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Abstract 
Internets framväxt har gjort det möjligt för marginaliserade grupper att få sina röster hörda på ett sätt som 

inte varit möjligt tidigare. I denna studie analyseras användningen av #uppmuntrafetma på Instagram för 

att undersöka hur detta fungerar som en plattform för att utmana stereotypa kroppsideal för kvinnor och 

hur det fungerar som plattform för att bedriva feministiskt/politiskt förändringsarbete. Resultatet visar att 

Instagram kan fungera som en plattform för politiskt förändringsarbete, dock med vissa restriktioner. 

Plattformens utformning reproducerar samhälleliga normer, vilket gör det svårt för marginaliserade att ta 

plats. Däremot kan Instagram ses som en plattform där dessa marginaliserade grupper på ett enkelt sätt 

kan mobiliseras och diskutera sina politiska åsikter. För att kunna nå ut till så många som möjligt har det 

visat sig att hashtaggen fungerar bra. Genom att utmana rådande plattformsnormer når debatten ut till fler 

användare som annars kanske inte hade deltagit i diskussionen. Något som diskuteras i studien är hur ett 

politiskt förändringsarbete som till viss del går ut på att motarbeta objektifiering av kvinnor kan fungera 

på en så pass objektifierande plattform som Instagram. Analysen visar att det kan ske med hjälp av 

normbrytande bilder. 

 

Nyckelord: Instagram, sociala medier, objektifiering, sociala normer, feminism, övervikt, 

kroppspositivism 
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Inledning 

I och med internets framväxt föddes en tanke om att det skulle skapas en ny plats där alla 

individer skulle kunna få delta på samma villkor oavsett identitet. Det skulle bli enklare att 

mobilisera grupper, finna gemenskap och delta politiskt. Men riktigt så utopiskt blev det inte. 

Normer följde med in på sociala medier och reproducerade de stereotypa kroppsidealen och de 

samhälleliga maktordningarna. Marginaliserade grupper förblev marginaliserade även på internet 

och har fortfarande svårt att få sina röster hörda (Carlsson, 2012). Dock har internet medfört att 

det öppnats en ny arena för att bedriva politiskt förändringsarbete. För att förstå hur sådant 

förändringsarbete fungerar praktiskt och mobiliserande för grupper så måste specifika fall på 

mikronivå analyseras (Lindgren, 2012). Många sociala medier kännetecknas av bilddelning, ett 

exempel på det är Instagram1, som präglas av stereotypa föreställningar kring kroppsideal, 

könsnormer, heteronormativitet och hälsa; och är därför intressant att studera utifrån ett 

feministiskt normkritiskt perspektiv (Hedenus, Björk & Gréen, 2015). 

 

Vad som har uppfattats som skönhets- och kroppsideal hos män och kvinnor har varierat genom 

tiderna och beroende på kultur (Chrisler, 2011). Idag är idealet väldigt svåruppnåeligt där målet 

är att man ska vara så vältränad och smal som möjligt. Kroppsidealen har genom tiderna påverkat 

kvinnorna mest. Att kvinnor alltid har varit mer påverkade än män beror på den objektifiering 

som kvinnokroppen alltid varit utsatt för (Fredrickson & Roberts, 1997). Manliga kroppsideal har 

alltid funnits och finns än idag men de har aldrig varit lika strikta och föränderliga i sin karaktär 

som de kvinnliga kroppsidealen. Vad som uppfattas som en attraktiv kroppsstorlek för män kan 

variera i större utsträckning från idealet, än vad det kan för kvinnor, utan att det ifrågasätts 

(Chrisler, 2011). 

 

A beauty ideal can be met only by a minority of women, as its value depends on it being special 

and unusual (Chrisler, 2011, s. 609). 

 

Med detta citat menar Chrisler att ett ideal är något som kännetecknas genom att vara 

extraordinärt och något som bara ett få antal individer lever upp till. Dagens kroppsideal har 

däremot blivit en standard som alla förväntas försöka leva upp till och kunna uppnå genom 

                                                           
1 http://instagram.com 
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tillräcklig ansträngning. I alla typer av media; bloggar, dokusåpor, tidningar och så vidare, 

debatteras kvinnokroppen ständigt och blir bedömd och värderad av utomstående individer. I 

detta samhälleliga klimat är det inte heller konstigt att kvinnor börjar självobjektifiera när 

kroppsmedvetenhet fått så stort utrymme i mediesammanhang. Detta gör att kvinnor som inte 

försöker att uppnå denna standard hånas eftersom de inte ansträngt sig tillräckligt och ses därmed 

som lata och karaktärslösa (Chrisler, 2011). 

 

Instagram är ett exempel på en social medieplattform där användarna kan skapa ett 

användarkonto som de väljer att ha privat eller offentligt. Där kan användarna ta del av andras 

bilder som de publicerar och välja att följa dessa i ett flöde. Detta är några av de karaktärsdrag 

som boyd och Ellison anser kännetecknar sociala medier (2008). Normen på Instagram består 

idag bland annat av ett bildflöde på vältränade kroppar och mode där de som lever upp till 

samhällets kroppsideal premieras. Träningshetsen på Instagram har mötts av en motreaktion, en 

så kallad kroppspositivism som syftar till att älska och acceptera sin kropp som den är, där 

kvinnor delar bilder på sina normbrytande kroppar som inte är lika vanliga att se i sociala medier. 

Denna rörelse och motreaktion har växt och blivit en mer etablerad fråga med stor 

genomslagskraft i samhällsdebatter där kvinnor kämpar för att stärka varandra genom att skapa 

en acceptans för sin kropp (SVT Nyheter, 2016).  

 

En debatt kring motreaktionen uppstod när Katrin Zytomierska, en känd bloggare, hånade 

överviktiga i TV och kopplade ihop dem med negativa karaktärsdrag. Hon påstod bland annat att 

hon inte tror att överviktiga kan må bra och vara lyckliga och att de som påstår sig vara det ljuger 

(Malou efter tio, 2015). Hennes uttalanden väckte starka känslor hos många tittare och TV4 bad 

om ursäkt för att det inte var det budskap de ville förmedla. I samband med detta startade 

Natashja Blomberg (Lady Dahmer), en känd feministisk bloggare och kroppsaktivist, en hashtagg 

som hon kallade #uppmuntrafetma. Denna skulle fungera som symbol för att försöka organisera 

och mobilisera aktörer i ett politiskt kampanjarbete mot Katrins och samhällets syn på övervikt. 

Natashja skrev, angående hashtaggen, följande i sin blogg: 

 

...jag ska hylla och uppmuntra fetma och tjocka kroppar och onyttig (god) mat öppet och 

högljutt. FY FAN VA FINT DET ÄR! Var tjock! Du får det! Ligg på soffan! Jätteskönt! Ät 

mer! Köp en kanelbullspåse! Köp två! Det tar lång tid att bli tjock, så bäst ni börjar nu om ni 

ska hinna! (Blomberg, 2015-09-22). 
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Hashtaggen, som har en ironisk underton, skulle fungera som provokation då Natashja menar att 

ingen kommer att ta åt sig och bli tjock på grund av detta eftersom priset som betalas för att vara 

överviktig är alldeles för stort. Hon ville med denna hashtagg belysa att alla kroppar ska ha rätt 

att vistas i media och i samhället på samma villkor utan att bli ifrågasatta och hånade. 

 

Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning (Chrisler, 2011) har visat att det saknas studier angående hur överviktiga 

kvinnor hanterar fördomar och diskriminering de möter i vardagen, samt hur de står emot det 

sociala trycket att anpassa sig till ett visst kroppsideal och hur de istället lär sig acceptera sina 

kroppar som de är. Denna studie ska försöka fylla en del av detta glapp i forskningen genom att 

med utgångspunkt i hashtaggen #uppmuntrafetma undersöka om och hur Instagram fungerar som 

en plattform för att utmana stereotypa kroppsideal för kvinnor och hur den fungerar som 

plattform för att bedriva feministiskt/politiskt förändringsarbete. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang syftar det här uppsatsarbetet till att besvara följande frågeställningar: 

 

o Hur och på vilka sätt används hashtaggen #uppmuntrafetma på Instagram? 

o På vilka sätt framställer sig kvinnor med hashtaggen #uppmuntrafetma? 

o Vilka typer av budskap förmedlas i sådana poster? 

o Vilka typer av bilder taggas med #uppmuntrafetma? 

o Hur möts den här typen av feministiskt politiskt ställningstagande av andra 

användare, och vilka reaktioner skapar det?   

o Väcker olika bilder olika respons? 
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Teori och tidigare forskning 

Den här uppsatsen utgår från ett feministiskt perspektiv för att synliggöra mellanmänskliga 

maktrelationer. För att kunna besvara frågeställningarna kommer ett intersektionellt perspektiv 

användas. Samspelet mellan normer är det intersektionella perspektivets utgångspunkt och 

innebär att man i feministisk forskning inte bara fokuserar på skillnaden mellan könen, utan även 

andra faktorer som kan bidra till förtryck inom gruppen kön. Några av de vanligaste faktorerna 

brukar vara klass, etnicitet och sexualitet (Hedenus, Björk & Gréen, 2015). 

 

Övervikt som feministisk fråga 

I dagens samhälle stigmatiseras överviktiga människor. Problemet uppmärksammades redan i 

slutet på 70-talet med att Susie Orbach (1978) släppte en självhjälpsbok Fat is a Feminist Issue 

som syftade till att hjälpa överviktiga kvinnor att acceptera sina kroppar utan att gå ner i vikt. 

2011 publicerade Fikkan och Rothblum en forskningsöversikt på tidigare forskning som gjorts 

gällande stigmatisering och diskriminering kopplat till fetma. Översikten visade att överviktiga 

kvinnor upplever mycket mer diskriminering på grund av sin vikt i arbetsförhållanden, 

romantiska förhållanden, ekonomiska situationer, utbildningstillfällen och inom vården, i 

jämförelse med överviktiga män. Fikkan och Rothblum frågade sig också varför så lite 

uppmärksamhet från feministiskt håll har riktat sig till kvinnor på den högre viktskalan när så 

mycket uppmärksamhet har riktats mot kvinnor på den lägre viktskalan. Som reaktion på denna 

forskningsöversikt publicerade Chrisler (2011) en artikel där hon förklarar varför, och orsakerna 

till att överviktiga kvinnor upplever mer diskriminering än vad överviktiga män gör. Hon menar 

att kvinnor upplever mer stigmatisering för att de har ett smalare ideal att förhålla sig till, en 

mindre variationsbredd för vilken kropp som anses vara acceptabel. Hon beskriver även hur vikt 

hör samman med andra faktorer. Kvinnor i lägre samhällsklasser tenderar att väga mer än de i 

högre klasser. Homosexuella kvinnor tenderar att väga mer än heterosexuella kvinnor och färgade 

kvinnor tenderar att väga mer än vita kvinnor. Chrisler menar att det är ologiskt att inte innefatta 

kroppsvikt som ett intersektionellt förtryck inom feminismen när etnicitet, klass och genus är så 

framträdande och vikt samspelar så pass mycket med dem. Vidare menar hon att övervikt bör 
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vara en feministisk fråga eftersom kroppsviktens påverkan skiljer sig åt mellan män och kvinnor i 

så pass hög grad. 

 

Objektifiering 

I och med de patriarkala strukturerna som länge existerat i samhället har männen tagit sig rätten 

att utöva makt över kvinnor. Det här har resulterat i att kvinnan har objektifierats sexuellt som ett 

sätt att underordna henne mannens position i samhället (Hedenus, Björk & Green, 2015). 

Objektifiering definieras enligt Heldman (2013) som följande: 

 

Processer som framställer eller behandlar en person som ett sexobjekt, någon som finns till för 

att tillfredsställa någon annans sexuella behov (Heldman, 2013, Egen översättning) 

 

Heldman beskriver i sin föreläsning att idag representeras 96 procent av alla objektifierade 

kroppar i media av kvinnor. Objektifiering kännetecknas av upplevelser av att bli behandlad som 

en kropp, vad kroppen har för sexuell funktion eller hur den kan förbrukas av andra människor 

(Fredrickson & Roberts, 1997). Objektifiering kan praktiseras på många sätt, det vanligaste 

förekommande är genom det visuella. Detta sker när en kvinna sätts i en kontext där hennes 

kroppsdelar eller sexualitet får representera henne. Fredrickson och Roberts menar att beroende 

på klass, etnicitet, ålder, sexualitet, olika subgrupper och andra fysiska attributioner upplevs 

objektifiering olika. Oavsett de individuella skillnaderna i upplevelsen finns en gemensam social 

upplevelse bland kvinnor kring objektifiering.    

 

Objektifiering kan ske i tre olika sammanhang. Den första är i sociala mellanmänskliga möten. 

Studier har till exempel visat att kvinnor känner sig mer uttittade än män i sociala sammanhang. 

Den andra är i visuell media som skildrar sociala möten. Studier har visat att i reklam, där män 

och kvinnor medverkar tillsammans, tittar män oftare direkt på kvinnan än vice versa. Det tredje, 

och det som författarna benämner som det mest dolda sammanhanget, är i bildmedia där fokus på 

kroppar och kroppsdelar smidigt reproducerar objektifieringen genom att pränta in den 

sexualiserade kvinnokroppen som norm. Detta går att se genom att kvinnor i bildmedia oftare 

representeras av sina kroppar, till skillnad från män där deras ansikten istället representerar deras 

karaktär. I alla tre situationer är kvinnan den som blir sedd som ett objekt. Massmedia bidrar till 
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att alla kvinnor, mer eller mindre, påverkas negativt av detta. Det kan leda till skam för sin egen 

kropp om det finns en känsla av att kroppen inte lever upp till de kroppsideal som existerar i 

samhället. Detta kan resultera i en vilja att dölja sin kropp för omvärlden. En strategi som kvinnor 

använder sig av för att ta sig ur objektifieringen är till exempel att inte använda sig av smink, bära 

stora kläder, bära bekväma skor, och att inte följa kvinnliga normer så som att raka bort 

kroppsbehåring (Fredrickson & Roberts, 1997). 

 

Sociala normer 

Sociala normer är något som de flesta följer utan att tänka på. Det är oskrivna regler om vad som 

är viktigt, värdefullt och önskvärt och som vi förväntas förhålla oss till för att passa in och 

fungera i samhället. Det är därför viktigt att förstå hur normer skapas och upprätthålls för att 

kunna ge en förklaring till varför vissa ibland väljer att inte följa dem. Lundmark & Normark 

(2014) menar att sociala normer kan vara svåra att uppfatta och utmana då de oftast är 

underförstådda och outtalade. Detta kan leda till problematiska effekter genom att de kan 

medföra ett uteslutande av vissa grupper och individer (Hedenus, Björk & Gréen, 2015). 

Sociala normer är svåra att se om de inte bryts och det är oftast då en får uppleva sanktioner, det 

vill säga bestraffning från omgivningen för att normen inte följs (Lundmark & Normark, 2014). 

Individer som följer och passar in i normen uppfattas som normala och osynliggörs just därför. 

De som inte följer normen ses därför som avvikande och onormala. Normer hjälper inte bara till 

att skapa strukturer i samhället utan bidrar även till att upprätthålla dessa strukturer. De präglar 

individers sätt att handla i olika situationer, och beroende på vilken plats i hierarkin en har i 

förhållande till strukturerna har en också olika stort handlingsutrymme (Hedenus, Björk & Gréen, 

2015).     

 

Normer kan delas upp på olika sätt. Ett sätt är att dela upp dem i kollektiva och upplevda normer. 

Kollektiva normer existerar på gruppnivå och representerar gruppens accepterade beteenden som 

skapas genom interaktion mellan gruppmedlemmarna. Hur normerna uppkommer är också 

beroende på hur de överförs och hur de är socialt konstruerade. Upplevda normer existerar hos 

enskilda individer på den psykologiska nivån. Dem är den enskilda individens tolkning av de 

kollektiva normerna (Lapinski & Rimal, 2005). Normer kan också delas upp i ”injunctive” och 
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”descriptive”. Injunctive norms refererar till hur en tror att en bör agera och bete sig i en viss 

situation medan descriptive norms refererar till det beteende som en tror att majoriteten i gruppen 

upplever som det rätta sättet att agera (Steg, Van Den Berg & De Groot, 2013). 

 

Sociala medier som politisk plattform 

Sedan uppkomsten av sociala medier har allmänheten kunnat delta i politiska och samhälleliga 

diskussioner på ett helt annat sätt än tidigare. En kan på ett nytt sätt vara med genom att utmana 

diskurser, dela med sig av alternativa perspektiv och uttrycka sina egna åsikter. Internet kan ses 

som en plattform för att föra fram mer personliga åsikter som har en politisk karaktär. Det 

behöver inte handla om stora politiska engagemang utan snarare om mindre privata 

ställningstaganden och uttryck (Loader & Mercea, 2011). Shaw (2014) menar bland annat att 

sociala medier tillåter marginaliserade grupper att höras på ett sätt som inte tidigare varit möjligt 

och att de genom sociala medier kan utmana rådande diskurser. Forskning har visat att sociala 

medier fungerar bra som politisk plattform för unga kvinnor genom att det är lättillgängligt, gratis 

och flexibelt. Däremot blir de individer som inte använder sig av sociala medier aktivt, 

oavsiktligt uteslutna från den politiska debatten online, vilket kan vara problematiskt (Schuster, 

2013). 

 

Sociala mediers potential som politisk plattform har genererat en debatt som kretsar kring två 

huvudsakliga frågor. Den första berör hur och om politisk aktivism online kan sträcka sig till den 

riktiga världen och därför också om det borde räknas som ett aktivt politiskt deltagande. Vissa 

anser att politisk aktivism online har väldigt lite inflytande över politiska val och bara distraherar 

från mer effektiva former av politiskt deltagande. Andra menar på motsatsen, att sociala medier 

har i traditionell forskning blivit försummad och bör få mer status som arena för politiska uttryck. 

Den andra frågan berör hur aktivism online och offline samverkar, och hur detta antingen 

förstärker eller förhindrar traditionellt politiskt deltagande (Schuster, 2013).   

 

Sociala medier har dock medfört ett lättare sätt att kritisera och trakassera andra individer online. 

Möjligheten att gömma sig bakom en skärm och anonymiteten som medföljer är en stor 

anledning till att detta problem har uppstått. Framför allt är det kvinnor som blir utsatta för 
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trakasserier på sociala medier, särskilt de som utmanar de rådande könsnormerna samt 

uppmärksammar och klagar över förtryck (Bartow, 2009). Det finns även studier som visar på att 

kvinnor som bidrar och medverkar i ett särskilt politiskt ställningstagande möter mer aggressiva 

trakasserier än de som inte gör det (Megarry, 2014). 

 

Normer och (själv-) objektifiering på sociala medier 

Heldman (2013)  menar att med hjälp av dagens teknologi har det skett en ökning och 

normalisering av objektifierade kvinnokroppar, framför allt på internet. Eftersom detta blivit en 

vedertagen diskurs reflekterar många yngre inte alls över den objektifiering som sker i samhället, 

och Heldman menar att många unga till och med har tappat förmågan att identifiera 

objektifierade kroppar. 

 

Idag används sociala medier flitigt av väldigt många som ett sätt att kommunicera på genom 

bilder. Sociala normer har följt med in i sociala medier och skapat vissa ramverk att förhålla sig 

till (Jungselius, 2014). Lundmark & Normark (2014) beskriver att sättet hur en plattform är 

uppbyggd och utformad på, bidrar med att reproducera och upprätthålla vissa typer av 

samhällsnormer och värderingar. Detta har lett till att en viss typ av kroppar har blivit norm på 

sociala medier. Ett visst sätt att posera, en viss kroppshållning, kameravinkel och det rätta filtret 

är några av de faktorer som ska stämma för att bilden ska passa in. Tidigare forskning (De Vries 

& Peter, 2013) har visat att unga kvinnor som är mycket aktiva på sociala medier i högre grad 

självobjektifierar. Zurbriggen et. al. (2007) beskriver självobjektifiering som följande: 

 

In self-objectification, girls internalize an observers’ perspective on their physical selves and 

learn to treat themselves as objects to be looked at and evaluated for their appearance. Though 

portraying oneself solely as a sexual object to be looked at is sometimes viewed by girls and 

women as exercising control over their sexuality, (e.g., at some social networking Web sites), 

presentation of the self in this way can be viewed as a form of self-objectification (Zurbriggen 

et. al. 2007, s. 18). 

 

De kvinnor som i högre grad självobjektifierar lägger ut bilder på sig själva på sociala medier och 

är väl medvetna om att deras bilder kommer att bedömas utifrån hur fysiskt attraktiva de är. De 

lägger därför ut bilder som de tror kommer generera flest likes. De ser sig själva som ett objekt 

för andra att bedöma (De Vries & Peter, 2013). Detta har i sin tur genererat en rivalitet bland 
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kvinnor där de tävlar om den manliga blicken (Heldman, 2013). Forskning har även visat på ett 

samband mellan kvinnor som självobjektifierar och en ökad psykisk ohälsa (De Vries & Peter, 

2013). Andra forskare menar dock att detta inte har med självobjektifiering och tillfredställande 

av den manliga blicken att göra, utan att det istället handlar om att hylla den kvinnliga kroppen, 

femininiteten och sexualiteten. Genom att dela objektifierade bilder på sig själv tar en istället 

makten över sin egen kropp och trotsar de patriarkala strukturerna (Conrad Murray, 2015). 

 

Instagram som plattform 

Instagram skapades 2010 som en applikation till mobiltelefonen för att på ett enkelt sätt kunna ta 

ett foto med mobilen och ladda upp det för andra att se. Idag används Instagram av över 300 

miljoner användare. Instagram tillåter användarna att enkelt ta ett fotografi, lägga till ett filter för 

att ge bilden den rätta känslan och sedan dela med sig av fotografiet till sina vänner. Instagram 

tillåter även möjligheten att dela med sig av bilderna på andra sociala medier så som Facebook 

och Twitter. Ett användarkonto kostar ingenting att skapa och kan göras både offentligt och privat 

där användaren själv väljer vilka som ska kunna se bilderna som publiceras. Användaren väljer 

även själv vilka individer hen vill följa och får då upp de bilder som de publicerar i ett flöde. En 

kan även välja att ”likea” andras bilder, alltså gilla dem med ett knapptryck, eller att kommentera 

dem. När användaren publicerar en bild tillåts hen även att skriva ett textstycke till den och välja 

att hashtagga den. En hashtagg skrivs # följt av ett ord för att gruppera specifika typer av inlägg. 

Det blir en typ av etikett en kan söka på för att finna inlägg om det specifika ämnesområdet 

(Lindgren, 2012).    

 

Enligt Lundmark och Normark (2014) kan sociala medieplattformar vara utformade på ett visst 

sätt som kan förstärka och reproducera olika värderingar och normer. Instagram kan tolkas just 

som en sådan plattform på grund av en del olika aspekter. Gilla, eller likefunktionen, bidrar till att 

normerna upprätthålls då normativa instagrambilder är de som genererar flest likes. Flödet på 

bilderna på Instagram presenteras inte i kronologisk ordning utan baseras på vad Instagram tror 

att användaren vill se. Detta medför att de normativa bilderna hamnar i fokus och att annat 

riskerar att falla mellan stolarna. 
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Eftersom Instagram ännu är en relativt ny applikation har inte mycket forskning gjorts på 

området. Men något som har funnits viktigt är tillgängligheten för andra att kunna se bilderna 

vilket påverkar användaren till vilka bilder hen lägger ut beroende på hur denne vill framställa sig 

själv (De Vries & Peter, 2013). Forskning som har gjorts på Instagram har bland annat visat att 

bilder som innehåller ansikten får flest likes oberoende av kön eller ålder (Bakhshi, A. Shamma 

& Gilbert, 2014). Men det är dock ingen trend som atleter på Instagram följer. De tenderar istället 

att visa upp helkroppsbilder vilket forskarna menar kan bero på en fåfänga som atleter besitter 

som gör att de vill visa upp sina vältränade kroppar som de har kämpat för (Reichart Smith & 

Sanderson, 2015). 

 

Analysen kommer baseras på de ovan presenterade teorierna och tidigare forskning. Hänsyn till 

detta har tagits i urvalsprocessen där en stor variation av bilder valts ut för att på bästa sätt kunna 

besvara frågeställningarna. Med hjälp av objektifieringsteorin och självobjektifiering kan en 

analys göras för att se hur individerna på bilderna framställer sig själva, och därigenom också se 

om det finns skillnader i hur en kan tolka objektifiering från olika perspektiv. Med bakgrund till 

sociala normer som teori har även detta tagits hänsyn till i urvalet där både normbilder och 

normbrytande bilder kommer att analyseras. Helkroppsbilder och bilder på endast kroppsdelar 

finns också med, vilket går att relatera till tidigare forskning om hur självframställan på 

Instagram görs. 
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Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer ett kvalitativt angreppssätt användas för att 

analysera både bilderna och dess kommentarer. Bilderna kommer att analyseras genom 

observation (Hewson, Vogel & Laurent, 2003) och tematisk analys av redan befintligt material 

under hashtaggen #uppmuntrafetma på Instagram. Även bildtexterna och kommentarerna 

kommer att analyseras med hjälp av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Studien utgår delvis 

från ett traditionellt etnografiskt tillvägagångssätt då fokus ligger på en marginaliserad grupp och 

där gemensamma sätt att framställa sig, värderingar och diskurser under hashtaggen förväntas 

finnas (Creswell, 2007). Kozinets (2002) kallar den typ av etnografi som är gjord via 

internetbaserade plattformar för netnografi, vilket även denna studie kommer att utgå ifrån. 

Netnografi är i grund och botten samma sak som etnografi, skillnaden är enligt Kozinets att 

netnografi är en snabbare, enklare och billigare metod än traditionell etnografi. Genom att 

använda sig av netnografi och studera studieobjektet över internet blir forskaren inte lika stor del 

av respondentens svar utan forskaren studerar endast det redan befintliga materialet som existerar 

på det området. Materialet blir därför mer tillförlitligt då användarna, som i det här fallet är de 

individer som postar under hashtaggen #uppmuntrafetma, inte i förväg vet att de ska bli 

analyserade och på så vis inte funderar på vad som är rätt eller fel att skriva eller vilket sätt som 

är det rätta att uttrycka sig på. I en traditionell etnografisk studie är det lätt hänt att de intervjuade 

eller observerade individerna är allt för medvetna om vad de förväntas svara eller hur de 

förväntas agera vilket leder till att resultatet blir lidande av forskarens fysiska närvaro.  

 

Urval och tematisk analys 

Med hjälp av sökfunktionen på Instagram har en explorativ fenomenologiskt inspirerad översikt 

gjorts på alla inlägg som publicerats under hashtaggen #uppmuntrafetma. Detta för att få en 

överblick och djupare förståelse av hur hashtaggen används, finna essensen och de delade 

upplevelserna av fenomenet (Creswell, 2007). Denna process går att likna vid 

datainsamlingsprocessen i en grounded theory studie som Creswell beskriver som följande: 
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My image for data collection in a grounded theory studie is a “zigzag” process: out to the field 

to gather information, in to the office to analyze the data, back to the field to gather more 

information, into the office, and so forth (Creswell, 2007, s. 64). 

 

Som Creswell förklarar börjar analysprocessen redan i det här skedet. Via översikten av det 

befintliga materialet under hashtaggen #uppmuntrafetma börjar en djupare förståelse av vilka 

typer av inlägg och vilka kommentarer som är de mest vanligt förekommande och på så vis börjar 

även olika mönster och kategorier framträda. Det är i det här tidiga stadiet som teorier börjar 

diskuteras, vilket alltså är starten på analysprocessen. Därefter har en process pågått där material 

har samlas in allt eftersom en mättnad tillslut infunnit sig. Detta är den process där forskaren rör 

sig mellan fältet och skrivbordet som Creswell beskriver i citatet ovan. 

 

Kodningen av kommentarerna och bilderna gjordes med hjälp av en tematisk analys. Braun och 

Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en metod för att analysera, identifiera och finna 

mönster i datamaterialet, samt organisera och beskriva data detaljrikt. Den analys som 

genomförts kan sägas vara en teoridriven tematiska analys, vilket betyder att forskaren letar efter 

mönster i materialet som har betydelse i relation till de teorier som studien utgår ifrån. På det 

viset blir data inte lika brett analyserad utan istället läggs fokus på det som är intressant för att 

besvara de givna frågeställningarna och medför att analysen blir djupare. Men det betyder inte att 

forskaren ska vara helt strikt i sin analys och inte se efter oväntade mönster. I denna studie har 

kodningen skett med ett öppet sinne för hur hashtaggen kan användas och hur effektiv en 

plattform som Instagram kan vara för att bedriva politiskt förändringsarbete, men med teorierna 

kring feministisk teori, objektifiering och sociala normer hela tiden närvarande. Det är viktigt att 

påpeka att forskaren spelar en stor roll i tematisk analys när det kommer till hur de olika koderna, 

kategorierna och teman väljs ut. Braun och Clark vill tydliggöra det som många forskare brukar 

säga om teman, att de ’dyker upp’ eller ’framträder’ som från tomma intet, är ett felaktigt sätt att 

beskriva hur det egentligen går till. De menar istället att forskarens subjektiva förståelse av 

fenomenet som studeras spelar en stor roll i vilka teman som till slut blir de bestämda. När 

kodningen av datamaterialet påbörjar gäller det att finna mönster och upprepningar som 

tillsammans bildar kategorier av olika slag. Dessa kategorier kopplas sedan samman med olika 

teman. Dessa teman ligger sedan till grund för analysens presentation. 
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Urvalet gjordes bland de bilder där användaren själv har använt hashtaggen #uppmuntrafetma. 

Utifrån översikten har nio olika kategorier av bilder identifierats. Dessa kategorier är: bilder på 

mat, selfies (bild tagen på sig själv), selfies med mat, helkroppsbilder, bilder på kroppsdelar, 

bilder med filter, bilder utan filter, överviktiga personer, normativa kroppsbilder. Bilder på texter 

och som uppenbart inte är tagna av personen själv har valts bort eftersom fokus ligger på hur en 

själv framställer och representerar hashtaggen #uppmuntrafetma. Något som blev tydligt vid 

första översikten var att bilder på män i princip var obefintlig, därför utesluts även denna 

kategori. Bilderna i urvalet anses ha tillräckligt med kommentarer för att kunna ligga till grund 

för analysen. För att kunna utföra analysen har ett representativt urval gjorts till bakgrund av 

dessa kategorier. Tolv fall har valts ut som på ett eller annat sätt är representativa för en eller flera 

av dessa kategorier och ska på så sätt hjälpa till att besvara frågeställningarna. I tabell 1 visas de 

fall som kommer att ligga till grund för analysen, samt vilka kategorier de bilderna representerar. 

 

Tabell 1. Innehållskategorier i det insamlade bildmaterialet 
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Bild 1   X    X 

Bild 2  X      

Bild 3  X     X 

Bild 4     X  X 

Bild 5    X  X X 

Bild 6    X  X  

Bild 7   X   X X 

Bild 8  X    X X 

Bild 9 X       

Bild 10   X   X  

Bild 11    X   X 

Bild 12   X   X  
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En svårighet när det kommer till att samla in datamaterial från internet är att det uppdateras och 

försvinner information dagligen (Sade-Beck, 2004). De bilder som valts ut för analys har vid 

insamlingstidpunkten varit tillgängliga offentligt. Däremot kan en garanti inte ges att dessa bilder 

finns tillgängliga efter att urvalet gjorts, då individer kan välja att göra sina bilder privata vid 

senare tillfälle. En annan problematik med datainsamling på Instagram är att användarna själva 

kan välja att plocka bort kommentarer till sina bilder. Det är viktigt att vara medveten om detta 

även om det inte påverkar analysen i sig då det viktiga är vad som framförs och syns. 

 

Kategorierna som beskrivs ovan har delats in i större övergripande teman som ska hjälpa till att 

strukturera analysen. Dessa teman är normbrytande kroppsbilder, matbilder och 

normkroppsbilder. I tabell 2 visas hur uppdelningen av bilderna gjorts. Normbrytande 

kroppsbilder, representerar de bilder som inte anses vara representativa för idealkroppen och de 

som var i majoritet under hashtaggen #uppmuntrafetma. Matbilderna representeras av de bilder 

som alla innehåller mat på något sätt, därför har kategorierna matselfies och mat hamnat under 

detta tema. Detta tema är ett av de vanligaste förekommande under hashtaggen #uppmuntrafetma. 

Den tredje kategorin, normkroppsbilder utgör de bilder i urvalet där det är tydligast att individen 

har den vältränade och smala ideala kroppen. Dessa bilder var en minoritet under hashtaggen 

#uppmuntrafetma, men togs med i urvalet på grund av dess relevans för analysen. 

 

Tabell 2. Teman representerade i det insamlade bildmaterialet 

Normbrytande kroppar Matbilder Normkroppar 

Bild 1 

Bild 4 

Bild 5 

Bild 7 

Bild 11 

Bild 2 

Bild 3 

Bild 8 

Bild 9 

Bild 6 

Bild 10 

Bild 12 

 

 

I den här studien började kodningen av kommentarerna redan i översiktsprocessen som beskrivits 

ovan. I denna gick det att urskilja vissa typer av koder som var återkommande, andra som var 

ovanligt förekommande. I nästa skede gjordes en mer djupgående kodning då varje kommentar 

lästes för sig själv och en förståelse till innebörden konstaterades. Dessa koder tilldelades sedan 

en kategori som var gemensam för koderna. Kategorierna som bestämdes var: kroppspositivism, 
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hälsoaspekt – övervikt är dåligt, hälsoaspekt – övervikt är inte allt, acceptans – rätten att få vara, 

uppskattning av #uppmuntrafetma, uppskattning av postaren, normaspekten, oförstående till 

#uppmuntrafetma, kommentar på utseende, upprörd över Katrin Zytomierskas uttalanden, gillar 

Lady Dahmer och allmänt prat om mat. Dessa 12 kategorier kopplades sedan till sex olika teman 

på en högre abstraktionsnivå. De slutgiltiga teman blev: feministisk/politisk, antifeminism, 

normer, objektifiering, politiskt förändringsarbete på Instagram och icke politiska uttryck. I tabell 

3 tydliggörs hur kodningen på kommentarerna skett, därefter följer figur 1 som visar ett exempel 

på hur koder, kategorier och teman relaterar till varandra: 

 

Tabell 3. Exempel på relation mellan kommentarer och koder 

Kommentarer Koder 

”Men alltså att hitta denna under lady dahmer!!! Så grym du är!!” Hyllar användaren 

”den här bilden och hashtaggen är ett ställningstagande i dels en 

pågående debatt men även min rättighet att få vara den jag är, se ut 

som jag vill/gör utan att behöva skämmas eller vara mindre värd.” 

Förklarar bild, rätt att se 

ut som hon vill utan att 

bli bedömd 

”Klart att alla ska ha lika värde, och var o en med sitt, alla gör sina 

val. Det är ordet ”uppmuntra” som provocerar mig.” 

”uppmuntra” provocerar 

”uppmuntra rökning på samma gång då!” Rökning, samma sak 

 

 

Som figur 1 visar är det inte ovanligt att en kod står i relation till olika kategorier, på samma vis 

som att en kategori kan kopplas till fler än ett tema. Detta är inget problem då analysen anses få 

en djupare förståelse i och med att samma kategori kommer att diskuteras under olika teman, 

vilket leder till en bredare analys av fenomenet. 
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Figur 1. Koder, kategorier och teman i analysprocessen 

 

 

Bildteman som har genererats från den tematiska analysen kommer att analyseras i relation till de 

huvudsakliga teman som identifierats i den tematiska analysen av kommentarerna. Analysen 

kommer att presenteras under rubrikerna: normbrytande kroppar, matbilder och normkroppar.  

 

Etik 

Det är en viktig del i forskningsprocessen att reflektera över etiska aspekter om hur individer som 

ingår i undersökningen kan påverkas (Vetenskapsrådet, 2002). I och med internets framväxt har 

nya frågor och diskussioner uppkommit kring etiska aspekter av forskning med data hämtat från 

nätet. Markham och Buchanan (2012) beskriver tre frågor som särskilt aktuella och viktiga för 

internetforskning. Den första är mänskliga subjekt där forskarna diskuterar om och huruvida 

vilken information som bör klassas som mänskliga subjekt. De menar att det är relevant när 

undersökningar görs direkt på individer, men när det kommer till internetbaserad forskning är det 

inte lika applicerbart eftersom forskningen inte görs direkt på individen. Forskarna menar istället 

att det viktiga när det kommer till internetbaserad forskning är att undersöka vad som kan göra 
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skada, skapa sårbarhet och individens rätt till anonymitet (Markham & Buchanan, 2012). Dessa 

aspekter har tagits hänsyn till i denna undersökning och förklaras mer utförligt nedan. 

 

Den andra frågan berör det offentliga och privata. Reflekterar individen som publicerar texten 

offentligt över att den kan komma att användas till andra syften än vad den är menad för, eller 

förväntas det att vissa offentliga sfärer ska vara relativt privata (Markham & Buchanan, 2012)? I 

urvalsprocessen har sökfunktionen på Instagram använts och därigenom kommer en bara åt de 

bilder som är offentliga och öppna för alla att se. Då hashtaggen är ämnad som ett politiskt 

förändringsarbete utgår denna studie från att individerna som postar under denna hashtagg vill 

medvetandegöra och uppmärksamma en debatt som har varit osynlig för samhället och är därför 

medvetna om att de postar under ett offentligt forum. Att använda sig av hashtaggen i denna 

studie torde i och med viljan att uppmärksamma debatten inte vara något etiskt problem. 

 

Den tredje och sista frågan handlar om studieobjekten som data och individer. Författarna menar 

att är viktigt att komma ihåg att det finns en person bakom varje data som analyseras och att 

anonymitet är viktigt för att inte skada någon. Om inlägg på sociala medier är ett politiskt 

ställningstagande menar vissa forskare att anonymitet eller samtycke från studieobjekten inte 

behövs (Markham & Buchanan, 2012). Hashtaggen kan i denna studie betraktas som just detta, 

och därför anses samtycke inte vara nödvändigt.   

 

I analysen kommer användarnamnet på postaren finnas tillgängligt. Som nämns ovan behövs 

ingen anonymisering då posterna är politiska och offentliga. Något som däremot tagits i 

beaktning är att inte referera till citat som är tagna ur kommentarsfälten då dessa inte anses vara 

lika offentliga som de texter som är skrivet av postaren själv under hashtaggen #uppmuntrafetma. 
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Normbrytande kroppar 

Normbrytande bilder är det vanligast förekommande temat på Instagram under hashtaggen 

#uppmuntrafetma. Detta gick att urskilja redan i den explorativa översikten av hashtaggen och 

kom inte som någon överraskning då hashtaggens budskap handlar om att just låta normbrytande 

kroppar ta plats och synas. Nedan kommer dessa normbrytande bilder att analyseras utifrån olika 

teoretiska perspektiv och i relation till tidigare forskning. 

 

Att utmana objektifiering av kvinnokroppen 

Med tanke på hashtaggens syfte kan det antas att de normbrytande bilder som delats med denna 

hashtagg ska vara ett ställningstagande mot objektifiering av kvinnokroppen. Som Fredrickson 

och Roberts (1997) beskriver kan kvinnor försöka ta sig ur objektifieringen genom att inte bära 

smink. Detta kan ses i bilden som presenteras nedan på Lady Dahmer och som var en av de första 

bilderna som uppkom i flödet under hashtaggen #uppmuntrafetma. Bildtexten beskriver hennes 

kommande medverkan i TV programmet Malou efter tio. 

 

 

Snart ska denna tjockis sitta i tv4 och hylla fetma. Nej fråga mig ej vilken tid har verkligen noll 

koll men Malou efter tio är det. #uppmuntrafetma!! (ladydahmer, 2015). 

 

Bild 1. Selfie på Lady Dahmer i en bil där hon nyper i sin 
dubbelhaka 
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I översikten av de normbrytande kroppsbilderna gick det att se både de som bar smink och de 

som inte gjorde det. De som bar smink tenderade att i större utsträckning posera på ett normativt 

sätt. Nedan presenteras en bild ur urvalet som kan ses som relativt normativ med undantaget att 

personen är överviktig enligt samhällsnormen. Delar av bildtexten har valts ut då den annars 

blivit för lång att presentera nedan. Kortfattat handlar den icke presenterade bildtexten om hur 

debatten i Tv4 sett ut. 

 

Kroppspositivsm handlar om att få vara tjock (eller inte) utan att lägga någon värdering i det. 

Utan att förknippa ordet tjock med karaktärsdrag. Katrin är en av de offentliga personerna jag 

följde när jag matade mitt självhat och mitt äckel över min kropp. Hon gödde mig med så 

mycket material som jag kombinerade med tjejtidningar, tv-program och pro-ana-sidor på såväl 

instagram som tumblr. Hon gav mig så mycket som hjälpte mig hata och äcklas och gråta när 

jag stod där framför spegeln. Som hon tror att alla tjocka gör […] Jag är tjock. Och det gör inte 

mig till lat. Jag är tjock. Men det gör mig inte osmaklig. Jag är tjock. Och jävligt många finner 

mig attraktiv. Jag är tjock. Men jag är värd exakt lika mycket som dig (ppherc, 2015). 

 

Genom att välja att sminka sig och posera på ett vedertaget sätt; inte avvika från existerande 

norm, med undantag från kroppsnormen, kan det antas att dessa bilder kommer tillfredsställa fler 

blickar och i sin tur generera fler likes. Jämfört med tidigare bild blir det här inte ett lika starkt 

ställningstagande mot objektifiering av kvinnokroppen för att, som Fredrickson och Roberts 

(1997)  säger, använder sig inte postaren av de olika strategier som finns för att ta sig ur 

objektifieringen. Det blir en typ av självobjektifiering i och med att bilden i viss mån finns till för 

att tillfredsställa andras blickar. Andra menar att dessa bilder inte alls är självobjektifierande, utan 

Bild 7. En spegelselfie på en uppiffad tjej 
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ett sätt att låta kvinnor få ta plats med sin femininitet och sexualitet och att det istället förhöjer 

och inte förtrycker kvinnor (Conrad Murray, 2015) 

 

Av de fem bilder under temat normbrytande kroppsbilder är det bild nummer fem som sticker ut 

mest. Detta på grund av att det är en naken helkroppsbild i svartvitt. Bilden presenteras nedan: 

 

Bildtexten till denna bild består enbart av hashtaggen ”#uppmuntrafetma” (missgardell, 2015). 

Som tidigare forskning visat kan bilden tolkas på olika sätt, antingen kan det ses som en slags 

självobjektifiering där kvinnan försöker tillfredsställa männens blick i jakt på bekräftelse 

(Heldman, 2014). Eller så kan det ses så som Conrad Murray (2015) menar, att detta inte alls är 

självobjektifiering utan ett politiskt ställningstagande för att styrka kvinnornas position i 

samhället och för att hylla den kvinnliga kroppen och sexualiteten. Beroende på vem som lagt ut 

bilden och i vilket syfte den lagts ut kan dessa båda synsätt appliceras olika. I denna bild är det 

politiska ställningstagandet mot objektifiering väldigt starkt. Detta för att det är en bild på en 

överviktig naken kvinna som medvetet använder sig av hashtaggen #uppmuntrafetma som är en 

symbol för kroppspositivism. Bilden bör därför inte tolkas som självobjektifiering utan som ett 

feministiskt ställningstagande där den kvinnliga kroppen ska få finnas utan att bli ifrågasatt. 

 

Följande kommentar skrevs till bilden ovan av bildpostaren efter att en man kommenterat bilden: 

“Sexigt o vackert med former <3” 

Bild 5. Svartvit bild på naken kvinna i en säng 
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...jag behöver inte höra att jag är sexig, jag tycker det är respektlöst för det är enligt mig 

förminskande […] Menar du att jag borde vara tacksam för att någon anser det? (missgardell, 

2015). 

 

I detta kommentarsfält där det uppstår en diskussion syns det tydligt att postaren har ett icke 

objektifierande budskap med bilden. Kommentaren hon fick är ett tydligt exempel på hur män tar 

sig friheten att kommentera kvinnors kroppar. Den kan även ses som ett exempel på hur 

objektifiering reproduceras till följd av att plattformen uppmuntrar till och normaliserar 

objektifiering. Generellt bland dessa bilder kan en stark medvetenhet kring objektifiering urskiljas 

i antingen bildtexten eller i diskussioner i kommentarfält. Många av postarna under detta bildtema 

beskriver även sig själv på sitt instagramkonto som feminist vilket ger en djupare förståelse till 

deras medvetenhet kring objektifiering av kvinnokroppen. 

 

Något som är vanligt förekommande bland de normbrytande kroppsbilderna är positiva 

kommentarer från andra kvinnliga användare som anspelar på utseende. Exempel på detta är 

kommentarer i stil med: ”du är vacker som du är” och ”fina du”. Dessa kommentarer får inga 

motreaktioner av postaren. Däremot kan det uttydas att liknande kommentarer postade av män 

möter mothugg. Denna skillnad kan beskrivas med hjälp av den rivalitet som uppstått bland 

kvinnor på grund av den objektifieringen som Heldman (2013) beskriver. Att kvinnor i detta fall 

uppmärksammar och komplimenterar varandras utseende kan därför ses som ett steg ifrån 

objektifieringen eftersom de inte ser varandra som rivaler om den manliga blicken. Att 

motkommentarer endast uppstår då män kommenterar på utseendet är därför inte konstigt. 

Ett ställningstagande mot objektifiering blir tydligt i flera av bildtexterna och kommentarsfälten. I 

urvalet beskrivs detta av postaren i bildtexten i tre av fem bilder, i övriga två synliggörs det 

istället i kommentarsflödet. Här följer en bild som uppmärksammar detta i bildtexten: 
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Det är inte så mycket att jag vill mula Katrin Zytomierska med en jävla långpanna brownies 

tills hon ber om nåd, som det är att jag vill kunna äta vad jag känner för utan att någon ska ge 

mig äcklade blickar eller oombedda kostråd. Det är inte så mycket att jag hatar människor som 

tränar och käkar chiapudding, som det är att jag väljer att prioritera mitt psykiska välbefinnande 

före dieter och hårdträning. Det är inte så mycket att jag tycker att alla människor ska bli tjocka 

och mjuka och gosiga som jag är, som det är att jag kräver min och alla andra tjocka 

människors förbannade jävla rätt att existera utan att be om ursäkt för oss själva. Detta är allt 

jag vill - att få vara i fred, att få vara i min kropp och inte ständigt se på mig själv utifrån med 

andras nagelfarande blick, att få vara en jävla människa. #uppmuntrafetma (flickvansmaterialet, 

2015). 

 

Postaren uppmärksammar i denna bildtext kvinnors ständiga utsatthet för andras dömande 

blickar. Vilket är just vad objektifieringsteorin handlar om. Även bilden i sig kan ses tydligt som 

ett ställningstagande mot objektifieringen eftersom att den är så pass normbrytande. Det kan 

tolkas som att kvinnan i bilden inte vill behöva ursäkta sig själv för att hon är överviktig. 

 

Ett ställningstagande mot normen 

I den explorativa fasen och överblicken av hashtaggen syntes det tydligt att många bilder som 

delats under hashtaggen #uppmuntrafetma var normbrytande. Det vill säga, inte typiska bilder 

som delas på Instagram. Generellt gick det att se att filterfunktionen inte användes särskilt 

mycket, vilket annars är vanligt förekommande. Val av vinkel och posering var inte heller särskilt 

smickrande eller genomtänkt vilket är ovanligt att se på Instagram där bilderna oftast är väldigt 

genomtänkta och tagna i bästa möjliga ljussättning. Bland de normbrytande kroppsbilderna på 

Bild 4. Naken mage som ligger ned 
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Instagram är det inte bara kroppen som bryter mot normen utan många andra aspekter som skiljer 

sig avsevärt från den stereotypa instagrambilden. Den kollektiva normen på Instagram i sin helhet 

skiljer sig väsentligt från den kollektiva normen under #uppmuntrafetma. Det är alltså möjligt att 

utmana rådande normer på Instagram med hjälp av något så trivialt som en hashtagg eftersom den 

skapar förutsättningar för att bryta mot normerna. 

 

Ofta reflekteras det kanske inte över den kollektiva normen på Instagram utan de flesta följer bara 

strömmen och vet vilka slags bilder som bör läggas ut för att passa in. Den rådande normen på 

Instagram har gjort att överviktiga utesluts och att idealkroppen normaliseras, vilket i sin tur är en 

reproduktion av samhälleliga normer som förtrycker överviktiga. Något särskilt intressant som 

har uppmärksammats bland de normbrytande kroppsbilderna är att de inte fått utstå några 

särskilda sanktioner för att de bryter mot instagramnormen. Bland de här bilderna syns ofta 

diskussioner kring överviktens hälsoaspekt, men personliga påhopp och trakasserier som tidigare 

forskning (Megarry, 2014; Bartow, 2009) visat vara vanligt när det kommer till kvinnor som tar 

ställning på sociala medier, visade sig inte i detta fall. Vad detta beror på är oklart, det går att 

argumentera för att avsaknaden av män i #uppmuntrafetma debatten är en av orsakerna till att 

trakasserier och påhopp är ovanligt förekommande. Det kan också bero på att dessa 

normbrytande bilder är norm under just hashtaggen #uppmuntrafetma och därför inte får utstå 

sanktioner. 

 

Normbrytande kroppar som politiskt ställningstagande 

Bildmässigt är de normbrytande kroppsbilderna de mest politiska. Detta just för att de tydligt 

bryter normen och därigenom automatisk blir ett ställningstagande. Som bildtexten till bild 

nummer 11 förtydligar: 
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Ja, här står jag och är tjock. Eftersom jag inte ber om ursäkt för det eller gömmer mig så 

uppmuntrar jag tydligen till fetma. Ja, egentligen ska vi väl bara tiga ihjäl Katrin Z och hennes 

dumheter men tyvärr har hon ett stort bihang av galenpannor med sig. Vet ni vad som INTE är 

ett existerande problem? Att smala människor tittar på mina instagrambilder och tänker, fan jag 

måste se till att jag går upp 30kg i vikt! Vet ni vad som ÄR ett existerande problem? Att smala 

människor drar i lite hud på magen och gnäller över pluffsighet eller hurtigt taggar 

#aldrigvila#getfitordietrying. Varsågod för ångest liksom! Det är inte av omtanke om vår hälsa 

som KZ vill att vi ska gå ner i vikt, hon vill tjäna pengar. Och nu har det fullkomligt brunnit i 

skallen på henne.#uppmuntrafetma (lipgloss_bitch, 2015). 

 

Användaren menar här att enbart genom att lägga ut en bild på sig själv som överviktig så 

provoceras andra och att det därför ofrivilligt blir ett politiskt ställningstagande. Generellt går det 

att se att de flesta bilder som publicerats under temat normbrytande kroppsbilder har en utförlig 

beskrivning av hashtaggen och uppmanar till en kroppspositivism där kroppar inte ska behöva 

ifrågasättas. 

 

Även om plattformen Instagram är utformad på ett sätt som väldigt tydligt gynnar och 

reproducerar normer, finns det ändå en möjlighet att skapa utrymme för marginaliserade att höras 

och synas. På grund av Instagrams fokus på just bilder ger detta ett bra tillfälle för den här 

kampanjen och liknande att utmana just ideal och normer bara genom att offentligt bryta mot 

normen med normbrytande bilder. Bara en text hade kanske inte haft lika stor påverkan och väckt 

lika starka reaktioner. 

 

Bild 11. Halvkroppsbild på kvinna från midjan och uppåt 

https://www.instagram.com/explore/tags/aldrigvila/
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Respons och bemötande 

Kommentarerna under bildtemat normbrytande kroppsbilder kretsar ofta kring att hylla och 

uppmuntra postaren för att någon äntligen vågar ta ställning i frågan. Många tycker att det är på 

tiden att frågan uppmärksammas och att det är modigt att våga stå upp för sig själv. Detta är inget 

överraskande då de flesta som postar under bildtemat normbrytande kroppsbilder är uttalade 

feminister och därför har likasinnade följare. Något som visat sig vara tydligt i kommentarsfälten 

på dessa bilder är diskussioner där hälsoaspekten påpekas. Användare som ställer sig kritiskt till 

hashtaggen skriver mycket ofta om hälsofarorna med övervikt och försöker dölja 

diskrimineringen i ett välmenande syfte. Ett exempel på hur det kan se ut följer nedan: 

 

Ni sitter här och säger hur man får vara som man är men vad händer den dagen då man behöver 

hjälp av ambulansen. Om de behöver hjälp att lyftas upp klara personalen inte det och där spelar 

inte alltid vikten roll utan omkretsen. Ambulanspersonal har varken hur mycket styrka som 

helst eller hur långa armar som helst!!! 

 

Här blir det tydligt att kommentatorn inte förstått syftet med hashtaggen då det är just att få slippa 

sådana här kommentarer som avses med den. Användaren har även tolkat hashtaggen ordagrant 

och tror att folk på allvar ska uppmuntra till fetma och därigenom gå upp i vikt okontrollerat. 

Detta är en vanlig misstolkning av de som ifrågasätter hashtaggen ur en hälsoaspekt. Ett annat 

exempel på kommentar kring hälsoaspekten är: 

 

Tycker det är skitbra att du uppmuntrarar kropspositivietet. men tycker inte du att det är viktigt 

att ta hand om sin kropp också, exempelvis träna och äta nyttigt? Må bra liksom. Absolut inget 

hat, är bara nyfiken. 

 

Det här är en typisk kommentar där individer menar att de är kroppspositivister och tycker att det 

är bra att kroppen hyllas, men, det tillkommer oftast ett “men hälsan då?” Återigen har budskapet 

inte nått fram. Det går att se att de bilder där postaren har gett en tydlig beskrivning kring 

hashtaggens innebörd inte genererar lika många oförstående kommentarer som de som inte har 

förklarat innebörden.     
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Matbilder 

Matbilder är också ett väldigt vanligt förekommande tema under hashtaggen #uppmuntrafetma. 

Bilderna varierar från att innehålla bara mat till att innehålla bilder på kvinnor med mat i munnen. 

Att bilder innehållande mat är vanliga under hashtaggen #uppmuntrafetma är inte konstigt då mat 

anses vara väldigt relaterat till vikt i dagens samhälle. Nedan kommer matbilderna att analyseras 

utifrån olika teoretiska perspektiv och i relation till tidigare forskning. 

 

Mat som verktyg för att utmana normer och objektifiering 

På samma sätt som Fredrickson och Roberts (1997) menar att ickeanvändandet av smink är ett 

ställningstagande mot objektifiering, kan dessa matbilder ses som ett sätt att gå ifrån 

objektifiering. Postarna till dessa matbilder har oftast mat i munnen på ett icke sexualiserat sätt 

(något som annars är ganska vanligt förekommande på sociala medier då det kommer till 

kommersialisering av mat, även vanligt förekommande på Instagram). Ofta är postaren 

överviktig, osminkad och bilden tagen underifrån ur ett osmickrande perspektiv. Här presenteras 

två matselfies med respektive bildtexter. Den ena bildtexten tar tydligt ställning mot Katrin 

Zytomierska och hälsotrenden och den andra bildtexten har en mer komisk ton. 

 

UpPMunTRA FeTmA !!#cleaneating en ny ätstörning & en konsumentskapade häslotrend! Att 

ni äter rent indikerar att vi andra äter "smutsigt".... Backar upp lady dahmer på hennes hashtag 

Bild 2. En ung tjej som äter chips direkt ur påsen 
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#uppmuntrafetma som skapades delvis som en reaktion på Katrin zytomierskas medverkan i 

Malou imorse. Jag äter så smutsigt att zytomierska & hennes gelikar skulle behöva tvaga sig i 

timmar bara av att se mig äta. Nä men hör nu: Det är inte syndigt att äta! (fannyvesterlund, 

2015). 

 

 

Baconbågar på en MÅNDAG 😱 ja för fan 😐 man måste ju #uppmuntrafetma (19toja75, 2015). 

 

I flödet av bilderna under hashtaggen #uppmuntrafetma finns det även matbilder som kan tolkas 

mer sexuellt där postarna putar med läpparna med mat i munnen. Dock så har inte någon av dessa 

valts med i urvalet då de endast representerar en minoritet i bildflödet. Det går att urskilja att de 

som postar de mer sexualiserade matbilderna ofta är sminkade, tar bilden ur en mer smickrande 

vinkel och har normkroppar. Det går att tolka detta som att individer med normkropp oftare väljer 

att posta bilder som kan ses som mer självobjektifierande än de bilder som de överviktiga postar. 

Eventuellt skulle detta kunna bero på att individer med normkropp är så omedvetet inrotade i 

självobjektifieringstänket och så måna om att inte bryta normen för mycket, att de undermedvetet 

söker bekräftelse från den manliga blicken genom att framställa sig själv på ett visst sätt. De 

internaliserade normerna och självobjektifieringen är så stark att även i debatter som denna, som 

går ut på att bryta dessa mönster, är de närvarande. Överviktiga har redan brutit mot vad som 

anses vara den typiskt sexualiserade kvinnokroppen genom att bara visa sig själv på bild, därför 

blir det enklare för överviktiga att bryta mot fler normer kring objektifiering, så som normer 

kring smink, posering, filter och vinklar, då det redan avviker från kroppsnormen. 

 

Bild 3. Selfie på kvinna som har ostbågar fulla munnen 
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Bilder på endast mat är ett tema som i sig inte bryter mot normen på Instagram, dock är normen 

att lägga ut bilder på hälsosam mat så som frukt, bär smoothies med fina upplägg. Bilderna under 

denna hashtagg är däremot inte på hälsosam mat utan istället bakelser, tårtor, pizza, chips och 

ostbågar, gärna lite ogenomtänkt upplagt. Nedan följer ett exempel på en matbild innehållande 

endast mat, som publicerats med hashtaggen #uppmuntrafetma: 

 

Är så glad att jag inte är glutenintolerant. #riotsnotdiets#uppmuntrafetma #sexybuns 

(dropthecherrybombs, 2015). 

Bilden är ett typiskt exempel på en matbild som postats under denna hashtagg. Även fast bilden 

är publicerad under hashtaggen som har ett starkt politiskt budskap kan den anses vara 

urvattnande för dess politiska syfte då bildtexten och bilden i sig inte kan tolkas som lika 

politiska som andra bilder under denna hashtagg. Att bilder på ohälsosam mat är så vanligt 

förekommande visar på den starka samhälleliga synen att ohälsosam mat är nära sammankopplat 

med övervikt. 

 

Ett sätt att rättfärdiga kvinnors förhållningssätt till mat 

I sin artikel Why can’t you control yourself? Fat should be a feminist issue, förklarar Chrisler 

(2011) hur kvinnor alltid har blivit förknippade med självkontroll, framför allt kontroll av sitt 

matintag. I matbilderna under hashtaggen #uppmuntrafetma bryter kvinnor mot denna 

Bild 9. Bild på bullfat 
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föreställning genom att offentligt visa att de äter onyttig mat och att någon självkontroll inte 

behöver eftersträvas. Även bildtexterna till bilderna och kommentarerna uppmuntrar andra att få 

äta vad de själva behagar. De rådande normerna om att kvinnor ska vara återhållsamma med vad 

de äter blir tydligt utmanad på ett provocerade sätt i dessa fall. 

 

Som förändringsarbete är matbilderna inte ett lika starkt politiskt ställningstagande som de 

normbrytande kroppsbilderna. De flesta matbilderna är mer komiska i sin karaktär och har inte 

lika ofta en seriös bildtext. Många av bildtexterna känns mindre genomtänkta ur ett politiskt 

perspektiv och mer som ett rättfärdigande för att få äta onyttig mat. Fokus ligger mer på själva 

maten, hur god den är och kommentarerna till bilden följer samma spår. Ett exempel på en 

komisk bildtext kan lyda som följer i bild 8: 

 

 

Det är kallt och regnigt därför behövde jag en lyxshake. That’s life. #uppmuntrafetma 

(gabbacoolio, 2015) 

 

Den här bildtexten har inget direkt politiskt budskap, utan är snarare ganska urvattnande av 

hashtaggens innebörd. 

 

Nedan följer ett citat som istället har ett starkare politiskt budskap men som även det framförs på 

ett komiskt sätt. Bilden är ej med i urvalsbilderna och refererar därför ej till personens 

användarnamn: 

Bild 8. Selfie där tjej håller upp milkshake 
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Kroppspositivism made me do it! Nej, oj, jag glömde, jag är ju en tjockis, så jag äter donuts 

hela tiden! Till frukost äter jag minimunkar i grädde, istället för flingor och mjölk, till lunch 

äpplemunkar (det är frukt i ju!) och till middag chokladfyllda donuts. Det heter ju kostCIRKEL 

så jag lär ju göra rätt. Ibland varierar jag min kost med chips, godis och jag ser till att få i mig 

1,5 liter öl varje dag, som man bör. Gör som jag, alla svaga personer, så blir man fet och stark! 

#uppmuntrafetma#glorifyingobesity#idonutcareaboutyourdiet #riotsnotdiets#bodypositive 

#fettaktivism 

 

Denna postare använder sig av ironi för att framföra ett politiskt ställningstagande. Med hjälp av 

att överdriva bilden av hur många tror att överviktiga äter, blir posten ett starkt politiskt budskap. 

Hon använder sig av synen på överviktiga som omättliga och okontrollerade i sina matvanor för 

att provocera med sitt budskap. 

 

Alla observerade matbilder som finns under hashtaggen #uppmuntrafetma syftar till en 

kroppspositivism. Inga matbilder har lagts upp för att ifrågasätta hashtaggens funktion eller 

innebörd. Oavsett om bildtexten och bilden inte är så politiskt talande blir det ändå ett visst 

politiskt ställningstagande i och med att hashtaggen används. Den möjliggör det, och skapar 

förutsättningar för kvinnor, att inte känna skam för att de äter och kan därför ses som en slags 

frigörelse eftersom kvinnor länge har varit förknippade med att behöva behärska sitt ätande 

genom strikta regler och självkontroll (Chrisler, 2011). 

 

Respons och bemötande 

Det bemötandet som matbilderna möts av i störst utsträckning är ett allmänt prat om mat och hur 

gott det är att äta. Diskussioner om hashtaggen och dess innebörd finns, men inte i lika stor 

utsträckning som under temat normbrytande kroppsbilder. För att en diskussion ska uppstå krävs 

det att en användare i kommentarsfältet börjar skriva om debatten i politiskt syfte. Då handlar 

diskussionen ofta om hälsoaspekten kring fetma och de som ifrågasätter användandet av 

begreppet uppmuntra och undrar varför “ingen startat kampanjen uppmuntratilllagom.” Även när 

diskussioner uppstår under matbilderna är det många som verkar tolka hashtaggen bokstavligt 

och att det verkligen är en uppmuntran till fetma, när syftet med hashtaggen egentligen är att låta 

alla kroppar få existera på samma villkor. Att diskussioner är så pass frånvarande kan även bero 

på, som tidigare nämnts, att bilden i sig inte är ett lika starkt politiskt ställningstagande, utan mer 

är ett syfte att rättfärdiga sitt ätande och att inte behöva ursäkta sig.   
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Normkroppar 

Ett mer ovanligt tema under hashtaggen #uppmuntrafetma är normkroppar. Ändock ett väldigt 

intressant tema och relevant för analysen i syfte att kunna besvara frågeställningarna. Bilder som 

läggs ut under detta tema är oftast helkroppsbilder, gärna i träningskläder. De flesta är en 

motreaktion mot hashtaggen, men det finns även något undantag som vill visa sitt stöd. 

 

Självobjektifiering och antifeminism 

I motsats till de normbrytande kroppsbilderna har dessa bilder oftast ett filter och är tagna ur en 

smickrande vinkel och det är tydligt att personen poserar. Helt enkelt typiska normbilder på 

Instagram. I likhet med vad De Vries och Peter (2013) har sett i sin forskning, att unga tjejer som 

är aktiva i stor utsträckning på sociala medier tenderar att självobjektifiera och därför lägger ut 

bilder på sig själv för att få bekräftelse, har samma observation gjorts under detta tema i denna 

studie. I de flesta fall ligger fokus i bilderna på individens kropp. Majoriteten av bilderna på 

normkroppar innehåller antifeministiska budskap där hashtaggen ifrågasätts och det blir därför 

inte konstigt att användarna väljer att dela normbilder som motreaktion till hashtaggen och dess 

innebörd. Nedan presenteras en bild som publicerats under hashtaggen och ifrågasätter den i 

bildtexten: 

 

Bild 6. Helkoppsbild med filter på ung tjej som poserar i 
träningskläder 
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Blir faktiskt förtvivlad när jag läser att det på riktigt finns en hashtag som heter 

#uppmuntrafetma. Som jag förstår, i grund och botten, kanske är mer tänkt ska uttrycka 

budskapet att alla är fina som de är och inte ska skämmas över sig själva. Samhällets kostnader 

för fetma och dess påföljder är lika höga som samhällskostnaderna för rökning. Det hade 

garanterat blivit ett jävla liv om det uppkom en hashtag som hette#uppmuntrarökning. 

Girlpower i all ära. Men att stödja ett sjukt ideal, lika sjukt som extrem undervikt, är inte okej 

alls. Väger du 150 kilo, är frisk, aktiv, hälsosam och trivs bra med dig själv så är det helt 

fantastiskt. Men att utsätta sig själv för förhöjd risk för diabetes, högt blodtryck, infertilitet osv, 

och dessutom uppmuntra andra till att göra detsamma, känns ju inte sådär jätteklyftigt. Även 

fast du kanske är väldigt överviktig och mår bra, så kanske personerna du uppmuntrar till 

samma sak inte har lika tur som du har (josefinlindemalm, 2015). 

 

Hashtaggen har skapats dels i syfte att motverka en objektifiering av kvinnokroppen och som en 

motreaktion till träningshetsen i samhället. Det blir därför ett antifeministiskt ställningstagande 

att med en idealkropp ta plats i, och motarbeta, ett utrymme som skapats för att mobilisera och ge 

utrymme för en marginaliserad grupp kvinnor. Vad som är oklart är dock om dessa kvinnor 

medvetet vill provocera med sin kropp eller helt enkelt inte ser den övergripande strukturen som 

råder i samhället. Det kan vara som Heldman (2014) säger, att unga kvinnor idag har blivit 

förblindade av den rådande objektifiering som ständigt pågår runt omkring oss och 

självobjektifierar. Eller är det så som Conrad Murray (2015) menar, att dessa unga tjejer 

förstärker kvinnans status och rätt att synas som hon vill genom att medvetet lägga ut bilder på 

sig själv som ett politiskt ställningstagande. Detta är dock ej rimligt då dessa bilder oftast har ett 

budskap som går emot hashtaggen #uppmuntrafetma, vilket i sin tur blir motsatsen till just detta, 

att alla kvinnor ska få visa upp sig och ta den plats de själva behagar.   

 

Reproducerande av normer på Instagram 

Bilderna under detta tema är stereotypa för de normativa bilder som delas på Instagram generellt 

men under #uppmuntrafetma är det dessa bilder som är normbrytande. Det kan funderas över 

varför postare som vill ifrågasätta det politiska budskapet med hashtaggen gör detta med 

helkroppsbilder på normkroppar. En förklaring till detta kan antas vara den descriptiva normen 

som råder på Instagram. Det vill säga, de beteende som anses vara det rätta sättet att förhålla sig 

till i en given situation. Dessa postare kan eventuellt tänkas ha en annan descriptive norm än 

majoriteten som postar under hashtaggen #uppmuntrafetma. Men detta förhindrar inte 

motståndarna till hashtaggen att ta sig in i debatten just på grund av att plattformen är utformad 

och uppbyggd på ett sätt som gör att samhällsnormer på ett enkelt vis reproduceras. En annan 

https://www.instagram.com/explore/tags/uppmuntrafetma/
https://www.instagram.com/explore/tags/uppmuntrar%C3%B6kning/
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förklaring kan vara injunctive norms som refererar till det sättet som tros vara det rätta sättet att 

bete sig på i en given situation. En person som postar ett motsägande budskap under denna 

hashtagg kan antingen ses ha väldigt dålig kunskap om vilket beteende som är accepterat i en 

sådan situation och därför postar en sådan bild med ett sådant budskap. Det kan också vara så att 

denna individ har väldigt bra kunskap om vad som är acceptabelt under hashtaggen och att de just 

därför går emot detta för att provocera. En tredje förklaring till varför normkroppar tar plats i 

detta utrymme kan bero på det som Lundmark och Normark (2014) beskriver, att de som befinner 

sig inom ramen för normen får fördelar så som popularitet och högre status i hierarkin och känner 

sig därför hotade av grupper som försöker utmana deras position. 

 

Som tidigare forskning nämner är atleter oftast mån om att visa upp sin kropp (Reichart Smith & 

Sanderson, 2015). Detta är något som också uppmärksammats under temat normbilder. Fåfänga 

är ett begrepp som forskarna använder sig av när de vill förklara varför atleter oftare lägger ut 

helkroppsbilder. I denna studie skulle detta kunna ses som en del av förklaringen till att detta 

fenomen uppkommer under temat normbilder under hashtaggen #uppmuntrafetma. En annan 

förklaring till varför detta fenomen förekommer är att dessa individer är medvetna om att bilder 

på normkroppar kommer att provocera särskilt när den läggs ut under hashtaggen 

#uppmuntrafetma. Fokus med bilderna under temat normkropp är den fysiska kroppen och 

bildtexterna handlar om hälsoaspekten av fetma, ett exempel på det senare nämnda följer nedan: 

Bild 12. Selfie på tjej med putande läppar och 
frågande ansiktsuttryck 
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Oj oj vad det kokar inom mig när jag såg att det finns en tagg som heter #uppmuntrafetma .. 

Varför i hela världen ska vi uppmuntra någon som folk blir sjuka av? Bara för att mitt intresse 

är att träna menar jag inte att alla borde göra det, man kan ha normalvikt utan att träna.😂 Men 

att uppmuntra just FETMA är det sjukaste jag hört. Att vara alldeles för överviktig är farligt, 

precis som att vara alldeles för underviktig.. Ska vi lära våra barn att att vara fet är bra? Alla gör 

som dom vill, vill någon vara fet, varsågod. Men tycker inte det är något att uppmuntra.. Fler 

människor dör pga fetma än svält, så tycker inte vi ska uppmuntra människor att frossa i sig mat 

när det fortfarande finns folk som svälter.#tankeställare #knas#hatarekommerhata (finns det 

någon som stödjer denna tagg och tycker jag har fel, skriv till mig privat, dig är jag nyfiken 

på.)#Uppmuntranormalvikt/curvor/kärlekshandtag/ölmage/breda lår, osv men snälla inte 

fetma..😞 (mathildacecilia, 2016) 

 

Det blir tydligt i detta citat att individen har tolkat hashtaggen ordagrant. Det är intressant att de 

enda som lägger ut bilder direkt riktade som mothugg mot hashtaggen har idealkroppen. Det kan 

bero på deras egen livsstil, och en oförmåga att sätta sig in i andra individers perspektiv. I fall 

som detta kan hashtaggen #uppmuntrafetma brista i sitt försök att få fram sitt politiska budskap 

när så många individer nämner begreppet uppmuntra som något negativt, även när de säger att de 

uppmuntrar till kroppspositivism. Det politiska budskapet med hashtaggen har inte nått ända fram 

utan har tolkats bokstavligt. 

 

Stöttar det politiska budskapet 

I de få normkroppsbilderna som publiceras under hashtaggen finns det ett fåtal som stödjer 

#uppmuntrafetma. En av dessa är bild nummer 10. Postaren till denna bild vill belysa det faktum 

att hälsa faktiskt inte alltid handlar om vikt: 

Bild 10. Halvkroppsselfie i spegel på ung tjej i sporttopp 
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Hörru@katrinzytomierska vi behöver prata! Du tror att tjocka är olyckliga och att svaret på 

livets gåta är att vara smal. Jag är normalviktig enligt BMI och samhällets ideal, typ iallafall. 

Och vet du vad? Jag är inte ett dugg lycklig av den anledningen.. Jag dricker sjuka mängder 

kaffe, jag snusar och smygröker, har blodbrist och förmodligen varenda vitaminbrist i världen. 

Jag äter inte frukost, äter onyttigt på kvällarna, sover dåligt, stressar mycket och tränar just nu 

ingenting. Men jag är smal. Med lite tur så har min osunda livsstil resulterat i att jag är liggbar. 

Det enda som räknas. Så länge utsidan är fin enligt mallen så blir allt bra. Du är så ute och 

cyklar att jag inte vet om du behöver en käftsmäll eller GPS, men att du kan med att sitta och 

vräka ur dig dina ... ja, jag hittar inget bra ord... ditt skräp till åsikter, i TV?! Du är en typisk 

mobbare, en osäker människa som trycker ner andra för att framhäva dig själv. Smal, men med 

en fruktansvärt unken personlighet. Kamma dig! (natalie.addams, 2015). 

 

Postare som denna är extremfall i sammanhanget. Hon bryter inte bara normen under hashtaggen 

#uppmuntrafetma, utan även den kollektiva normen på Instagram, som går ut på att träna och leva 

hälsosamt. Här förklarar hon motsatsen till hälsohetsen med sitt leverne, och tar samtidigt 

ställning för, och stöttar #uppmuntrafetma och dess budskap. Vad som blir intressant är att 

postaren måste komma med en förklaring till varför hon anser sig ha rätt att ta plats i detta 

utrymme som skapats för överviktiga kvinnors rätt att vara. Hennes förklaring i detta fall blir att 

även om hon är smal med en idealkropp så finns det andra negativa aspekter av hennes leverne 

som hon framhäver för att rättfärdiga sin medverkan i debatten. 

  

https://www.instagram.com/katrinzytomierska/
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Avslutande diskussion 

Resultatet visar att hashtaggen #uppmuntrafetma kan användas på ett antal olika sätt. I den 

explorativa översikten av hashtaggen har nio tydliga bildkategorier urskilts. Dessa är: bilder på 

mat, selfies med mat, selfies, helkroppsbilder, bilder på kroppsdelar, bilder med och utan filter, 

överviktiga personer och stereotypa normkroppsbilder. De budskap som framförs i bilderna 

varierar från att vara starkt politiska till att framföras på ett mer komiskt och urvattnande sätt. Det 

finns även bilder som publicerats under hashtaggen på normkroppar, som syftar till att ifrågasätta 

dess innebörd och får en stark antifeministisk ton eftersom de tar plats i ett utrymme som är 

uttalat feministiskt. Dessa bilder har ofta fokus på hälsoaspekten. Kvinnor framställer sig även på 

olika sätt med hashtaggen. De bilder som har ett starkt politiskt syfte som stöttar denna kampanj 

framställer sig ofta på ett normbrytande och icke objektifierande sätt. De som ställer sig emot 

hashtaggen framställer sig själva oftare i samstämmighet med normen på Instagram, som i sig 

ofta är objektifierande. Vad som blir tydligt här är att det finns ett slags politiskt samspel mellan 

olika normer. Antifeministiska politiska ställningstaganden hänger ofta samman med normer om 

hälsa och utseende. Dessa normer samspelar på ett sätt som gör att de förstärker varandra. 

Feministiska normbrytande ställningstaganden måste därför förhålla sig till båda dessa inte bara i 

politiska debatter i samhället i stort utan även, som visats i denna undersökning, på en till synes 

opolitisk plattform som Instagram. Detta flyttar fokus från debattens syfte, kroppspositivism, till 

frågor om hälsa och ohälsa. 

 

Det framkommer även att olika typer av bilder väcker olika typer av respons och bemötande. 

Oavsett bildkategori så hyllas ofta postaren för att hen tar ställning i debatten. Generellt sett så 

genererar matbilder den minsta responsen och syftar oftast enbart till att komplimentera maten på 

bilden. Här går det att se att det finns en viss distinktion mellan de mer seriöst politiska inläggen, 

ofta de normbrytande kroppsbilderna, och de mindre politiska och humoristiska inläggen, ofta 

matbilder. Det förra genererar ett starkare stöd till den politiska diskussionen medan det senare 

inte skapar en lika stark diskussion, men fungerar ändå på ett vis mobiliserande bara genom 

användandet av hashtaggen i sig. 
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Både de normbrytande och de normativa kroppsbilderna genererar ofta en debatt och diskussion i 

kommentarfältet även om de ställer sig för eller emot hashtaggens budskap. Däremot har en 

tendens skådats som tyder på att de normbrytande bilderna får fler ifrågasättanden i 

kommentarsfältet än vad de normativa bilderna får, vilket tyder på att desto mer provocerande en 

kampanj eller bild är, desto starkare motstånd möter den. Motståndet som det politiska budskapet 

möts av på grund av dess provokation är i vissa fall nödvändigt för att det ska nå ut till så många 

som möjligt. Speciellt i detta fall då frågan i sig är feministisk och försöker ta plats på en 

plattform som i sig inte stödjer det normbrytande budskapet. Genom att medvetet provocera fram 

budskapet känner fler användare på Instagram att de måste delta och få sin röst hörd. På så vis 

nås en större massa, en massa som annars inte hade gett sig in i den politiska debatten. 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i hashtaggen 

#uppmuntrafetma undersöka om och hur Instagram fungerar som en plattform för att utmana 

stereotypa kroppsideal för kvinnor och hur det fungerar som plattform för att bedriva 

feministiskt/politiskt förändringsarbete. Resultatet av analysen visar att det finns svårigheter i att 

bedriva en kampanj som denna på en plattform som Instagram. Detta bland annat på grund av det 

som Lundmark och Normark (2014) beskriver i sin forskning, att plattformar kan reproducera 

normer och värderingar, vilket även har uppmärksammats på Instagram i denna studie. Detta 

bidrar till att överviktiga kroppar på Instagram tenderar att bli nedvärderade av majoriteten av 

användarna och hamnar lägre ner i hierarkin. Men även fast strukturerna på Instagram är så pass 

starka går det ändå att skapa en struktur inom den strukturen, alltså en rörelse eller frizon inom 

plattformen. Med hjälp av något så pass till synes flyktigt som en hashtagg har en ny struktur 

skapats där individer kan stå upp tillsammans mot de rådande normerna och det förtryck de 

annars får utstå på plattformen i en mer generell bemärkelse. Detta resultat samstämmer med vad 

Lindgren och Lundström visat i sin forskning; att en hashtagg kan fungera för att skapa strukturer 

inom en plattform (2011). 

 

Som tidigare forskning visat fungerar sociala medier som ett bra verktyg för unga kvinnor att 

uttrycka sig politiskt. Detta på grund av sociala mediers lättillgänglighet (Schuster, 2013). I 

denna studie antas även detta gälla med tanke på att Instagram är gratis, fritt för alla att använda 

och lättillgängligt då applikationen finns i princip i varje ung kvinnas mobiltelefon. Det kan dock 
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finnas en risk att individer som inte är aktiva användare av sociala medier automatiskt och 

oavsiktligt blir uteslutna ur den politiska debatten. Onlineaktivismens möjlighet till en verklig 

förändring i samhället i stort stärks i denna studie. Kroppspositivism är något som har tagit sig 

från sociala medier ut till den verkliga världen. Genom diverse hashtaggar på Instagram som 

uppmärksammar och mobiliserar denna marginaliserade grupp har rörelsen snabbt växt till en 

större samhällsdebatt utanför sin ursprungliga kontext och medfört att ingen oavsiktligt blir 

utesluten. 

 

En intressant aspekt att ha i åtanke är avsaknaden av män i debatten. En anledning till detta skulle 

kunna bero på vad tidigare forskning visat; att överviktiga män inte stigmatiseras i samma 

utsträckning som överviktiga kvinnor (Fikkan & Rothblum, 2011). Avsaknaden av män kan 

därför antas bero på att de inte känner av en lika stark stigmatisering och därför inte heller ett 

behov av att bidra till en förändring. 

 

Något positivt med att denna kampanj bedrivs på en plattform som Instagram är att 

bilddelningsmöjligheten bidrar till ett starkare politiskt ställningstagande än vad bara en text hade 

gjort. I synnerhet för att kampanjen handlar om kroppspositivism där den fysiska kroppen är i 

fokus. Med hjälp av bilder på normbrytande kroppar kan därför det politiska ställningstagandet 

förstärkas och få större inverkan genom det visuella som i sin tur provocerar. Något annat som 

har uppmärksammats är om ett ställningstagande mot objektifiering av kvinnokroppen kan 

motarbetas med hjälp av bilder som på ett vis kan tolkas som en alternativ självobjektifiering. Det 

blir därför en konflikt för de som ger sig in i debatten om huruvida de normbrytande bilderna ska 

tolkas som en typ av självobjektifiering eller inte, något som vanligtvis präglar liknande debatter. 

I detta fall inte minst för att Instagram är en bildbaserad plattform som i sig är objektifierande 

utan även på grund av att plattformen uppmuntrar till normativa bilder. 

 

Den objektifiering som diskuteras i den här studien avser den form som har skett mot kvinnor i 

strukturell bemärkelse genom alla tider. Objektifieringen är ofta relaterad till det rådande 

skönhetsidealet, som idag är det smala och vältränade. Det politiska syftet med hashtaggen 

#uppmuntrafetma går ut på att bredda synen på idealet och istället ge alla kroppar en plats i 

samhället utan att behöva bli bedömd av andras blickar. Därför anses de normbrytande 
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kroppsbilderna under hashtaggen inte vara självobjektifierande utan istället ett försök till ett 

förändringsarbete där alla kroppar ska accepteras. En allmänt rådande kroppspositivism. 

 

Denna studie undersöker hashtaggen #uppmuntrafetma på ett översiktligt sätt för att få en 

förståelse av hur feministiskt politiskt förändringsarbete kan bedrivas. Med hjälp av netnografisk 

metod kan både gemensamma och olika sätt att framställa sig under hashtaggen finnas. Studien är 

begränsad på det sättet att en förståelse för hur individerna själva upplever detta politiska 

förändringsarbete inte kan studeras. Det vore därför intressant för fortsatt forskning att genom till 

exempel intervjuer få en djupare förståelse för hur individer aktiva i politiskt förändringsarbete 

upplever sin medverkan. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att göra en 

jämförande studie mellan denna fråga som rör övervikt och någon annan feministisk fråga som är 

mer accepterat feministisk. Detta för att se om bemötanden skiljer sig åt och även om männen är 

mer närvarande i frågor som är mer accepterat feministiska. Ytterligare förslag på forskning 

skulle kunna vara att jämföra feministiskt politiska kampanjer på olika plattformar som syftar till 

ett förändringsarbete för att se hur och om dessa tar olika form beroende på mediets utformning.  
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