. Samma fenomen gör gällande uppfattningar om den stora kroppen. 

Olika diskurser bestämmer alltså vad som är önskvärt och inte och skapar på så vis olika 

riktlinjer för kvinnor att förhålla sig till när de konstruerar sin kropp och kvinnlighet. Dessa 

riktlinjer fungerar begränsande och tvingande för kvinnan och oavsett vilken subjektsposition 

hon intar i diskurserna så medför det att hon måste fortsätta att disciplinera och forma sin 

kropp så att den uppfattas som rätt av samhället och förhåller sig till de ramar som finns.  
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Alla informanter uttryckte vikten av att passa in och bli förståelig genom sin kropp och 

kvinnlighet eftersom det annars väntade sanktioner för den som avvek från samhällets normer. 

De straff som nämndes i diskurserna var blickar, sämre chans hos det motsatta könet, och 

sämre bemötande av omgivningen. Många av sanktionerna var informanterna också med och 

upprätthöll genom de positioner de intog i diskurserna.  

Till skillnad från tidigare forskning har min uppsats en diskursteoretisk ansats och kan bidra 

med förståelse för hur olika diskurser gällande kropp och ideal upprätthålls, ifrågasätts och 

utmanas genom informanternas uttalanden och positioneringar i språket. Resultatet från denna 

uppsats stämmer till stor del in på tidigare forskning inom området. I likhet med tidigare 

forskning så visar min studie att den smala kvinnokroppen ses som normen och den mest 

åtråvärda i vårt västerländska samhälle. Likaså kände informanterna i min studie en stor press 

från omgivningen och i synnerhet media, att sträva efter att konstruera sina kroppar och sin 

kvinnlighet enligt rådande ideal. I tidigare forskning (Johansson 1999, Bauman 2001, Butler 

1990) så talas det om sanktioner när en individ bryter mot samhällets normer och ideal. Dessa 

straff var också uttalade bland informanterna i min studie. Liknelser finns också gällande 

tidigare forskning om hur kvinnorna positionerar sig i förhållande till den smala idealkroppen. 

Det råder viss ambivalens hos informanterna då de både anser den normerande kroppen vara 

sjuk och överdriven, men samtidigt strävar efter att till viss del efterlikna den. 

Eftersom jag har använt mig av diskursteori kan jag i min uppsats visa hur de deltagande 

kvinnornas identitet formas relationellt med hjälp av ekvivalenskedjor som bestämmer hur 

identiteten som kvinna bör konstrueras för att uppfattas som normal. Detta ser jag som ett 

bidrag av sociologisk relevans då jag har funnit mycket lite tidigare forskning om kvinnans 

kropp, ideal och identitet, just med diskursteoretisk ansats. Gällande tidigare forskning om 

kroppspositivism så intog de deltagande kvinnorna i de amerikanska studierna betydligt 

tydligare subjektspositioner gällande positiv inställning till rörelsen. Detta kan bero på att 

kroppspositivismen är mer utbredd i USA. Bland de deltagande i min studie så genomsyrade 

en motdiskurs också deras uttalanden, gällande huruvida det kan vara möjligt att vara 

hälsosam fast man är överviktig.  

Kvinnorna förhandlar om olika ideal och kroppar genom att inta olika positioner i 

diskurserna. Mening skapas på så vis genom språket och hur kvinnorna ger olika betydelse till 

olika händelser genom hur de positionerar sig i diskursen. Överlag i materialet så utrycktes 

ofta kamp mellan olika diskurser. Exempelvis gällande vem som har rätten att uttala sig om 
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andras kroppar, samt för vems skull man egentligen tränar och formar sin kropp.  En 

utgångspunkt inom Laclau och Mouffes diskursteori är att en diskurs aldrig kan etableras 

totalt, den är i ständig kamp med andra diskurser om hur verkligheten ska definieras. Denna 

kamp anser jag vara tydligt närvarande i min empiri, genom att de deltagande kvinnorna intar 

olika subjektspositioner i olika diskurser som ställs emot varandra. Jag anser det vara ett 

intressant resultat att trots de uppenbara likheterna i informanternas bakgrund, kön, ålder och 

kunskap om ämnet så intog de ändå genomgående olika positioner som visar att en viss 

diskurs alltid är i kamp med en motdiskurs. 

En ståndpunkt som alla informanter var överens om var att de ansåg sig positivt inställda till 

kroppspositivismen och ansåg det vara ett gott tecken att alla kroppar ska få synas. De flesta 

ansåg att kroppspositivismen påverkade dem på ett positivt sätt och kunde hjälpa dem att bli 

nöjdare med sina kroppar. Men trots detta så ansåg informanterna att de alla var mer 

påverkade av den smala normen som finns idag. Alla kvinnor i studien uttryckte också en 

önskan, som varierade i styrka, att bli smalare. Som tidigare nämnt förekommer det alltså 

konkurrerande diskurser om hur kvinnans kropp ska konstrueras. Denna uppsats kan dock 

visa att den diskurs som verkar mest dominerande är den som konstruerar kvinnans kropp 

som smal. Denna kvinnlighet kan utifrån studiens resultat fortfarande ses som den 

hegemoniska kvinnligheten, den mest eftersträvansvärda i västvärlden idag. Kanske eftersom 

den smala normen har varit så starkt etablerad i vårt samhälle under en längre tid. Uppsatsens 

resultat visar på att kvinnor känner en stor press på sig från samhällets ideal och att dessa 

strukturer är svåra att stå emot. Det är dock tydligt att det görs motstånd mot normen genom 

kroppspositivism och liknande rörelser. Det pågår alltså en kamp och förhandling mellan 

olika diskurser om föreställningar om kropp och kvinnlighet. Eftersom kroppspositivismen är 

en så pass ny rörelse i Sverige vore det givande att ge den lite tid att rota sig och om några år 

göra om studien för att se om det har uppstått någon förskjutning i normer och ideal gällande 

kroppen. Då tidigare forskning främst fokuserat på unga kvinnor och hur dessa påverkas av 

kroppsliga ideal vore det spännande att undersöka hur medelålders eller äldre kvinnor 

förhåller sig till de skönhetsideal som finns idag samt hur de ser på kroppspositivism.  
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Bilaga 1. Informantbrev 
Hej! 

 

Jag heter Maria Nyström och studerar sociologi C vid Umeå Universitet. Just nu skriver jag 
min C-uppsats som kommer att beröra ämnen som kroppspositivism, normer och ideal. Målet 
är att få en ökad förståelse kring hur unga kvinnor ser på samhällets ideal om kroppen. Till 
min uppsats söker jag nu intervjupersoner som är insatta i ämnet och jag skulle bli jätteglad 
om du skulle vilja ställa upp på en intervju. 

Intervjun kommer att ta cirka en timme och du har möjlighet att välja plats där intervjun ska 
ske. Jag kommer att spela in intervjun men inga personuppgifter kommer att användas i 
uppsatsen och jag kommer att sträva efter att avidentifiera de deltagande personerna. De 
intervjusvar som lämnas kommer bara att användas till min studie och inte av någon 
utomstående.  

Jag tycker det vore väldigt roligt om du skulle vilja vara med i min studie. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta om du skulle vilja det.  

Du är välkommen att höra av dig till mig för att boka in en tid för intervjun. Har du några 
frågor eller funderingar kring undersökningen är du också såklart välkommen att höra av dig! 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Nyström 

Mobil: 070 5421269  

Epost: marre.ny@hotmail.com 

 

Handledare:  

Åsa Gustafson, lektor vid Umeå Universitet, Sociologiska institutionen. 

Telefon: 090- 786 95 15 

Epost: asa.gustafson@umu.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Inledning 

* Presentera mig själv. Tacka för att de har kunnat komma till intervjun. 

* Vad handlar studien om? Kort presentation av ämnet, kvalitativ intervju inom sociologi. 

* Hur intervjun kommer att gå till? Berättar att intervjun kommer att spelas in, förtydligar 
vad den ska användas till/anonymitet. Samtal kring olika teman om kropp och ideal.  

* Presentation av deltagaren? Namn, ålder.  

 

          Tema 1. Om ideal allmänt 

• Kroppsideal har sett annorlunda ut genom åren. Vilka ideal finns idag? (Ex ålder, 
etnicitet/kön) Vad verkar dessa ha gemensamt/Vad skiljer dem åt? Hur verkar de 
skapas?  

• Hur tror du kvinnor påverkas av dessa ideal? Vad kan ligga bakom? Positiv påverkan 
möjlig? 

• Tror du att alla påverkas av detta? (oavsett kön, ålder, etnicitet)? Hur ser man på 
kvinnor i sin omgivning/samhället i relation till dessa ideal? 

• Varför tror du att folk vill forma/ändra sin kropp? Är det någonting du skulle vilja? 
• Var kommer kroppsideal fram? (Hur ser du på media och sociala mediers roll gällande 

kroppsideal?)  
• Om du tänker på reklam, vilka kroppar och ideal tänker du får utrymme där? På vilket 

sätt ges de utrymme? Vilka kroppar framställs som avvikande? Hur ses de på, och 
varför?  

• Om du skulle beskriva kvinnokroppen, hur skulle du göra det? Vilka förväntningar 
finns? 

• På vilka sätt kan det finnas olika kvinnligheter? 
• (Om jag har förstått det rätt) Vad är det då som gör en kropp kvinnlig?  

 
 
Tema 2.  Om kroppspositivism 
 

• Vad tänker du när du hör ordet kroppspositivism? 
• På vilka sätt kan denna rörelse vara viktig? 
• Vem tror du att denna rörelse vänder sig till? Vad kan den bidra med? 
• Vilka tror du påverkas av denna rörelse? (Ex vilka kvinnor, män, unga, tjocka osv) 

Vilka når den ut till? (Vilka tror du känner till den?) 



 49 

• Varför tror du den har kommit i ropet så mycket just nu? 
• Varför tror du det är viktigt för dessa personer att synas? Hur används de sociala 

medierna och varför? 
• Vad tror du dessa kvinnor kan åstadkomma med sitt engagemang? Vad är viktigt för 

dem? Varför tror du att de positionerar sig som en motståndsgrupp? 
• Hur påverkar detta fenomen/rörelse dig och din syn på din kropp? 
• Hur förhåller du dig till denna rörelse? (bloggar, Instagram)  

 
Tema 3. Om dig och din kropp 
 
Hur tror du att kvinnor idag generellt ser på sina kroppar?  

• Hur upplever du din kropp? Nöjd? 
• Vilka orsaker tror du bidrar till din syn på din kropp? (Vänner, familj, uppväxt) 

Allmänna ideal eller ideal bland de man umgås med? 
• Hur upplever du kroppen i förhållande till tidigare nämnda ideal? Hur påverkas du av 

olika ideal? (Varför tror du att du påverkas/inte) Vilka relaterar du till? Vilket 
identifierar du dig med helst/inte? Strävar efter? 

• Vad är viktigt för dig och din kropp? Vilken betydelse har kroppen? 
• Hur förhåller du dig till bekräftelse av kroppen? (Från vem) 
• Hur är kroppen länkad till din identitet? 
• Hur tror du att din kropp har betydelse för andras intryck av dig? Hur påverkas du av 

andras kroppar?  
• På vilka sätt uppfattar du din kropp som kvinnlig? På vilka sätt är det betydelsefullt att 

uppfattas som kvinnlig? I vilka situationer kan du känna dig mindre kvinnlig? 
• På vilket sätt tror du din kropp har betydelse för din uppfattning om huruvida du 

känner dig kvinnlig eller ej? Tror du att du hade känt dig mer/mindre kvinnlig om din 
kropp sett ut på ett annat sätt? Hur då? 

 

Är det någonting mer du har tänkt på under intervjuns gång som du skulle vilja tillägga 
eller utveckla? Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

.   

	  


