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Denna uppsats undersöker det nya fenomenet kroppsaktivism som en ny typ av digital 

aktivism. Det görs genom en kvalitativ innehållsanalys av två av de största svenska 

Instagram-kontona inom ämnet. Kontona vi valt att analysera tillhör Sara Dahlström och Stina 

Wollter som är inflytelserika både på Instagram och andra plattformar. Analysen tar reda på 

vad i det visuella innehållet som är normbrytande respektive normbejakande. Studien 

undersöker även vad i inläggen som gör dem till digital aktivism. Den använda metoden i 

studien är en multimodal kritisk diskursanalys baserat på David Machin och Andrea Mayrs 

bok från 2012. Studien utgår också från ett feministiskt perspektiv och inkluderar teorin ”the 

male gaze”. 

Studiens resultat tematiseras och presenteras utifrån fyra övergripande teman; ”en ärlig bild 

av kvinnokroppen”, ”smal vs. tjock”, ”normativa & icke normativa framställningar” samt 

”förankring”. Uppsatsen svarar också på hur kroppsaktivismen blir till digital aktivism. Detta 

görs dels genom att kvinnorna synliggör andra kroppar än de som traditionellt syns i media, 

men också genom politiska budskap som förankras i inläggstexterna. 
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ABSTRACT 
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This study examines the new phenomenon of body activism as a new form of digital activism. 

This is done through a qualitative content analysis of two of the largest Swedish Instagram 

accounts in the field. The accounts we chose to analyze belong to Sara Dahlström and Stina 

Wollter who are influential on Instagram and other platforms. The analysis investigates what 

in the visual content is normative and non-normative. It also looks at what elements in the 

posts make them digital activism. The method used is a multimodal critical discourse analysis 

based on David Machin and Andrea Mayr’s book from 2012. The study is also based on a 

feminist perspective and includes “the male gaze” theory. 

The results are presented through four re-occurring themes; “an honest picture of the female 

body”, “thin vs. thick”, “normative and non-normative representation” and “anchoring”. The 

study also gives an answer to how body activism becomes digital activism. This is done partly 

through the women’s non-normative visualizations of their bodies, but also by constructing 

political messages that are anchored in their texts. 

 

 

 

Keywords: MCDA, discourse analysis, body activism, digital activism, body positive, 
Instagram, feminism 
 



  



 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1. Bakgrund ..................................................................................................................... 5 

1.1.1. Sociala medier som politisk plattform ................................................................. 5 

1.1.2. Feministisk aktivism ............................................................................................ 6 

1.1.3. Kroppsaktivism .................................................................................................... 7 

1.1.4. Normativa sätt att framställa kvinnor ................................................................... 7 

2. Syfte & frågeställningar ...................................................................................................... 9 

2.1. Syfte ............................................................................................................................. 9 

2.2. Motivering av syfte ...................................................................................................... 9 

2.3. Frågeställningar ........................................................................................................... 9 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................. 11 

3.1. Kvinnlig representation genom historien .................................................................. 11 

3.2. Visuell representation ................................................................................................ 12 

3.3. Forskning om digital aktivism ................................................................................... 14 

3.4. Forskningslucka ......................................................................................................... 16 

4. Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ 17 

4.1. Feminism ................................................................................................................... 17 

4.1.1. Kön ..................................................................................................................... 17 

4.1.2. Normer ............................................................................................................... 18 

4.1.3. Representation .................................................................................................... 18 

4.1.4. Könsmaktsordning & kroppsretorik ................................................................... 19 

4.2. The male gaze ............................................................................................................ 20 

4.3. Multimodal kritisk diskursanalys .............................................................................. 20 

5. Material & metod .............................................................................................................. 22 

5.1. Material ...................................................................................................................... 22 

5.1.1. Urval ................................................................................................................... 22 

5.2. MCDA som metod ..................................................................................................... 23 

5.2.1. Lexikala val ........................................................................................................ 23 

5.2.2. Visuella val ......................................................................................................... 24 

5.3. Förankring som analysverktyg .................................................................................. 26 

6. Analys ............................................................................................................................... 28 



6.1. En ärlig bild av kvinnokroppen ................................................................................. 28 

6.2. Smal vs. tjock ............................................................................................................ 31 

6.3. Normativa & ickenormativa framställningar ............................................................. 35 

6.4. Förankring ................................................................................................................. 37 

7. Slutdiskussion ................................................................................................................... 39 

7.1. Vidare forskning ........................................................................................................ 43 

Referensförteckning ................................................................................................................. 45 

Bilaga 1: Analysschema ........................................................................................................... 50 

Bilaga 2: Instagram-inlägg ....................................................................................................... 52 

 

  



 



4 
 

1. Inledning 

Nästintill alla unga kvinnor i dagens samhälle är missnöjda över sina kroppar. Nio av tio unga 

kvinnor mår dåligt över sitt utseende på grund av bilder vi matas med från reklam. Det säger 

en studie av Sveriges kvinnolobby (2013). Samma studie säger även att lika många kvinnor 

vill ändra på sig själva utseendemässigt efter att ha sett sådan reklam. Det är dock inte bara i 

reklamen vi exponeras av idealbilden av hur en kvinna ska se ut. Sociala medier ökar 

(Internetstiftelsen, 2017), och specifikt plattformen Instagram ökar bland unga kvinnliga 

användare. Instagram är en stor mobilapplikation där användarna publicerar foton. Bland de 

största kontona kan man se hur människor lever perfekta liv med den rätta kosten, kroppen 

och resmålen. I våra flöden går det inte en dag utan att vi ser ett foto av en smal, solbränd 

kropp i bikini som någon influencer publicerat. Detta kan bidra till det redan existerande 

problemet med kroppskomplex. Nästan en femtedel av alla unga tjejer haft problem med 

ätstörningar (Rädda Barnen, 2014). Det är just den gruppen som är mest aktiv på Instagram. 

Nästintill alla flickor i åldrarna 12-15 använder applikationen (Internetstiftelsen, 2017). All 

denna vikt- och kroppshets har skapat en motrörelse, nämligen “kroppsaktivism” eller 

“kroppspositivism”. Detta är ett nytt fenomen som kommit till de senaste åren där kvinnor på 

sociala medier, speciellt Instagram, visar upp deras kroppar som ofta skiljer sig från det 

kvinnliga idealet. Syftet med kroppsaktivism är att förändra bilden på hur kroppar ska se ut 

och ge en varierad bild av kvinnokroppen. 

Genom tidigare forskning kan vi upptäcka ett traditionellt sätt att framställa kvinnor i bild, 

t.ex. att det framförallt är männen som innehar maktpositioner och att kvinnor ler oftare i bild 

(Jung Yun, Lee Kaid, Postelnicu & Ramoutar, 2007; Hirdman, 1998). I uppsatsen undersöks 

det nya fenomenet kroppsaktivism som en del av digital aktivism i Sverige. Specifikt tittar vi 

på två stora svenska kvinnliga kroppsaktivister. Dessa är dels utvalda eftersom de är de mest 

framgångsrika inom ämnet på Instagram, men också eftersom de är inflytelserika på 

traditionella medier. Vi gör en kvalitativ innehållsanalys av totalt 20 stycken Instagram-

inlägg, både bilder, videoklipp och text. Detta analyseras genom en multimodal diskursanalys, 

baserad på Machin och Mayrs bok från 2012 How to do critical discourse analysis: a 

multimodal introduction, och presenteras och tematiseras sedan efter våra upptäckter. Vi vill 

undersöka hur detta blir till digital aktivism och hur aktivisterna framställer sig själva 

normativt och icke normativt. Personerna som analyseras är Stina Wollter och Sara 

Dahlström. De använder sig av bilder och videoinlägg för att porträttera sig själva. 
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1.1. Bakgrund 

Bakgrunden introducerar digital aktivism och sociala medier som en plattform för att ge 

begreppet ett sammanhang och större förståelse. Sedan presenteras feministisk aktivism för att 

till sist leda oss in på kroppsaktivism som begrepp. Kapitlet ska tydliggöra vad som menas 

med kroppsaktivism eftersom det är det centrala i uppsatsen. 

 

1.1.1. Sociala medier som politisk plattform 

Det vi undersöker i denna uppsats är ett exempel på digital aktivism. Digital aktivism är 

politisk aktivism som använder digital teknologi som sitt största hjälpmedel (Gerbaudo, 

2017). I detta fall används den sociala medieplattformen Instagram för att försöka förändra 

samhället och påverka människors syn på kroppar som bryter normen. Det var Kevin Systrom 

och Mike Krieger som startade Instagram oktober 2010 (Instagram, 2010). I dag är det en 

mobilapplikation med över 800 miljoner användare som fotograferar och delar med sig av sin 

vardag (Instagram, 2017).  

Den nya kommunikationstekniken, som innefattar sociala medier, är viktig på många sätt för 

att möjliggöra politiskt deltagande. Detta är något som Eric Carlsson (2012) diskuterar i sitt 

kapitel “Digital aktivism” i boken Nya medier och kommunikation. Medierna har länge varit 

en väldigt viktig del för stärkandet av demokratin. Medierna är den största kanalen för att 

sprida information, skapa diskussion och granska maktkoncentrationer (2012). Så länge 

medierna får vara fria, bidrar de till en fungerande demokrati där medierna blir en plats för 

yttrandefrihet. Sedan 1990-talet och internet uppkomst har det mediala plattformarna 

utvecklats genom bloggar, forum och andra kanaler. Denna utveckling har gett “det vanliga 

folket” en plattform för politiskt deltagande. I och med internets uppkomst har publiken 

kunnat gå från att vara passiva till aktiva (Carlsson, 2012). En av de första 

kommunikationsmodellerna var ensidig. Sändaren kunde framgångsrikt överföra sitt 

meddelande med önskad effekt, men mottagaren hade begränsad möjlighet att komma med 

feedback (2012). Dessutom skedde kommunikationen i det mediala rummet från en liten 

grupp medieeliter till den stora massan vilket även det ger reducerat engagemang och tillgång 

till tvåvägskommunikation. Numera när man talar om politisk deltagande och digitala medier 

är interaktion och deltagande väsentligt. Interaktion refererar till att skapa en konversation 
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mellan sändare och mottagare medan deltagandet handlar mer om möjligheten att skapa eget 

innehåll (2012). 

 

1.1.2. Feministisk aktivism 

Att öppna upp samhället för en ny syn på olika kroppstyper kan ses som en del av feministisk 

aktivism. Det beror på att det är framförallt kvinnokroppar och kvinnor som framställts 

negativt och inom snäva ideal. Ofta när man pratar om feminism benämner man rörelsen i 

vågtermer, såsom tredje eller fjärde vågens feminism. Detta har fått kritik då det förminskar 

feminismens historia och framgångar samt skapar spänningar mellan olika grupperingar 

(Cuesta & Liinason, 2016). Trots detta benämner sig många feministiska grupper i vågtermer. 

Enligt dem handlar vågbegreppet om de olika frågeställningar som är relevanta under 

respektive tidsperiod, och inte olika generationer. 

När det kommer till feminism har själva historiebeskrivningen också varit föremål för kritik. 

De historier som synliggjorts respektive blivit förminskade är ett resultat utav den 

maktfördelning vi ser även på andra ställen i samhället. Den feministiska kampen har haft 

många framgångar, inte minst i Sverige. Dessa framgångar präglas dock av en kontext, där 

exempelvis Sverige anses vara ett av de mest jämställda länderna. Framgångarna som gjorts 

får kritik då de allra främst är kopplade till vita, heterosexuella kvinnor. Därmed blir andra så 

som invandrare eller HBTQIA-personer exkluderade. (Cuesta & Liinason, 2016) 

”Genom sina handlingar uttrycker feministiska aktivister en social protest som 

synliggör konflikter i samhället och presenterar alternativ, mer eller mindre konkreta 

och mer eller mindre utopiska.”(Cuesta & Liinason, 2016, s. 84) 

En social rörelse är något som sker då dess medlemmar engagerar sig och agerar kollektivt. 

De är inblandade i en konflikt med tydliga motståndare, är sammankopplade genom 

informella nätverk och delar en specifik kollektiv identitet. Deras handlingar anses vara 

kollektiva då de tillsammans strävar mot gemensamma mål. Handlingarna kan vara riktade 

utåt såsom demonstrationer eller protester. De kan också vara interna där man inom rörelsen 

diskuterar erfarenheter, taktiker och strategier. Sociala rörelser fungerar som nätverk men kan 

innehålla formella organisationer. När man ser till feminismen som social rörelse innehåller 

den både formella organisationer, informella nätverk samt löst sammanslutna grupper och 

förekommer på alla samhällsnivåer. Eftersom feminismen som social rörelse är större än varje 
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enskild grupp lämnar det utrymme för de olika grupperingarna att diskutera samt kritisera vad 

feminism är och vilka sociala problem som kräver fokus (Cuesta & Liinason, 2016). 

 

1.1.3. Kroppsaktivism 

Kroppsaktivism är ett nytt fenomen som växt fram de senaste åren. Nationalencyklopedin 

(2017) definierar kroppsaktivism som “motståndshandling mot normativa skönhetsideal i 

syfte att skapa acceptans för olika kroppstyper”. Det är vanligast att fenomenet sker på sociala 

medier där individer visar upp bilder på kroppar som inte är smala eller vita och skiljer sig 

från det västerländska idealet. Genom så kallade “selfies”, självporträtt fotograferade med 

mobilkamera, kan människor visa upp andra typer av kroppar på till exempel Instagram. På 

detta sätt framförs kritik mot representation av olika kroppstyper i reklam och media 

(Nationalencyklopedin, 2017). Institutet för språk och folkminnen (2016) placerar 

kroppsaktivism som ett nyord och beskriver även det som en motreaktion mot kroppsångest. 

De skriver även att någon som kallar sig för kroppsaktivist har bestämt sig för att ta makten 

över sin egen kropp och visar upp den på eget initiativ och regler (2016). 

 

1.1.4. Normativa sätt att framställa kvinnor 

Genom historien finns det flera olika sätt att traditionellt framställa kvinnor. Dessa har 

tillsammans skapat ett sätt att avbilda kvinnor som kan ses som normativt och som på många 

vis konkretiserar det kvinnliga idealet. Detta kapitel redovisar vad vi hittat inom normativ 

representation av kvinnor från flera olika källor. Om en kvinna avbildas syns hon oftast i en 

halv- eller helkroppsbild. Detta görs i syfte för att visa upp kläderna eller miljön (Machin & 

Mayr, 2012). Kvinnor tar alltså inte upp stor del av bilden. Det är också vanligast att kvinnor 

syns enskilt i bilder, eller tillsammans med män. Det är inte ofta kvinnor porträtteras 

tillsammans med varandra. Detta betyder ibland att man agerar ensam och att man är ensam i 

sin situation (2012). Det här kan man bland annat se i kvinnliga modemagasin vilket 

upprätthåller magasinens individualistiska och kapitalistiska ideologi (Machin & van 

Leeuwen, 2007). Kvinnans blick är oftast riktad nedåt. Detta är något som konnoteras 

negativt, till exempel som bekymmer eller nedstämdhet (2012). En feminin posering sker 

gärna genom en kroppslig krökning skriver Machin och Mayr (2012). 
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I forskningen kan man se att kvinnorna varit underrepresenterade i media genom tiderna 

(Hirdman, 1998) (Blackwood, 1983). Männen syns oftare som makthavare (Blackwood, 

1983; Jung Yun, Lee Kaid, Postelnicu & Ramoutar, 2007). När kvinnor väl porträtterats som 

politiker eller liknande är det vanligare att de inte poserar med makt som männen gör. 

Kvinnorna ler oftare, till exempel (Hirdman, 1998). Detta syntes även på atleter på sociala 

medier (Emmons & Macarski, 2014). Där kunde man även se att det var vanligare att kvinnor 

tittade in i kameran och var oftare stillastående (2014). 

Ett annat normativt sätt att porträttera sig själv är det så kallade “Myspace angle” som Lauren 

Sessions (2009) beskriver i sin artikel “You looked better on Myspace”. Där skriver hon om 

hur internetanvändare, inte sällan kvinnor, använder sig av en speciell teknik för att framhäva 

vissa drag hos sig själva. Denna teknik är att fotografera sig själv med sin kamera med en 

utsträckt arm i övre ögonhöjd så att kroppen ser mindre ut (Sessions, 2009). Detta kanske är 

något daterat och inte längre lika aktuellt men det går fortfarande att applicera på dagens 

“selfie”. I dag fotar man fortfarande sig själv på sociala medier, gärna från en högre vinkel 

eller på ett annat vis för att framhäva sina bästa drag. Kroppen syns lite, om än alls. Under 

Myspace dagarna var det populärt även med speciella ansiktsuttryck och handgester 

(Sessions, 2009) och även i dag kan man se trender av detta, exempelvis den så kallade 

“duck-face” poseringen. 
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2. Syfte & frågeställningar 

Detta avsnitt presenterar uppsatsens syfte och ger en motivering till det. Här hittas även 

uppsatsens frågeställningar. Dessa besvaras i uppsatsen slut, det vill säga i analysen och 

slutdiskussionen. 

 

2.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en multimodal diskursanalys undersöka hur två 

svenska kroppsaktivister framställer sig själva visuellt och lingvistiskt genom Instagram-

inlägg utifrån ett feministiskt perspektiv. Det övergripande syftet är att analysera hur 

Instagram kan användas som en plattform för feministisk opinionsbildning. 

 

2.2. Motivering av syfte 

 Eftersom Instagram är en stor plattform för unga tjejer där de vanligtvis matas med bilder av 

den typiska idealkroppen är det intressant att undersöka hur kroppsaktivism särskiljer sig från 

det. Dessutom är det viktigt att se ifall kroppsaktivister upprätthåller de normer som de har 

som mål att bryta eftersom de själva påstår att idealen är destruktiva. Det är samtidigt lärorikt 

att analysera dessa två kvinnor som en del av kroppsaktivism som fenomen eftersom det är ett 

så pass outforskat område. 

 

2.3. Frågeställningar 

För att kunna genomföra vår studie och uppnå dess syfte har vi formulerat tre stycken 

frågeställningar. Dessa frågeställningar ska hjälpa oss att undersöka hur de valda 

kroppsaktivisterna framställer sig själva på nya sätt, som en motsats till teorin ”the male gaze” 

(se kapitel 4.2). I stället för att ladda upp inlägg på Instagram för att få uppskattning från 

andra publicerar kroppsaktivister sig för att stärka sig själva och bidra till en mer accepterade 

syn på kvinnokroppen.  

• Vad i bilderna är normbejakande? 

• På vilket sätt framställer aktivisterna sig på ett normbrytande vis? 



10 
 

• Hur blir inläggen digital aktivism? 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel ges först ett historiskt perspektiv på traditionella framställningar av kvinnor i 

västvärlden. Sedan redovisas nyare studier om kvinnlig representation och digital aktivism. Vi 

tydliggör även den lucka som uppsatsen vill fylla. 

 

3.1. Kvinnlig representation genom historien 

Studier om hur kvinnor framställs sträcker sig långt bak i tiden. Tidig forskning om kvinnlig 

representation och framställning handlar snarare om lingvistiska framställningar än visuella, 

beroende på hur långt bak i tiden man går. Exempelvis gjordes en studie av Barbara Welter 

1966 som undersöker hur kvinnor framställdes i litteraturen 1820-60. Hon kom fram till att 

kvinnor oftast beskrevs som “pure, pious, submissive, and domestic” (Welter, 1966) vilket 

skulle kunna översättas till ungefär “obefläckad, religiös, undergiven och husmoderlig”. En 

liknande studie gjordes av Thomas Terry, Donald Shaw och Bradley Hamm (2012) men 

fokuserade på nyhetsartiklar från samma år. Deras resultat stämde endast till en viss del 

överens med det Welter hävdade. Sammanfattningsvis kom Terry, Shaw och Hamm fram till 

att trots kvinnor inte var en stor del av nyhetsrapporteringen, endast en av tio var om kvinnor 

(Hamm, Shaw & Terry, 2012), var deras representation varierande. 

Forskning om kvinnors representation i mellan- och efterkrigstiden handlade till störst del om 

deras framställning i relation till deras roll som arbetare. Detta var en central fråga för 

kvinnorörelsen i Sverige under denna tid (Östberg, 2004). Jane Marcellus (2006) undersöker i 

artikeln These working wives hur gifta arbetande kvinnor representerades genom olika 

diskurser i tidningar mellan de två världskrigen. Även Bilge Yesil (2004) tittar på hur 

arbetande kvinnor har framställts i veckotidningar riktade till kvinnor. Hennes studie utgick 

från efter andra världskriget. I Marcellus (2006) studie var den klart dominerande ideologin 

att gifta kvinnor skulle befinna sig i hemmet och ta hand om familjen medan mannen 

försörjde dem. Bilge Yesil (2004) kom i hennes studie fram till tre olika teman gällande 

kvinnors representation. Dessa var 1) hur kvinnors roll i kriget framställdes som sekundär 

gentemot männens, 2) hur kvinnors ansträngning i arbetet var för att få männens acceptans 

och 3) kvinnors påstådda oro över ytligheter och kvinnlighet. Vad som gjorts tydligt genom 

dessa studier är att kvinnor i historien inte representerades i stor utsträckning i tidningar och 
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litteratur. När de väl syntes till, var det i ett sammanhang där de framställdes antingen som 

den perfekta husfrun eller som offer för tvingat arbete. 

 

3.2. Visuell representation 

Forskning som utforskar kvinnlig representation i bilder är bred, men vi fann att den blir mer 

begränsad ju närmre nutid man kommer. Den mer aktuella forskningen handlar mer om 

framställningen av kvinnor utanför västvärlden. Tyvärr blir inte den forskningen särskilt 

relevant i denna studie eftersom kulturerna är så pass olika. Kanske beror bristen på nyare 

studier på att representationen inte längre är lika snäv, och därför inte heller lika intressant att 

studera. Eller kanske är detta bara ännu en forskningslucka som behövs fyllas. Med det sagt, 

så diskuteras äldre och nyare forskning i denna del eftersom kroppsaktivismen, som ska 

undersökas, motarbetar just den traditionella bilden av kvinnan och kvinnokroppen. 

Anja Hirdman är en svensk docent som skriver mycket om genus och representation i media 

(Institutionen för mediestudier, 2017). År 1998 skrev hon artikeln Male norms and female 

forms där hon analyserade bilder från svensk media under åren 1925, 1955 och 1987 och 

därmed bidrog till en bredare inblick i hur kvinnor och män framställts i svensk press genom 

tiderna. Hirdman undersökte skillnaden mellan framställningen av män och kvinnor samt hur 

samspelet mellan text och bild ser ut (Hirdman, 1998). Den tidigare representationen visade 

att männen sågs som mäktiga och inflytelserika genom tal och konversation, medan kvinnorna 

var tysta och betonade femininet. Männen var de som syntes mest och kvinnorna hade ingen 

politisk röst. Deras närvaro handlade oftast om skönhet eller deras roll som husmoder. 

Hirdman sammanfattar året 1925 som “talande huvud och tysta kroppar” (1998, s. 229) där 

männen är de talande huvudena och kvinnorna de tysta kropparna. 

Det senare året Hirdman undersökte var 1987. Då kunde Hirdman se manliga politiker som 

visar upp sin makt genom poseringar och blickar. De tittade sällan in i kameran och de 

placerade händerna så att de pekade ut från kroppen, eller vid deras ansikte. Politikernas 

munnar var ofta öppna som om det pågick en konversation. Men samtalet mellan de två 

männen som dominerade år 1955 fanns inte längre (Hirdman, 1998). Kvinnliga politiker 

förekom också men de syntes aldrig tillsammans. Det var också vanligare att kvinnorna log på 

bilderna. Deras poseringar tydde inte ofta på makt som männens gjorde (1998). Något som 

skiljde sig för detta år var att män för första gången även porträtterades som det vanliga folket 

där man tidigare endast funnit kvinnor. Nu stod ofta männen med deras barn mot samhället. 
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Det var vanligare att mannen och barnet porträtterades tillsammans, ensamma utan en kvinna. 

Kvinnor och barn avbildades inte på detta sätt. Kvinnorna syntes endast ensamma i bild 

förutom när de porträtterades som en del av en drabbad grupp. Däremot kunde Hirdman finna 

kvinnor och barn tillsammans i en annan kontext, nämligen yrkeslivet (1998). 

Även en studie från USA som undersöker samma tid visade att männen var 

överrepresenterade jämfört med kvinnorna (Blackwood, 1983). Där analyserades nyhetsbilder 

och det visade sig bland annat att förstasidan nästan alltid prydde män. Männen var 

representerade som makthavare medan kvinnor syntes som skådespelerskor och kändisar 

(Blackwood, 1983). 

Det finns flertal till studier som dessa från samma tid som redovisar ungefär samma resultat. 

Exempelvis bygger denna studie på Susan Millers studie från 1975; The content of news 

photos: women’s and men’s roles. Ytterligare en studie är utvecklad från båda dessa, 

nämligen Out of focus av Barbara Leubke (1989). 

Nutida forskare anser att kvinnliga avbildningar som syns i media, i detta sammanhang 

reklam, fortfarande sker på ett generellt negativt vis (Rollero & Tartaglia, 2015). Med detta 

sagt, vill vi även poängtera att det enligt dem tycks minska (2015). Stefano Tartaglia och 

Chiara Rollero gjorde 2015 en kvantitativ studie om kvinnlig representation i reklam i Italien 

och Nederländerna. Alla deras hypoteser blev i denna studie bekräftade. Dessa var bland 

annat att kvinnor skulle inneha färre arbetsroller än män i reklam, att kvinnor oftare skulle bli 

objektifierade och att skillnaden mellan könsrollerna skulle vara större på alla fronter i Italien 

(Rollero & Tartaglia, 2015). Flera andra studier visar även på att representationen av kvinnor 

har varit sparsam (Jung Yun, Lee Kaid, Postelnicu & Ramoutar, 2007). I studien Where is 

she? från 2007 undersöker författarna om internetbaserade nyhetssidor upprätthåller de 

traditioner gällande kvinnors snäva närvaro och om nyheterna använder samma stereotypiska 

vinklar som tidningar och TV. De kom fram till att trots kvinnor framställdes lika ofta i 

inflytelserika roller som stereotypiskt svaga, syntes de inte lika ofta som makthavare som 

männen gjorde (Jung Yun, Lee Kaid, Postelnicu & Ramoutar, 2007). 

Som en komplettering till den visuella representation i tidningar och magasin har vi även 

utforskat forskning om visuell representation på sociala medier. En studie vi fann var 

Emmons och Macarski (2014) studie She poses, he performs där de analyserade tio kvinnliga 

och manliga atleters Facebook-foton. Det är en kvantitativ innehållsanalys. Totalt 

analyserades 124 bilder. Resultatet visade att det knappt var någon skillnad av vad männen 
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och kvinnorna hade för kläder, de flesta bar sportens uniform (Emmons & Macarski, 2014). 

Däremot var det vanligare att männen hade ett koncentrerat ansiktsuttryck medan de kvinnliga 

atleterna oftare log. Dessutom tittade kvinnorna oftare in i kameran. Hela 75 procent av 

tjejerna stod still i deras bilder och majoriteten av killarna i bild var i rörelse (2014). I och 

med dessa fynd kom författarna fram till slutsatsen att kvinnorna ofta poserade i deras foton 

medan männen oftare utförde sin sport (2014). Resultaten i denna studie stämmer överens 

med det som upptäckts i tidningar och magasin. 

 

3.3. Forskning om digital aktivism 

Digital aktivism är ett relativt nytt begrepp eftersom det inte uppkom förrän på 90-talet i 

samband med internets början. Därmed finns det begränsad forskning om detta. Forskningen 

om digital aktivism verkar mest kretsa kring så kallad “hashtagg-aktivism”.  

Med begreppet digital aktivism menar man den politiska kamp som använder digital 

teknologi, som exempelvis sociala medier, som sitt huvudsakliga verktyg (Gerbaudo, 2017). 

Paolo Gerbaudo placerar, i sin artikel From cyber-autonomism to cyber-populism, digital 

aktivism i två olika vågor. Den första vågen kom tillsammans med Internet på 90-talet. I den 

inkluderas rörelser och initiativ som var mot globaliseringen, bland annat webbsidor, 

mejllistor, och hackers. Den andra vågen är den vi lever i nu och som kom tillsammans med 

sociala medier såsom Facebook, Youtube och Twitter. I denna våg återfinns också ett antal 

hackers men även “sociala medier-aktivism” som använder dessa plattformar till 

massmobilisering (2017). Gerbaudo kopplar också samman de två olika epokerna med 

ideologier. Den första placerar han som autonom där folket såg Internet som en plats som stod 

utanför statens gränser och makt. Den andra vågen benämner han som populistisk då folket nu 

använder internet till en plats att samla och mobilisera sig politiskt (Gerbaudo, 2017). 

En typ av digital aktivism som tillhör den andra vågen är så kallade “Twitter-revolutioner”. 

Den utförs som titeln avslöjar på Twitter, ofta genom hashtaggar. Det finns flertalet 

vetenskapliga artiklar som utforskar digital aktivism genom Twitter. Bland annat har vi läst 

Redoing feminism av Hester Baer (2016) där hon utforskar den nyfeministiska politiken som 

uppkommit på digitala medier genom feministiska protester och hashtaggar. Två protester 

som hon diskuterar i sin artikel är #YesAllWomen och #Aufschrei som är det tyska ordet för 

utrop. I båda fallen har Twitter varit en central plattform för att sprida berättelser om 

diskriminering och våld för att samtidigt belysa den strukturella ojämlikheten som kvinnor 
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utsätts för (Baer, 2016). Kampanjen #Aufschrei gjorde så att hela 57000 inlägg laddades upp 

redan inom de första dagarna. Detta var Tysklands första protest i den här formen (2016). 

#YesAllWomen uppstod efter mord på sex collegestudenter i USA. Anledningen till dåden 

var straff för att kvinnor inte ville ha sex med förövaren. Efter bara ett fåtal dagar efter 

morden så hade miljontals inlägg postats under hashtaggen. Dessa kampanjer gjorde även så 

att traditionell media belyste problemen (2016). Baer skriver att den så kallade “hashtagg-

feminismen” för samman individen och kollektivet. Hon menar även att genom hashtaggar så 

förändrar man feminismen och framhäver förhållandet mellan det personliga och det 

strukturella (Baer, 2016). 

Ett annat exempel på feministisk digital aktivism, i västvärlden, som använder sig av en 

hashtagg är #brelfie. Det är en kampanj för att förändra synen på offentligt ammande. Med 

detta vill man normalisera ammandet och samtidigt avsexualisera det kvinnliga bröstet 

(Beach, 2017). Hashtaggen medföljde vanligtvis en selfie på en mamma som ammade sitt 

barn. I Sarah Beach artikel från 2017 Embodiment and discourse of a taboo analyserar hon 

#brelfie som diskurs under 90 dagar. De teman Beach fann i denna diskurs var #brelfie som: 

hyllande, bemäktigande, uppmärksamhetssökande, kränkande för andra, brott mot privatlivet, 

kritik till andra mammor, och som mani (2017). Dessa teman baserade hon på den diskussion 

hon fann omkring hashtaggen. Beach påstår att denna form av aktivism är viktig, men hon 

nämner även risker vissa forskare har pekat ut; nämligen att selfies kan uppfattas som 

objektifierande och ytlig samt att den ger möjlighet till nätmobbning (Beach, 2017). 

Den enda vetenskapliga text vi kunde hitta om kroppsaktivism, eller kroppspositivism som 

författaren nämner det som, var Towards a radical body positive: reading the “body positive 

movement” av Alexandra Sastre (2014). Detta är en artikel från tidskriften Feminist media 

studies och utforskar kroppspositivismen genom tre stora webbsidor inom ämnet. I den 

skriver Sastre att det inte finns någon tidigare forskning som utforskar området 

kroppsaktivism (2014). I denna artikel gör författaren en visuell och textuell analys av 

innehållet på hemsidorna och redovisar detta genom olika teman. Hemsidorna var alla gratis 

och lättillgängliga för användare att ta del av bilder, texter samt att ladda upp innehåll själva. 

Något som Sastre upptäckte var att de flesta användarna var vita kvinnor. Dessutom verkade 

rörelsen, samtidigt som den arbetar mot historiens smala fönster för kroppar, upprätthålla 

traditionella mönster. Trots detta ger innehållet en genuin bild av kroppar, de är inte 

förvrängda genom vinklar eller dolda under kläder (Sastre, 2014). Sastre menar dock också att 

detta speglar det unga kvinnliga kändisar ofta gör genom “selfies”: delar bilder av sig själva 
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som chockar genom nakenhet (2014). Detta ser hon som problematiskt eftersom de på detta 

sätt kräver uppmärksamhet och godkännande av andra. 

Hemsidornas mål är alla i stil med “bidra med en bredare insyn till hur kvinnors kroppar ser 

ut” och detta görs genom att kvinnor bidrar med egna foton på sig själva. Webbsidorna blir 

som ett arkiv där man kan söka sig fram till olika kroppstyper med ord som till exempel 

“päronformad” “timglas” och så vidare. Även detta finner Sastre problematiskt eftersom det 

efterliknar historiens medicinska arkiv där man kunde utforska anormala kroppar (Sastre, 

2014). Användarna finner även stöd i dessa webbsidor. De bidrar med deras problem tidigare 

i livet med exempelvis anorexia och berättar hur de nu accepterar sig själva. Denna typ av 

berättelse kopplar författaren samman med “make-over-program” eftersom användarnas 

historier liknar tv-deltagarnas i hur de genomgår en resa och hur de visuellt talar om hur de 

når kroppspositivism (2014). Ytterligare kritik som Sastre har till webbsidorna är att de inte 

alltid talar om kroppen positivt som de påstår att de ska göra. Ett exempel fann hon när en 

användare laddat upp en bild på hans underarm med två ärr. I detta exempel bidrog inte 

användaren med någon lycklig upplösning om hur han nu mår bra i sig själv (2014). Sastre 

skriver även att hon inte gillar att kritisera dessa positiva initiativ men att hon ändå tror att 

hemsidorna bara leder deltagarna ner för samma väg som de var på från början. Hon menar på 

att de inte gör så stor skillnad i den stora utsträckningen (2014). 

 

3.4. Forskningslucka 

Fältet om representation av könen är något som funnits väldigt länge. Forskning om både 

representation av kvinnor i texter och bilder är väl utforskat, trots att den blir mer begränsad 

ju mer aktuell forskning man söker. Även studier om hur kvinnor framställs på sociala medier 

har börjat uppkomma. Samma gäller forskning om digital aktivism. Det finns massvis med 

vetenskapliga artiklar om “hashtagg-aktivism” och “Twitter-revolutioner”. Däremot var det 

svårt att finna konkreta studier med resultat. Vi fann heller ingen studie som kombinerar 

visuell representation och digital aktivism. Det var även svårt att hitta studier som utforskar 

det nya fenomenet “kroppsaktivism”. Forskningen verkade vara begränsad till studien av 

Alexandra Sastre. Därför vill vi bidra med ny forskning om modern representation av kvinnor 

som agerar som en motrörelse till den traditionella framställning presenterad i detta kapitel. I 

och med att denna studie har ett svenskt fokus fyller vi även luckan om ett svenskt perspektiv 

då alla studier vi fann inom digital aktivism befann sig utanför Sveriges gränser.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet redogör vi för våra valda teorier som är feminism, ”the male gaze” av Lauren 

Mulvey samt multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) baserat på Machin och Mayr (2012).  

 

4.1. Feminism 

Ursprungligen var begreppet feminist ett nedsättande ord för någon som inte anpassade sig 

efter de rådande könsrollerna (Nationalencyklopedin, 2018). I dag definieras begreppet som 

en “social rörelse för jämställdhet”. På sätt och vis kan man säga att båda definitioner 

stämmer, då vägran att anpassa sig till de traditionella könsrollerna är en del utav den 

feministiska kampen. Inom feminismen finns det ett par viktiga texter som tar upp de 

grundläggande idétraditionerna. Den första är “Till försvar för kvinnans rättigheter” av Mary 

Wollstonecraft från 1792. I den utgår Wollstonecraft från den franska revolutionens tanke om 

att alla människor ska ha samma rättigheter. År 1869 kom “Qvinnans underordnade ställning” 

samt “Förtrycket av kvinnorna” skrivna av John Stuart Mills som utgår från liberala principer. 

Den sista texten är “Kvinnan och socialismen” skriven 1883 av August Bebels som titeln 

beskriver utgick från socialismen.  

I Paris 1892 vid den internationella kvinnokonferensen lanserade man begreppet feminism för 

att benämna en kvinnokamp för lika rättigheter. År 1903 kom begreppet till Sverige i ett 

föredrag av Frida Stéenhoff. Dock var begreppet inte så specifikt definierat utan refererade 

mer till positiva förändringar för kvinnor. Under 1900-talet blev feminismen starkt uppdelad i 

två sidor. Den ena sidan kallades särartsfeminism som menade på att den biologiska 

skillnaden mellan män och kvinnor inte kan bortses ifrån men att man trots det ska ha lika 

rättigheter. Den andra sidan kallades likhetsfeminism och menade att det är just likheten 

mellan könen som var viktigt att fokusera på. Dessa två idéer förekommer fortfarande men 

inte i samma utsträckning.  

 

4.1.1. Kön 

“Man föds inte till kvinna, man blir det” är ett känt citat ur boken “Det andra könet” av 

Simone de Beauvoir (1949). Det syftar på tanken om att könen och dess olika egenskaper är 

en social konstruktion och inte något medfött, vilket ofta förekommer inom feminismen. I sin 
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bok “Genustrubbel” diskuterar Judith Butler (1990) att vi genom att identifiera kvinnor med 

sitt biologiska kön starkt kopplar samman dem med den sexualiserade synen på 

kvinnokroppen. Till följd av det kan de inte njuta av samma frihet och självständighet som 

män. Hon diskuterar vidare kring om det egentligen bara finns ett kön, nämligen det 

kvinnliga. Detta på grund av att kvinnor hela tiden identifieras av sitt kön medan män 

identifieras som personer. 

 

4.1.2. Normer 

En norm är det socialt godtagbara i ett samhälle, som en slags oskriven social lag 

(Nationalencyklopedin, 2018). Något som är starkt integrerat i vårt samhälle är normen att 

man ska ha en smal kropp. I Femininitet som spektakel (2015) skriver Anja Hirdman om att 

sådant vi människor kan känna avsmak för är något som bygger på kulturella ideal och 

föreställningar. Vi blir alltså inlärda att känna att en normbrytande kropp är motbjudande. 

Hon nämner de ”chockbilder” av kända kvinnor som pryder skvallertidningar med tillhörande 

rubriker som beskriver allt som är fel med kvinnornas kroppar. Hirdman menar på att detta är 

ett exempel hur media förstärker den redan etablerade föreställningen om att kvinnor i första 

hand är kroppar, och dessa kroppar har alla potential att vara motbjudande. Detta kan i sin tur 

inge betraktaren oro att dennes kropp är motbjudande. Vidare anser Hirdman att det formas en 

nedvärderande blick gentemot kvinnor i media, men även i kvinnors förhållande till sin egen 

kropp. 

 

4.1.3. Representation 

Tidigare feministisk medieforskning kom ofta fram till att de bilder som representerar kvinnor 

oftast varit felaktiga eller stereotypa (Hirdman, 2001). Utifrån detta ansåg man att bilderna 

skulle blir mer verklighetstrogna och förankrade i den utvecklingen som kvinnorörelsen 

frambringat. Dock fick denna forskning kritik då den förutsatte att det fanns en ”bättre” och 

mer ”verklig” kvinna som borde visas upp i medierna istället. Men hur kunde man definiera 

vad en ”verklig” kvinna är utan att hamna i fällan att stereotypisera? Fokus blev att titta på hur 

mycket verklighetskvaliteter de bilder som användes hade. Media ses då inte som en aktiv 

skapare av våra idéer om könen utan som en passiv budbärare som enbart förmedlar de tankar 

som redan finns. 
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Enligt Hirdman (2001) är representationer en del av vår verklighet samt är medskapare av 

våra tankar och idéer. Fokus blir då att se till hur mening skapas och olika idéer om vad som 

anses vara feminint och maskulint får betydelse. Hirdman menar också på att det förekommer 

en stor skillnad på hur femininitet och maskulinitet representeras i media beroende på den 

förväntade publiken. Enligt Kyrölä (2010) har betraktaren av en kroppsbild oftast ett slags 

dubbelt seende, där blicken vandrar mellan att se på kroppen som avbildas och den egna 

kroppen. Detta innebär att när man ser på bilder på kroppar börjar reflektera över och jämföra 

med sin egen. 

Visuella representationer har en viktig roll när det kommer till hur vi uppfattar oss själva och 

vår omgivning (Hirdman, 2001). Om man vill försöka förstå hur betydelse skapas i media så 

är bilden en viktig del av det. Likväl samspelet mellan text och bild. Medieforskningen har 

tidigare varit mest fokuserad på text trots att media länge arbetat med både text och bild. 

Bilden är oerhört viktig. Vi som publik förväntar oss att kunna se vad som är föremål för 

rapporteringen. Det finns ett fotografiskt språk som formar vårt sätt att se världen, vilket gör 

att alla olika typer av bilder bär på budskap. 

 

4.1.4. Könsmaktsordning & kroppsretorik 

Könsmaktsordning syftar på den hierarki mellan män och kvinnor som uppkommit till följd 

av olika strukturer och processer (Nationalencyklopedin, 2018). Här tittar man på vad i 

samspelet mellan könen som bidrar till att mäns dominans över kvinnor i samhället 

vidmakthålls. I sin avhandling Tilltalande bilder (2001) nämner Anja Hirdman begreppet 

kroppsretorik. Det innefattar de olika poser, ansiktsuttryck eller blickar som används i bilder 

för att förmedla olika budskap. Hon tar upp att kroppsretoriken är genusbunden och inte alls 

så spontan som vi kanske tror att den är. I stället visar den på relationen mellan könen samt 

befäster den idé vi har om det egna könet, både för oss själva och vår omgivning. Hirdman tar 

upp ett exempel på forskning gjord av Erving Goffman som fann att kvinnor i annonser oftast 

blev gestaltade som barn i förhållande till männen och fick inta ”låga” positioner, t.ex. 

sittande på golv. Med andra ord har bilder en oerhörd styrka då den kroppsretorik som 

används bidrar till hur vi ser på oss själva och i förhållande till andra. Hirdman nämner även 

den kritik som riktats mot veckotidningar för kvinnor för att de bidrar till upprätthållandet av 

könsmaktsordningen. Genom att glorifiera de traditionella kvinnorollerna som hustrur och 

mödrar blir kvinnors underordnade position mer etablerad. 
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4.2. The male gaze 

“The male gaze” är en term som etablerades av Laura Mulvey 1975 (Mulvey, 2015; Eaton, 

2008). Den refererade först till hur kvinnor porträtterades från ett manligt perspektiv i filmer, 

men blev snart en term inom andra fält (Eaton, 2008). Kvinnor i film, upptäckte Mulvey, 

fanns där som önskade objekt. De styrde aldrig filmens berättelse, det gjorde männen 

(Bignell, 2002) Den feministiska teorin från 70-talet som “the male gaze” är ursprungen från, 

influerades mycket av Freud och användningen av psykoanalytiska idéer vid feministisk kritik 

mot patriarkatet (Backman Rogers & Mulvey, 2015). “The male gaze” hänvisar till att 

framställningen av kvinnor baseras utifrån män. Med “män” menas här heterosexuella män; 

kvinnor porträtteras aldrig utifrån homosexuella mäns perspektiv (Eaton, 2008). Detta gör att 

kvinnor ofta sexualiseras, framställs som svaga och sårbara och uppträder för att uppfylla 

männens behov (2008). 

Med “the male gaze” menar man inte att det endast kan ske när en man tittar på en bild, eller 

liknande. Det hänvisar snarare till att en bild skapas utifrån männens synvinkel och attityd och 

hur bilden mottas av publiken (Eaton, 2008). Men detta betyder inte att det är omöjligt att 

motsträva “the male gaze”. Detta kan man göra genom att låta bilden ställa krav på publiken 

att se på ett visst sätt, ett sätt som inte publiken inte är vana vid eller bekväma med (2008). 

Denna motsättning kan jämföras med kroppsaktivismens mål att gå mot normen och 

porträttera sin kropp på egna villkor och inte utifrån mottagarens perspektiv. 

 

4.3. Multimodal kritisk diskursanalys 

Diskurser kommuniceras nästan överallt, inte bara genom politiska tal och nyheter. De 

förmedlas genom semiotiska verktyg, olika former och även genom olika genrer. Diskurser är 

kommunikativa nivåer som är uppbyggda och formade av maktförhållanden och ideologier 

(Machin, 2013). Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) är en utveckling av diskursanalys 

som analyserar mer än bara det skrivna språket. Därför är denna teori, och även metod, 

relevant för vår studie då den analyserar bilder, videoklipp och texter. MCDAs stora 

genombrott kom från lingvisterna Kress och Van Leeuwen åren 1996-2001. De ansåg att 

mening inte bara förmedlades via text utan även genom bilder, färger och layout. MCDA 

sträcker sig dock över fler fält än endast lingvistik (2013). Däremot så inkluderar inte Kress 
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och Van Leeuwens version av MCDA den kritiska del som är central i föregångaren kritisk 

diskursanalys. Den kritiska delen finns till för att upptäcka den underliggande ideologiska 

ståndpunkt och bakgrund. Kress och Leeuwens metod handlade snarare om att beskriva och 

dokumentera mönster såsom man ofta gör inom lingvistiken (Machin & Mayr, 2012). 

“Språket både formar och formas av samhället” (Machin & Mayr, 2012, s.4); det är något alla 

kritisk diskursanalys-forskare håller med om. I kritisk diskursanalys tror man att 

maktrelationer förs fram genom diskurser och därför kan man studera hur maktrelationer 

utövas och förhandlas genom diskurser (Fairclough & Wodak, 1997; Machin & Mayr, 2012). 

På samma sätt fungerar multimodal diskursanalys som också vill avslöja det underliggande 

eller det dolda. 

Machin och Mayr (2012) skriver att många teoretiker ansåg att andra innehållsanalytiska 

metoder, som undersöker det visuella, saknade verktygen för att ge en mer exakt, systematisk 

och noggrann beskrivning som skulle resultera i en mer exakt analys. Dessa teoretiker trodde 

att vissa lingvistiska analytiska principer även kunde tillämpas på det visuella. Kress och 

Leeuwen tyckte att det behövdes liknande verktyg för att studera bilden som man hade inom 

lingvistiken för att analysera grammatiken och språket (Machin & Mayr, 2012). Multimodal 

diskursanalys undersöker hur även bilder, fotografier, diagram och grafiska element fungerar i 

meningsskapande. Analysen förklarar också de val, medvetna samt omedvetna, som 

upphovsmannen tagit. Dessa element ställs bredvid det som hittats i texten (2012). Till 

skillnad från den metod Kress och Leeuwen utvecklade så är nutida MCDA centrerad kring 

kritik, precis som kritisk diskursanalys. 

Genom att använda oss utav MCDA kan vi i denna studie urskilja hur aktivisterna använder 

sig av språk och grammatik för att förmedla sitt budskap samt undersöka ifall det finns en 

underliggande mening och vad den skulle kunna vara. Genom det visuella språket kan 

aktivisterna förstärka sitt meddelande till deras följare.  
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5. Material & metod 

Metoden i uppsatsen utgår från den teoretiska delen om MCDA. Analysschemat, som kan 

hittas i bilaga 1, har baserats på den multimodala kritiska diskursteorin. Här kan man även 

läsa om uppsatsen urval gällande profiler och material. I denna del inkluderas till sist ett 

stycke om förankring som valt analysverktyg. 

 

5.1. Material 

Studiens material består av två svenska Instagram-profiler Sara Dahlström (@sdahlstrom) och 

Stina Wollter (@stinawollter) samt 20 stycken utvalda inlägg som består av bilder, 

videofilmer och tillhörande inläggstext. Stina Wollter är den största profilen inom den 

svenska kroppsaktivismen med över 131 tusen följare på Instagram (Wollter, 2017 december 

8). Sara Dahlströms följarskara når inte till samma höjd som Wollters, men hon har ändå 33 

tusen följare på plattformen. 

 

5.1.1. Urval 

Utöver profilernas följarskara har urvalet också baserats på deras inflytande på andra kanaler. 

Exempelvis har Dagens nyheter uppmärksammat Wollters kroppsaktivism i en artikel. Hon 

har även förekommit flertalet gånger i media i samband med att hennes bilder blivit borttagna 

på grund utav Instagrams regler kring att visa brösten (Emanuelsson, 2017). Stina Wollter är 

också en framgångsrik konstnär. Hon var nominerad till “Årets Nätängel” 2017 som Sara 

Dahlström vann (Olsson & Ploog, 2017; P4 Kalmar, 2017). Dahlström har dock inte vunnit 

bara ett pris för hennes kamp på sociala medier, utan nyligen blev hon även utmärkt till “Årets 

Social Media Influencer” på Fitnessfestivalen 2017 (Nilsson, 2017). Sara Dahlström är 

nybliven chefredaktör på tidningen Hälsa & Fitness. 

Från varje konto har vi valt ut fem videor respektive fem bilder att analysera, totalt blir det 

alltså 20 stycken inlägg. När vi gjort vårt urval har vi avgränsat oss genom att ha utgått från 

fyra kriterier som lyder: 

• Aktivistens egen kropp ska vara i fokus 
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• Inlägget ska vara från 2017 

• Inlägget ska ha mer likes/visningar än vad personen genomsnittligt får på sina inlägg 

• Det ska vara variation bland urvalet 

Utifrån dessa kriterier har vi fått fram 20 stycken inlägg från två Instagram-profiler. En del 

inlägg föll bort då de ofta hade ett annat fokus än en kropp. Andra inlägg exkluderades då de 

var för likt ett tidigare valt inlägg; exempelvis kunde två, eller fler, videor vara filmade vid 

samma tillfälle med samma kläder med samma miljö. Vi har prioriterat de inlägg som varit 

mest aktuella, alltså mest nyligen publicerade. Antalet gillningar och visningar varierar 

självklart från profil till profil då de har olika förutsättningar men de valda inläggen har 

placerat sig bland den övre gränsen bland mest populära inlägg. 

 

 

5.2. MCDA som metod 

I kombination med de teorier vi presenterade i kapitel 4 har vi valt att även använda MCDA 

som metod. Detta gör vi genom att utforma ett analysschema utifrån olika begrepp som 

MCDA tar upp och presenteras i kommande delkapitel. 

 

5.2.1. Lexikala val 

I texten är det centrala vi undersöker ordkonnotationer. Konnotation enligt 

Nationalencyklopedin (2017) går att översätta till “antydning” eller ge “bibetydelse” åt. 

Konnotation och denotation utvecklades av Roland Barthes och används flitigt inom 

semiotiken (Bignell, 2002; Barnard, 2001).  Men även ordvalen i text går att analysera. Varför 

har författaren valt just dem orden? Det finns flertalet alternativ till olika ord när man skriver 

en text och därför gör författaren ett val när de skrivs ut. Vissa ord skapar speciella 

associationer och värderingar. I How to do critical discourse analysis: A multimodal 

introduction tar Machin och Mayr (2012) upp olika exempel på en nyhetsrubrik. Skulle en 

artikelrubrik vara “ungdomar attackerar lokala byggnader” eller “ungdomar attackerar lokala 

familjehem” skapar den senare starkare känslomässiga konnotationer då ordet “familjehem” 
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ofta refererar till värme, kärlek och trygg uppväxt medan “byggnader” är ett mer objektivt 

ordval. 

Ord får inte endast betydelser på egen hand utan de kan också ha en betydelse i delen av dess 

lexikala sammanhang. Det är här strukturella motsättningar eller oppositioner uppstår. Våra 

vokabulär utgör skillnader i klasskoncept. Olika strukturella oppositioner i text kan bestå av 

ung-gammal, bra-dålig eller demokrati-kommunism. Oftast nämns endast ena sidan men då 

kan man ana motsatser trots att det inte nämns specifikt. De strukturella oppositionerna 

behöver inte synas genom att sidorna nämns som “onda” eller “goda”, snarare används andra 

ord som konnoterar till de betydelserna (Machin & Mayr, 2012). 

Lexikala val kan även indikera olika nivåer av auktoritet över mottagarna. Författare influerar 

ofta läsarna genom att påstå att de har makt över dem. Det kan ske genom att hierarkiska eller 

till och med juridiska tekniker. En annan vanlig metod är att hävda sig ha specialkunskap om 

ämnet i fråga. Det kan handla om att författaren påstår att man inte kan göra si eller så på 

grund av lagen, eller att hen påstår sig ha rätt eftersom hen har vetenskapliga bevis. 

Författaren använder sig då även av svåra termer och ord för att förstärka sin auktoritära 

position. I sminkreklam, till exempel, använder man sig ofta av tekniska termer för att 

konnotera till vetenskap och expertkunskap, trots att det kanske inte ens finns någon (Machin 

& Mayr, 2012). Det går även att påverka mottagarna genom att ställa sig på deras nivå och 

använda dagligt eller allmänt språk (2012). Att konversera på samma nivå föreslår en dialog 

mellan jämlikar. Detta är vanligt bland politiker, annonsörer, och även journalister (2012). 

I alla texter sker antaganden. Som Machin och Mayr säger, även när det endast handlar om en 

simpel mening som “Min väska är tung” kan man se antaganden. I den meningen antar 

personen att alla vet vad en väska är och vad som menas med tung, även om det kan se olika 

ut för alla (Machin & Mayr, 2012). Antaganden kan användas för att bygga ett, vad det verkar 

som, logisk argument utan att hänvisa till specifika bevis. Det är också ett medel för att 

övertyga utan att tillkännage ideologi specifikt (2012). 

 

5.2.2. Visuella val 

Utöver konnotation och denotation som Barthes utvecklade 1973, kan man även undersöka 

vilka idéer och värderingar som förmedlas via ett objekt. Detta objekt kallas för attribut. När 

man analyserar objekt måste man ha dess betydelse i åtanke (2012). Fortsättningsvis, är också 
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miljöer i bild viktigt för att analysera budskap. Till exempel kanske inte enskilda attribut 

konnoterar ett visst arbete men när objektet sätts in i en miljö förstärks konnotationen. Hur 

bakgrunden i en bild är upplagd kan referera till olika betydelser. Ett trångt litet sovrum skulle 

kunna betyda att personen som bor där är medelklass eller arbetarklass medan ett stort sovrum 

med mycket utrymme kan hänvisa till överklass-person med stora tillgångar (2012). 

Inom komposition kan objekt i en bild placeras ut för att utmärkas. Detta kan utföras genom 

storlek, färg, ton och fokus. Machin & Mayr (2012) nämner detta som “salience” som skulle 

kunna översättas till “utmärkande” eller “iögonfallande”. Starka kulturella symboler såsom 

kors skulle också kunna benämnas som ett sådant objekt. Dessa objekt, precis som tidigare 

element i en bild, används också för att förstärka ett budskap, åsikt eller ideologisk 

ståndpunkt. 

Via bildens komposition kan man som åskådare också läsa in en del information. En viktig 

metod att skapa olika typer av relationer mellan motiv och mottagare är via avstånd. Både i 

bild och i verkliga livet representerar avstånd sociala relationer. I verkliga livet håller vi 

avstånd till människor vi inte gillar och håller oss nära till dem vi tycker om. I bilder översätts 

avstånd till antingen porträtt, kroppsbild eller avståndsbild (Machin & Mayr, 2012). 

Porträttbilder på människor ger ofta en känsla av att komma personen närmre och att man får 

se deras äkta jag. En bild med mer avstånd till motivet skapar snarare en känsla av att 

personen är ensam än att den och dess publik är sammankopplade eller att man kommer nära 

inpå den (2012). Kvinnor i bild syns oftast i halvkropps- eller helkroppsbild. Samma sak 

gäller här med närbilder, att de skapar en känsla av att komma personen nära. Skillnaden är 

när kvinnor avbildas i kroppsbilder gör de oftast det i syfte att visa upp kläder och miljön 

(Machin & Mayr, 2012). 

Vinklar bidrar också till motivets framställning. Vinklar kan nämligen konnoteras på olika 

sätt. När en person fotograferas i närbild men från sidan, uppmanas åskådaren till att bry sig 

om personens tankar och bekymmer. Samtidigt känner man som betraktare att man endast 

observerar motivet. Om en person avbildas bakifrån tänker man gärna att det man ser är från 

motivets perspektiv och synvinkel. Man kan även fotografera personer uppifrån eller 

underifrån. Det ger två helt olika bilder av motivet. Den förstnämnda ger intryck av att man 

ser ner på personen och den är sårbar och svag, medan det sistnämnda skapar en maktkänsla. 

Politiker, till exempel, kan ofta fotograferas lätt underifrån (Machin & Mayr, 2012). 
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En annan viktig faktor i bilden är motivets blick. Om personen i bild däremot inte ger någon 

ögonkontakt, förväntas inte heller någon respons. Kress och van Leeuwen kallar detta för 

“utbud” i bildsammanhang. Då erbjuds i stället mottagaren att granska bilden (Machin & 

Mayr, 2012). Skillnaden blir att man som mottagare blir inbjuden att observera snarare än att 

interagera (2012). Det har även stor betydelse om blicken är uppåt eller nedåt. Språkligt 

konnoterar orden upp och ned till mycket i västvärlden. De har olika metaforiska betydelser 

(Machin & Mayr, 2012). I det visuella kan man ofta se politiker snegla ut ur bild snett uppåt 

medan kvinnor generellt tittar nedåt. Det kan tolkas på många olika vis. Att titta upp kan ge en 

känsla av makt, smarta idéer och tankar, och eftertänksamhet överlag. Att titta ned ger mer 

negativa konnotationer. Det kan till exempel föreslå nedstämdhet (2012). 

Barthes (1973) konstaterar att posering i bilder berättar om bredare värderingar, idéer och 

identiteter hos den som skapat bilden. Genom att breda ut sig fysiskt i bild och ta upp mycket 

plats kan man konnotera självsäkerhet och makt. Att göra tvärtom förmedlar en mer blyg 

känsla. Machin och Mayr (2012) skriver även att en kroppslig krökning föreslår femininitet. 

Det går även att posera öppet och stängt; genom en öppen famn förslagsvis. Hur man placerar 

sig kan också berätta någonting om aktivitet eller saknaden av det. Rörlighet kopplas ofta till 

glädje och positivitet (Machin & Mayr, 2012). Hållning kan säga något om disciplin. 

Exempelvis så skulle tonåringar med slapp hållning inte föreslå en särskilt stark disciplinerad 

uppfostran (2012). Machin och Mayr (2012) föreslår att man ställer dessa frågor när man 

analyserar poseringar: 

• Hur mycket plats tar personen upp i bilden? 

• Uppträder hen för mottagaren eller är hen mer reserverad? 

• Ligger betoningen på avslappnad eller intensitet? 

• Är poseringen öppen eller stängd? 

 

5.3. Förankring som analysverktyg 

En bild kan säga mycket och olika konnotationer kan föreslå flera olika tolkningar. Det är då 

texten blir extra viktig för att förstå bildens betydelse. Genom texten sker en förankring. Med 

förankring som analysverktyg anser vi att det kommer förtydliga vissa visuella tolkningar och 

betydelser. Förankring är ett vanligt begrepp inom semiotiken och utvecklades av Roland 
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Barthes (Oxford reference, 2017), precis som denotation och konnotation. Med förankring så 

finner man stöd för bildens betydelse i texten och kan tolka konnotationen korrekt (Bignell, 

2002). På samma sätt kan det ske en förankring i bilden om textens budskap är oklart (Oxford 

reference, 2017).  
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6. Analys 

Analysen utgår från ett råmaterial och har bearbetats. Nu presenteras det i fyra olika teman 

som består av ”en ärlig bild av kvinnokroppen”, ”smal vs. tjock”, ”normativa & 

ickenormativa framställningar” samt ”förankring”. 

 

6.1. En ärlig bild av kvinnokroppen 

Baserat på råmaterialet kan man se ett tydligt mönster gällande både Stina och Saras inlägg, 

vilket är att de vill bidra med en “ärlig” bild av kvinnokroppen. Alltså en kropp som inte är 

manipulerad genom redigering eller poseringar. Det är något som medieforskningen också 

konstaterat behövs (Hirdman, 2001). Det har dock även kritiserats då en ”ärlig” och ”riktig” 

bild av en kvinna bygger på att det finns vissa kroppar som är mer verkliga än andra (2001) 

vilket är problematiskt. I detta avsnitt refererar “ärlig bild” även till det att aktivisternas 

kroppar frångår de sträva kvinnoideal som västvärlden förmedlar. 

De utvalda bilderna av Sara Dahlström var alla ganska lika varandra. De är alla tagna 

framifrån vilket skapar en ärlighet och genuinitet i bilden. Detta skiljer sig från den typiska 

“Myspace angle” som Lauren Sessions beskriver i You looked better on Myspace (2009). Den 

tekniken hon förklarar är att man fotograferar sig själv ovanifrån med utsträckt arm vilket gör 

att kroppen ser mindre ut än den faktiskt är (Sessions, 2009). Bilden blir därför ärligare och 

mer realistisk rakt framifrån eftersom det är likt den vinkel och ögonhöjd man exempelvis ser 

sig själv i spegeln med eller hur andra ser en i verkliga livet. Detta är då ett starkt bidrag till 

temat om att visa upp en ärlig bild av sin kropp. Även Stina bidrar med ärlighet på detta sätt i 

fyra av fem bilder (se bild 1, 2, 4, 5). 

Det går också att se att kvinnorna låter sig själva och sina kroppar ta upp en stor del av bilden. 

Med närbilder och porträtt tillåts mottagarna komma nära inpå motivet och de får se motivets 

“rätta jag” (Machin & Mayr, 2012). Det här handlar om avståndet (se kapitel 5.2.2) mellan 

motivet och mottagaren. Eftersom aktivisternas inlägg oftast består av bilder med litet avstånd 

kan man applicera denna slutsats på dem. Något annat som konnoteras in i denna faktor är 

makt och självsäkerhet. Machin och Mayr skriver att man kan förmedla de känslorna genom 

att breda ut sig fysiskt i bild (2012). Makten kvinnorna tar är makten över sin egen kropp och 

hur den framställs, alltså genom ärlighet. Speciellt Stina upprepar makten i vissa videoklipp 

när hon filmar sig själv underifrån. Machin och Mayr tar även upp detta som en metod för att 
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belysa makt. De skriver att en vinkel underifrån konnoterar inflytande medan det motsatta 

konnoterar att personen är sårbar och svag (2012). Om kvinnorna hade porträtterat sig själva 

ovanifrån, i den så kallade “Myspace angle” (Sessions, 2009), hade det frångått 

kroppsaktivismens mål att bidra med en bredare kroppssyn (Nationalencyklopedin, 2017, 

kroppsaktivism) eftersom det som sagt gör att motivet ser mindre ut (Sessions, 2009). 

I Saras bilder är poseringen öppen, reserverad och hållningen är avslappnad. Machin och 

Mayr skriver att en persons posering säger mycket om en person (2012). En rak och spänd 

hållning konnoterar allvar (2012). Saras hållning är sällan rak och spänd, den är oftare slapp. 

Detta föreslår att hon är relativt obrydd om sin kropp eftersom hon inte anstränger sig för att 

behålla en rak hållning. Sara ser inte så allvarligt på hur kroppen kommer fram i bild. Även 

det här kan vara ett tecken på ärlighet på grund av att Sara inte sträcker på sig och rätar ut 

magen, exempelvis. I Stinas bild nr. 2 kan man också se denna avslappnade posering i hur 

kroppen är sned och magen vikt. 

Saras bilder framstår som välplanerade och arrangerade. Det kan man se genom bildernas 

miljö, bland annat. Just miljön i bilder är viktig för att analysera budskap (Machin & Mayr, 

2012). Det vi kan läsa in i miljön är att den inte tillåts ta mycket plats; fokus ges åt Sara. Tre 

av fem bilder är tagna på nästan exakt samma plats (se bild nr. 1, 3 och 4) och kan mycket väl 

vara Saras bestämda plats för porträttfotografering. Efter att ha sett Saras videofilmer skulle 

man kunna tro att de är väldigt spontana, men efter att ha läst en text får man reda på att de 

inte alls är det. Sara skriver att hon filmar sig själv flertalet gånger för att sedan välja den 

bästa videon; “mina dansfilmer är långt ifrån så spontana som de kanske verkar. Oftast filmar 

jag 5-6 gånger[…]” (videoinlägg nr. 5). Miljön i Stinas bilder föreslår att de är mer spontana 

än Saras. Exempelvis syns en öppen dörr i bild nr. 1 och en obäddad säng syns i bild nr. 4. 

Vissa attribut i bilderna förstärker uppfattningen om spontanitet. I alla Stinas bilder är hon 

delvis eller helt avklädd. I bild nr. 1 verkar hon var mitt uppe i att byta om, i bild nr. 5 bär hon 

mjukiskläder, har rufsigt hår och lyfter upp tröjan för att visa magen. Även många av Stinas 

videor verkar spontana, men de mer humoristiska klippen och repliker kan man tänka sig är 

planerade. Stinas miljö i bilderna är hemmamiljöer och ser ut att tillhöra medelklass 

Svensson. Det går att argumentera för att spontana bilder och videoklipp är mer ärliga 

eftersom de inte väluttänkta. Inom MCDA analyseras latenta budskap genom omedvetna och 

medvetna val. Medvetna val behöver inte nödvändigtvis vara autentiska då man kan göra val 

för att framstå som någon annan. De omedvetna valen är därför mer intressanta eftersom de 

säger mer om vem en person är. 
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I kvinnornas videoinlägg har det naturligtvis varit svårare att analysera poseringar och vinklar 

eftersom de så ofta förändras genom klippet. Just att de rör sig så mycket och visar sig själv ur 

alla vinklar bidrar även det till en ärlig bild av en kropp. Det är något som Sara själv påstår 

och förankrar i en bildtext: “i mina dansvideos får ni se min kropp ur alla möjliga vinklar, så 

jag kan ju inte lura någon” (bild nr. 1). Att hon skriver just “lurar” är viktigt. Det är en stark 

ordkonnotation som säger att Sara är ärlig med sin kropp och hur den porträtteras. 

Ordkonnotationer skapar starka associationer och förmedlar värderingar (Machin & Mayr, 

2012). Det kan ske både genom medvetna och omedvetna val. Ordet “lurar” säger också att 

det är dåligt att göra det motsatta eftersom “lurar” har en väldigt negativ betoning. Stina 

använder sig också av ordkonnotationer för att förmedla att hennes kropp är realistisk. Till 

bild nr. 1 skriver hon att hon vill “bidra med ett oretuscherat flöde” på Instagram. Med 

oretuscherat tolkas det som att hon menar omanipulerad och ärlig. Hon skriver också att 

motsatsen får oss att “längta bort från våra egna själsfodral” vilket inte har en särskilt positiv 

konnotation. Fortsättningsvis skriver Stina “en #kroppfie med saker som skär in i det mjuka. 

För så ser det ut”. En annan ordkonnotation som hänvisar till ärlighet och äkthet kommer i 

bildinlägg nr. 3 när Stina att hon inte lyssnar på “hittepånormer”. Här säger hon att tydligt att 

normerna som säger att man ska vara smal endast är en samhällskonstruktion som vi 

människor själva skapat. Termen föreslår också att Stina finner sin kropp mer äkta för att hon 

ignorerar idealen. I det första analyserade videoinlägget av Sara, skriver hon i texten att hon 

visar upp sina “helt vanliga lår”. På samma sätt som “oretuscherat”, konnoteras även ärlighet 

in här som om Saras lår är mer genuina för att de är stora och dallrar. 

I en av Stinas bilder (bild nr. 5) tittar hon upp mot vänster håll. Vad detta säger är att hon är 

glad och ärlig eftersom en blick åt vänster förmedlar just ärlighet och en blick riktad uppåt 

konnoterar positivitet (Machin & Mayr, 2012). I västvärlden har ordet upp positiva 

associationer och ned negativa. Det ses exempelvis i ordet “nedstämdhet” (2012). Det har 

förts över i hur vi läser av blickar. Saras blickar genererar mer makt än ärlighet då den gärna 

är seriös och ser självsäkert rakt in i kameran. 

Varken Stina eller Sara döljer sin kropp på något vis. Tvärtom belyser de delar av sin kropp 

som visar upp valkar, celluliter och fett. I Saras bilder sker det genom att göra dessa delar 

“iögonfallande” eller via “salience”, som det heter på engelska. Machin och Mayr skriver att 

för att få något att sticka ut kan man göra det via färger, storlek och kulturella symboler 

(2012). I Saras bilder nr. 1 och 3 urskiljer sig huden från resten av bilden med hjälp av en 
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avstickande färg. I samtliga av Saras videor drar hon fokus till sin dallrande hud genom att 

addera en slowmotion effekt. Vi kan konstatera att Sara inte är rädd att visa upp sina “brister”, 

som samhället säger att de är. Stina drar också mottagarens uppmärksamhet till sin kropp på 

liknande vis genom exponerad hud. Detta var något som även Alexandra Sastre (2014) 

upptäckte i sin studie om kroppsaktivism. Hon skrev att användarna i studien producerar en 

genuin bild av sina kroppar genom att inte dölja den med kläder eller vinklar (Sastre, 2014). 

Ibland använder Stina slowmotion precis som Sara, men ofta uppmärksammas kroppen med 

hjälp av objekt som agerar som “salience”. Det sker bland annat i Stinas videoinlägg nr. 1 

med tomater. Hon håller dem med magen och de ramlar ut när hon rätar ut sin mage. Därmed 

hamnar publikens uppmärksamhet på tomaterna, men framförallt på magen. Stina gör detta på 

samma sätt i flera av klippen i videoinlägg nr. 5 också. Det är tydligt att kvinnorna gör det för 

att belysa att det finns andra kroppar än den vi är vana att se. Det är just det som 

kroppsaktivism gör; visar upp en kropp som inte är normsmal och skiljer sig från 

västerländska ideal (Nationalencyklopedin, kroppsaktivism, 2017). 

Det måste också poängteras att allt Sara och Stina gör i sina bilder och texter inte stämmer 

överens med att de vill förmedla en “ärlig” bild av en kvinna. I vissa fall kan poseringar och 

vinklar till och med förstärka att de har en stor kroppshydda. Till exempel nämndes det 

tidigare att en vinkel underifrån ibland används. Det förvränger bilden något, även om det inte 

är särskilt mycket. Stina skriver också i bild nr. 1 att bara för att hon har större höfter och 

mage än någon annan, betyder inte det att hon är en “riktig” kvinna. 

 

6.2. Smal vs. tjock 

Inom MCDA finns det så kallade strukturella motsättningar. Ordens betydelser kan förstärkas 

när det sätts i ett sammanhang, i detta fall i motsats till något annat (Machin & Mayr, 2012). 

Motsättningarna behövs inte göras uppenbara som att nämna dem specifikt (2012) som i det 

här fallet “smal vs. tjock”. I analysens råmaterial syntes denna motsättning ett flertal gånger. 

Den skulle också kunna döpas till “normkropp vs. normbrytande kroppar”. Eftersom de både 

Sara och Stina strävar efter att agera kroppspositiviskt, d.v.s. att tala positivt om sin kropp, är 

det tydligt varför de aldrig talar om de negativa effekterna med att vara större. Det kanske inte 

heller är särskilt oväntat att de ofta talar kritiskt till normbejakande kroppar eftersom deras 

syfte är att bryta traditionen om att endast smala kroppar ska få synas. Däremot förmedlar de 

en känsla om att det inte är okej för kvinnliga normkroppar att synas som de själva får. 
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Mönstret som syns är att när det talas om större kroppar är det i en positiv kontext, genom 

bland annat positiva ordkonnotationer. I bild nr. 2 skriver Sara att hon kan vara stark och 

vältränad trots att hon är tjock. I det inlägget skriver hon också att det inte gör någonting om 

man har celluliter eller bristningar, det är vad kroppen klarar av som är det viktiga. Rent 

bokstavligt förmedlas ingen kritik mot smala, men Sara poängterar att utseende är oviktigt 

som om smala bryr sig mer om det än tjocka. Sara applicerar också positiva konnotationer på 

sig själv och sin kropp när hon skriver om sig själv som “queen”. “Queen”, som blir 

“drottning” på svenska, innefattar kanske bara positiva associationer. Bland annat skulle Sara 

kunna mena med det att hon är en inflytelserik kvinna med makt, eller att hon är ståtlig och 

proper. Stina använder sig också av positiva ordkonnotationer på detta sätt. Hon skriver 

exempelvis att hon är en fyllig kvinna och ett vackert kroppslandskap. “Fyllig” kan i många 

andra sammanhang bli ett negativt ord men det tillåter inte Stina, som mest hamnar det i en 

neutral kontext. Sara gör också det när hon skriver om “gropar, celluliter och daller”. I hennes 

mening är det inget negativt utan endast en beskrivning av en kropp. Speciellt 

“kroppslandskap” som Stina så fint beskriver sig själv får många positiva ordkonnotationer. 

En bild av ett landskap är oftast vackert, färgrik, och har toppar och dalar. 

Alexandra Sastre (2014) upptäckte i sin studie om kroppspositivism att det inte alltid talades 

endast positivt om sin kropp. I Saras och Stinas inlägg är det övervägande positiva meningar 

om deras utseende och förmåga, men vi kan även se vissa negativa uttryck. Sara skriver detta 

i bildinlägg nr. 1 när hon påpekar att hon var nära på att ladda upp en bild där hon ser ut att 

vara tjock ”på rätt sätt”. I bildinlägg nr. 4 varnar hon sina läsare för att hon inte varit särskilt 

kroppspositivistisk det senaste då hon haft ångest över att ha ökat i vikt. Stina uttrycker i 

bildinlägg nr. 1 att hon blir ångestfylld när hon lyfts av sin danspartner i tv-programmet Let’s 

dance. Så trots att kvinnorna framförallt är positiva gällande sina kroppar, framgår det att de 

inte är 100 procent bekväma i sig själva. 

Medan det tjocka och normbrytande hamnar i en ständigt positiv kontext, så framstår det 

motsatta, alltså det smala och normbejakande, som något mindre åtråvärt i kvinnornas ögon. 

Sara skriver till exempel att ben med daller är roligare i slow motion och i Saras text till bild 

nr. 1 antyder hon att normkroppar främjar kroppshat, eller att laddar man upprätthåller 

skadande ideal. Det bygger på att Saras bild består av två olika bilder på henne själv där hon 

framstår smalare än vad hon gör på den andra. Sara förklarar att hon hellre ville ladda upp den 

förstnämnda eftersom det ser ut som att hon har kurvor “på rätt ställen”, men i stället laddade 

hon upp dem båda två i kombination. Det är då hon ställer sig frågande till att ladda upp bilder 
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enligt normen eftersom de främjar kroppshat. Sara skriver ”Och just därför måste jag sluta 

välja bilden till vänster och lägga upp fler bilder som den till höger. För hur ska vi annars 

bryta den där onda jävla cirkeln av kroppshat?”. I samma inlägg skriver hon även hur “sjukt” 

och “idiotiskt” det är med att säga att man kan ha kurvor på rätt ställen. Orden konnoterar 

starkt negativa känslor. Att kvinnor skulle kunna vara tjock på ”rätt sätt” är ett exempel på en 

normativ bild av kvinnokroppen som Sara försöker motarbeta. Därmed ställer hon sig alltså 

negativt till idén om den ideala kroppen. Hon fortsätter visa detta i bildinlägg nr. 2 där hon 

skriver om vad som skulle hända om fettet på hennes mage “magiskt” skulle försvinna. När 

Sara använder ordet magiskt på det viset säger hon att det är orimligt att det skulle hända, 

eftersom magi är overkligt och inte finns på riktigt. Därmed förlöjligar hon också det faktum 

att någon skulle vilja vara smal. I videoinlägg nr. 1 uttrycker hon även att hon ogillar det 

faktum att smala personer överrepresenteras i media. 

Stina skriver till bild nr. 1 att hon vill bidra med ett oretuscherat flöde på Instagram. Precis 

som Sara ställer hon sig frågande till alla normkropparna som flödet vanligtvis är fyllt med.  

“Hur ska vi hitta kroppsacceptans om vi bara matas med bilder som får oss att längta 

bort från våra egna själsfodral, må dåligt och känna oss som ting som hela tiden måste 

förändras eller förbättras?” (Wollter, 2017 mars 31). 

Här påstår Stina att smala kroppar skapar ångest hos den generella Instagram-användaren och 

att kropparna endast bidrar med något negativt. Ett ord att notera är “matas” då det säger att vi 

tvingas se dem mot vår vilja eftersom bli matad är något någon annan gör mot en.  

I ett par bilder och flertalet videoinlägg av Sara Dahlström dras uppmärksamheten till hennes 

ena lår. Där kan man hitta ett iögonfallande objekt. Det blir enligt MCDA iögonfallande 

eftersom det är en kulturell/politisk symbol (Machin & Mayr, 2012). Sara har en tatuering på 

låret som består av en kvinnosymbol med en knuten näve inuti. Kvinnokampssymbolen, som 

den brukar kallas, är starkt förknippat med den feministiska kampen och är framtagen av 

Robin Morgan (Lundborg, 2014). Symbolen togs fram som en protest mot miss Amerika-

tävlingen i USA 1969 (2014). På grund av symbolens historia förmedlar den en väldigt stark 

kritik mot skönhetsnormer så som smalhetsideal. 

I Stinas videor använder hon sig ofta av humor för att kritisera skönhetsideal och hälsotrender. 

I video nr. 2 skämtar hon om bodybuilders. Där är Stina iklädd en Wonder woman-dräkt och 

spänner sig och poserar likt en bodybuilder. Hon gör överdrivna ljud medan hon spänner sig. 

Stina gör även narr av idealet som säger att man ska vara smal och vältränad. Hennes Wonder 
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woman-dräkt skulle kunna säga att hon ser sig själv som en superhjälte i kampen mot 

kroppshatet. Även i en del i video nr. 4 gör Stina narr av något. Denna gång är det feminina 

normer. Hon drar handen genom håret vilket konnoterar kvinnlighet, sedan skapar hon 

kontrast genom att filma hennes armhåla som är behårad. Kontrasten skapar ironi mellan 

något som typiskt ses som kvinnligt och något som inte gör det. Genom ironi förlöjligar Stina 

sina hatare i video nr. 5. Detta kan man höra på hennes ton och på det faktum att hon tar deras 

kommentarer bokstavligt. Stina frågar dem vad det är på henne som de hatar och vad hon ska 

skära bort med en kniv. 

Läser man många texter av kroppsaktivisterna framstår det gärna som att det de skriver är 

självklart det de skriver. Det beror på att de använder sig utav antaganden och 

auktoritetsutövande i texterna. Antaganden används för att övertyga någon utan att använda 

konkreta argument (Machin & Mayr, 2012). De antaganden som hittats i Saras texter handlar 

oftast om att hon antar att hennes följare har samma åsikter som henne själv. Detta kan vi se i 

bildinlägg nr. 1 när hon skriver “hur ska vi annars bryta den där onda jävla cirkeln av 

kroppshat?”. I denna mening antar Sara att hennes följare vill stoppa kroppshatet och att de 

också tycker att hennes normativa posering i bild nr. 1 främjar föraktet. I bildinlägg nr. 3 kan 

vi även se att Sara antar att hennes följare tycker illa om sina kroppar. Vad detta föreslår är att 

det enligt Saras erfarenhet är vanligt att göra det. Stina gör också ofta antaganden om sina 

följare och deras åsikter. I texten till bild nr. 1 antar Stina Wollter att allas flöden på Instagram 

är fyllda med bilder på normsmala kvinnor. Detta är inget hon kan veta definitivt. Hon kan 

bara anta, och hon kan se hur sitt eget flöde ser ut. Hon antar att även hennes följare mår 

dåligt över sina kroppar, att de känner likadant som henne själv. Detta gör hon genom att i 

början referera till att “vi” känner såhär.  

Auktoriteten i texterna är inte lika enhetlig. MCDA säger att man kan influera sina mottagare 

både genom att hävda auktoritet och genom att ställa sig själv på samma nivå (Machin & 

Mayr, 2012). I många texter använder sig Sara och Stina av vardagligt språk utan 

komplicerade termer och statistik. De använder sig ofta utav svordomar, emojis och 

hashtaggar som alla är typiskt språkanvändande på plattformen. När man kan ana auktoritet 

handlar det oftast om att kvinnorna “förklarar hur det egentligen är”. Det framstår som att de 

vet mer än sina följare. Exempelvis kan man se det i bildinlägg nr. 2 där Stina tydliggör hur 

man ska bet sig på sociala medier, enligt henne. De nämnda antaganden och 

auktoritetstekniker legitimerar det Sara och Stina säger och möjligtvis framstår de som mer 

trovärdiga på grund av det. 
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Sammanfattningsvis tycker både Sara och Stina att är man smal och laddar upp bilder på sig 

själv upprätthåller man ideal som förpestar, men är man tjock och laddar upp bilder på sig 

själv är det kroppspositivistiskt. Deras kamp för kroppsacceptans inkluderar endast en 

acceptans för de större kropparna. Det är förståeligt att de är kritiska mot de rådande 

normerna och idealen, men samtidigt säger kroppsaktivismen att det ska finnas en acceptans 

för alla kroppstyper (Nationalencyklopedin, kroppsaktivism, 2017). Det går även mot det de 

själva påstår ibland. Stina skriver till bild nr. 5 “[...] vill jag bidra med något annat; att i bild 

och text och handling tänja upp space kring alla sorters kroppar.”. Mestadels tänjer Stina upp 

space kring normbrytande kroppar. Med det sagt, är det samtidigt just de kropparna som 

behöver mer utrymme i nuläget. Men deras sätt att kritisera smala kroppar kan ändå ses som 

exkluderande i kroppspositivismen. 

 

6.3. Normativa & ickenormativa framställningar 

Genom analysen av dessa 20 Instagram-inlägg har vi sett faktorer på hur framställningarna av 

Sara och Stina upprätthåller den normativa representation som presenterades i kapitel 1.1.4. 

Det som vi bland annat kunde tyda som normbejakande är det faktum att Sara samt Stina 

oftast porträtterades ensamma (Machin & Mayr, 2012). Endast i en video kan man se någon 

annan än Stina, men aldrig i någon bild eller video av Sara. Dock var det en annan kvinna 

som var med i Stinas video, vilket inte är enligt så vanligt (2012). Machin och Mayr föreslår 

att en enskild porträttering säger att de är ensamma i sitt sammanhang (2012) vilket stämmer 

på sätt och vis i detta fall. Sara och Stina tar makten över sina kroppar på sina egna villkor, 

men kroppsaktivism måste ändå ses som en social rörelse. Enligt Cuesta och Liinason (2016) 

uppstår en social rörelse, eller kollektiv kamp, när flera enskilda individer har ett gemensamt 

mål. Det kan vi ändå påstå att Sara och Stina har, trots att de utför sin kamp för 

kroppsacceptans på olika vis. 

I poseringen upptäckte vi också några faktorer som var enligt normen och stereotypen av en 

kvinna och femininet. I exempelvis bild nr.1 på Sara kan vi i den vänstra bilder urskilja en 

kroppslig krökning vilket är en tydlig indikation på kvinnlighet (Machin & Mayr, 2012). 

Detta kan vi även se i bild nr. 5 av Stina Wollter. En kroppslig krökning likt denna antyder att 

motivet poserar för publiken skull. I nästan samtliga videoinlägg från både Stina och Sara kan 

man upptäcka leenden in i kameran. Det här konnoterar såklart glädje och lycka men det är 

också normbejakande då en leende kvinna finns till för publiken och är inte till besvär. I 
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flertalet studier har man kunna se att kvinnor oftast ler in i kameran (Hirdman, 1998; Emmons 

& Macarski, 2014). Att kvinnorna har ögonkontakt med kameran är också enligt normen för 

kvinnlig representation. Detta mönster kunde vi se tydligast i Saras samtliga bildinlägg. 

Däremot är det endast en bild av Stina där hennes ansikte är inkluderat som inte är 

normbejakande. I de andra två bilderna har hon ögonkontakt eller tittar nedåt vilket också 

anses som feminint (Machin & Mayr, 2012). En nedåt-vinklad blick konnoterar även 

negativitet och nedstämdhet (2012). 

Ytterligare en normativ faktor är att kvinnorna oftast är inaktiva i deras bilder (Emmons & 

Macarski, 2014). Självklart är det mer rörelser i deras videoklipp men det finns även fall då de 

är något inaktiva även där. Det är vanligare att man finner kvinnor som just stillasittande i bild 

medan männen oftare upplevs göra något aktivt. Av Saras bilder kan man se henne aktiv 

endast en gång i bild nr. 2 och i Stinas bilder är hon mest aktiv i bild nr. 5. Inaktivitet tyder 

även det på att motivet finns till för mottagaren. 

Många av dessa normativa framställningar stämmer överens med det Laura Mulvey 

konstaterade med termen ”the male gaze”. Med den termen säger man att kvinnor porträtteras 

som objekt i bilder. De är inga aktörer utan oftast dekoration för den heterosexuella mannen 

(Eaton, 2008). Likt detta har det också sagts av John Berger att män agerar och kvinnor syns 

(Eaton, 2008). Även studien av Macarski och Emmons (2014) säger att männen är aktiva 

medan kvinnorna är inaktiva. Sara är inaktiv på det sättet i fyra av fem bilder (bild 1, 3, 4, 5). 

Stina, däremot, går oftast mot detta. Som en avslutning på de normbejakande mönstren kan vi 

hänvisa till Sara Dahlströms bildinlägg nr. 1 där man ser en tydlig gestaltning på hur en 

normativ bild av en kvinna kan se ut. Här kan man nämligen se en kroppslig krökning, ett 

brett leende, ögonkontakt, och inaktivitet. Sara är även ensam kvinna i bild. 

Precis som vi upptäckte normativa mönster kunde vi även urskilja några normbrytande teman 

i inläggen. Enligt Machin och Mayr (2012) porträtteras kvinnor ofta i syfte att visa upp miljön 

eller hennes kläder. Vi fann att detta inte var fallet i något av inläggen. Miljön hade sällan 

betydande kontext och i många fall syntes den knappt överhuvudtaget som i samtliga av Saras 

bilder. Fokus låg heller inte på kläderna utan snarare på kvinnornas kroppar. Detta kan vi se 

eftersom deras hud gärna exponeras. Ibland skedde detta genom porträtteringar i underkläder 

såsom Saras bild nr. 5 och Stinas bild nr.1 och andra gånger syntes den genom uppdragna 

kläder som i Stinas bild nr. 5. Även i videoklippen låg fokus ofta på kroppen. Det förstärktes 

genom slow motion effekter och objekt som drog uppmärksamheten till olika delar av 

kroppen. Trots att fokus ofta låg på kvinnornas kroppar skedde detta inte genom någon 
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objektifiering av kropparna som i ”the male gaze”. Kropparna syns inte i syfte för åskådaren, 

utan den har i dessa fall en djupare mening. Sara och Stina tydliggör det i många av sina 

texter genom förankring. Förankring gör att man som mottagaren förstår bildens mening 

bättre genom att upprepa det i texten (Bignell, 2002). I texterna kan man läsa hur Sara och 

Stina kritiserar kvinnliga ideal och hur de hyllar sina kroppar. Därmed har kropparna som 

syfte att agera kroppspositivistiskt och inte som sexobjekt. 

Ett annat normbrytande tema vi upptäckte var att de båda tog upp stor plats visuellt. Enligt 

Machin och Mayr är detta ingen som är enligt den traditionella bilden av en kvinna. Kvinnor 

brukar snarare synas i periferin där miljö har fokus (2012). Sara och Stina tog upp mest plats i 

bildinläggen. Det beror på att det var mycket rörelse i videoinläggen och därför krävdes en 

bild med större utrymme. Som tidigare konstaterats, hade miljön minimalt fokus vilket också 

belyser det faktum att Sara och Stina tar större plats. Alla bilder på Sara Dahlström är tagna 

lätt underifrån. Detta gör att motivet ser större ut och brukar även vara en indikation på makt. 

Bland annat Blackwood (1983) konstaterar i sin studie att kvinnor vanligtvis inte porträtteras 

med makt. Även Machin och Mayr (2012) skriver att kvinnor oftare fotograferas ovanifrån så 

de ser mindre ut. Alltså är mycket vanligare att kvinnor porträtteras ovanifrån. Det gör inte 

bara att de ser fysiskt mindre ut men det adderar också en oskyldighet. Flera av Stinas inlägg 

innehåller närbilder som gör att hennes kropp tar upp hela bilden. Detta sker både i bilderna 

och i hennes rörliga innehåll. 

Deras självporträtt skiljer sig från den typiska “selfien” då deras inlägg alltid innehåller en 

kropp. “Selfien”, som är normativ, brukar mest bestå av torso samt huvud. Dessutom 

förvrängs ofta bilden då genom fördelaktig vinkel och som tidigare nämnt används oftare en 

vinkel som gör att motivet ser mindre ut. Att le för kameran anses som normativt för en 

kvinna i bild. Detta sker lika ofta som de inte ler vilket då inte anses som normbejakande. De 

restriktiva ansiktsuttrycken som ibland förekommer säger att kvinnorna gör detta för sin egen 

skull, inte för publiken. 

 

6.4. Förankring 

Många gånger kan vi se att kvinnornas texter förankrar bildens kroppsaktivistiska budskap. 

Visst är bilderna i sig kroppsaktivistiska då de på flera vis arbetar med normbrytande faktorer, 

men med texterna förstärks detta. Som Bignell (2002) skriver, är förankring viktigt för att 

budskapen ska bli extra tydligt. Bilder kan föreslå flera olika tolkningar, men med en 
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förankrande text kan man utesluta eller förminska många andra betydelser. Texterna av 

kroppsaktivisterna uppmanar gärna läsarna att agera kroppspositivistiskt. Man kan även läsa 

hur Sara och Stina ställer sig kritiskt till överrepresentation av normativa kroppar medan de 

uppmuntrar det motsatta, d.v.s. sina egna kroppar. I bildinlägg nr. 1 av Sara Dahlströms kan 

man tyda en visuella uppmaning om att följarna ska läsa bildtexten och agera 

kroppspositivistiskt. I texten skriver Sara sedan “hur ska vi annars bryta den där onda jävla 

cirkeln av kroppshat?”. Där ligger meningen i att alla måste våga publicera fler bilder som 

inte går efter normen. Sara skriver även om den onda cirkel i bildinlägg nr. 2 och talar om att 

“vi” som grupp måste få stopp på kroppshatet. Där skrivs också “vi vuxna måste agera 

kroppspositivt” som är en uppenbar tillsägelse till hennes följare. Vad vi också kan se i Saras 

bilder är att det oftare förekommer texter med ett kroppsaktivistiskt tema än till 

videoinläggen. Videotexterna innehåller mer än deskriptiv text som ger det visuella innehållet 

en kontext. Detta kan bero på att videorna har ett starkare budskap för sig själv än bilderna. 

Bilderna skulle kunna tolkas som traditionsenliga “selfies” utan ett politiskt budskap. 

I Stina Wollters inlägg kan vi se att hon gärna avdramatiserar hennes kropp visuellt genom att 

skämta. I en bild, till exempel, drar hon upp tröjan och ler glatt upp mot taket. I många videor 

använder hon sig av barnsliga ljud för att avdramatisera. Detta är något som Stina upprepar 

och förankrar även i den tillhörande texten. Där kan hon använda sig av grövre ord som “röv” 

eller rim och ironi som också avdramatiserar. Det kan upptäckas i exempelvis bildinlägg nr. 4 

där texten består av just ironi. Där skriver hon om sig själv från en kritikers perspektiv och 

hon använder väldigt hårda ord som avdramatiseras. Förankring sker även hos Stina när hon 

hashtaggar sina inlägg med bland annat #bodypositive och #refusethefatshame. Budskapet om 

kroppspositivism blir väldigt tydligt och hashtaggarna agerar som etiketter för inläggen. 
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7. Slutdiskussion 

Denna uppsats har analyserat två stycken kvinnliga kroppsaktivister på mobilapplikationen 

Instagram. Studien har som syfte att utforska kroppsaktivism som nytt fenomen. Dessutom 

undersöker studien genom vilka tekniker, såsom poseringar och lexikala val, kvinnorna 

framställer sig själva. Analysen har baserats på ett analysschema (se bilaga 1) som byggts på 

multimodal kritisk diskursanalys av Machin och Mayr (2012). Instagram-användarna som 

analyserats är Sara Dahlström och Stina Wollter då de är två av de största kontona inom 

ämnet. Analysens material bestod av fem bildinlägg samt fem videoinlägg, med tillhörande 

text, från respektive konto. Totalt undersöktes alltså 20 stycken Instagram-inlägg. Som 

teoretisk utgångspunkt har vi, som sagt, MCDA, men även feminism och Laura Mulvey’s 

”the male gaze”. 

Forskningen om den tidiga representationen av kvinnor från sent 1800-tal säger att kvinnor 

skulle vara “obefläckade, religiösa, undergivna och husmoderliga” (Welter, 1966). Kvinnor 

var aldrig aktörer eller makthavare (Welter, 1966; Hamm, Shaw & Terry, 2012). Även 

Hirdman (1998) konstaterade att kvinnorna endast var “tysta kroppar” år 1925. Man skulle 

kunna tänka sig att denna porträttering är daterad och nästan obefintlig i dagens samhälle. På 

senare dagar kan vi såklart se kvinnor som makthavare (Hirdman, 1998) men så sent som i en 

studie från 2014 av Emmons och Macarski blir det uppenbart att kvinnor fortfarande 

framställs i form av objekt och dekoration. Emmons och Macarski döpte sin studie till She 

poses, he performs, vilket liknar det historikern John Berger sa 1972 “men act and women 

appear” (Eaton, 2008). Hirdman (1998) formulerar sig också på liknande sätt; ”talande 

huvuden och tysta kroppar”. Både porträtteringen från 1800-talet och den från 2014 fastslår 

teorin om “the male gaze”, alltså att kvinnor framställs utifrån en heterosexuell mans 

perspektiv (Eaton, 2008). På grund av dessa traditionella porträtteringar ville vi undersöka 

kroppsaktivismen och hur och om den verkligen skiljer sig från den traditionella bilden av en 

kvinnokropp. 

Studiens resultat visar att kvinnorna framställer sig själva på ett antal normativa vis som den 

första frågeställningen får oss att ta upp. Vad som först tas upp i delen om normativa 

framställningar i analysdel 6.3 är att kvinnorna framställs enskilt och aldrig i grupp. Det är 

Machin och Mayr (2012) som i How to do critical discourse analysis påstår att detta är det 
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mest vanliga. Det är även något Anja Hirdman (1998) upptäckte gällande kvinnliga politiker 

på 1980-talet. Fortsättningsvis ska detta betyda ett ensamt agerande (Machin & Mayr, 2012) 

vilket aktivisternas texter inte förankrar. Snarare visar de på en social rörelse, enligt Cuesta 

och Liinason (2016), som bland annat använder sig av hashtaggar som hjälpmedel att bli en 

kollektiv kamp. Däremot kanske aktivisternas budskap hade varit mer uppenbart om de bröt 

mot just denna norm. 

Enligt Hirdmans studie från 1998, samt den av Emmons och Macarski (2014), ska det även ha 

varit normativt att kvinnliga politiker under 80-talet hade ögonkontakt med kameran samtidigt 

som de log. Detta är något både Sara och Stina upprätthåller i stora delar av deras innehåll. 

Denna framställning går något mot kroppsaktivismens mål eftersom det ger mottagaren en 

bekräftelse och tillkännagivande (Machin & Mayr, 2012). Det kan tyda på att bilden görs i 

syfte för publiken och kroppsaktivismen vill att motivet porträtteras på sina egna villkor. 

Något som upprepar detta ännu en gång är det faktum att kvinnorna oftast är inaktiva i sina 

foton. Det här var även det vanligaste viset kvinnliga idrottare på sina egna sociala medier, 

helt motsatt från hur männen framställdes, i en studie från 2014 (Emmons & Macarski, 2014). 

Sara och Stina var oftast stilla i en sittandes position i deras bilder. Vanligtvis var de inte 

sysselsatta med något. 

Sara och Stina var dock inte endast normbejakande i deras inlägg. Det fanns även tecken på 

ungefär lika många normbrytande framställningar. Att framställa sig icke normativt stödjer 

kroppsaktivismens mål att motsträva skönhetsideal (Nationalencyklopedin, kroppsaktivism, 

2017). Det mest uppenbara sätt Sara Dahlström skildrade sig själv icke normativt var genom 

att inte lämna mycket plats till bakgrunden. Inte nog med att den få gånger fick någon 

betydelse alls på det vis MCDA föreslår att den gör, miljön syntes heller knappt på bilderna. 

Det var oftast endast en vägg. Machin och Mayr (2012) skriver att kvinnor oftast syns för att 

visa upp just bakgrunden. Detta kunde vi varken se i Saras innehåll eller Stinas. Studien visar 

snarare på att kvinnorna visar upp just sig själva. De syns ibland genom underhållande 

porträtteringar, men för det mesta porträtteras de genom makt. Detta syns på de sätt de breder 

ut sig via poseringar och bildkompositioner men också genom seriösa ansiktsuttryck. 

Vi fann också att kvinnorna oftast syntes genom nakenhet. I analysen konstaterades det att 

detta inte var i syfte att agera som sexobjekt som ”the male gaze” belyser att kvinnor gjorts 

tidigare (Eaton, 2008). Judith Butler (1990) hävdar även att kvinnor identifieras genom sitt 

biologiska kön och den sexualiserade synen på kvinnokroppen. Studien upptäckte tvärtom att 

kropparna hade en större mening och betydelse än endast dekoration och objektifiering. 
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Meningen med att dra fokus till kroppen via nakenhet är för att ”tänja upp space för alla typer 

av kroppar” som Stina skriver i bildinlägg nr. 5. Detta var även något Sastre fann att sitt 

analysmaterial gjorde (2014). Hon skriver att kropparna inte döljs genom kläder, men hon 

ställer sig också kritisk till nakenheten då den liknar det kändisar ibland gör för att chockera 

(Sastre, 2014). Även Anja Hirdman (2015) talar om chockbilder i skvallertidningar och att 

rubriker som kropparna negativt. Sastre påstår också att det är ett sätt att söka godkännande av 

andra. Genom endast det bildliga analysmaterialet i denna studie skulle man kunna misstänka 

att så även var fallet här. Men genom att läsa texten får vi reda på att varken Sara eller Stina 

uppskattar komplimanger gällande utseende. Hirdman påpekar däremot att chockbilderna och 

rubrikerna är exempel på hur media förmedlar och tillåter samhället att tycka att 

kvinnokroppar är motbjudande (Hirdman, 2015). 

Studiens analys belyser också ett tema om kvinnornas kroppar som en ärlig representation av 

kvinnokroppen. Både Sara och Stina visar upp alla delar av sin kropp, gärna utan filter. Det 

finns ett genomgående tänk på båda kontona att inte förställa sin kropp eller bara framhäva de 

normativt positiva delarna. Dallrande lår, valkar på magen eller håriga armhålor får ta plats. 

Till skillnad från den tidigare nämnda ”Myspace angle” (Sessions, 2009) är merparten av 

bilderna fotade framifrån i ögonhöjd, precis som när man betraktar en människa i 

verkligheten. Dock har varken Sara eller Stina direkt uttalat sig om att de är ”riktiga” eller 

”ärliga” kvinnor, snarare att de vill bidra till en bredare bild utav hur en kvinnokropp kan se 

ut. I vissa bilder använder de sig även av poseringar och vinklar för att överdriva sina kroppar, 

t.ex. genom att fota underifrån för att se större ut. Stina har även riktat kritik mot begreppet 

”riktig kvinna” och menar på att hon inte är ”riktigare” kvinna än någon annan på grund av 

hennes kropp. Detta överensstämmer med Anja Hirdmans avhandling där hon tar upp kritik 

mot att prata om en verklig kvinna. Hur kan man avgöra vilken typ av kvinna som är mer 

verklighetstrogen än någon annan, och utifrån vilka kriterier?  

För att kunna svara på hur Instagram-inläggen blir till digital aktivism måste vi först förstå 

vad aktivism är. Det är en protest, ofta social eller kollektiv, som belyser samhällsproblem 

och föreslår en lösning (Cuesta & Liinason, 2016). Den blir automatiskt digital då man 

använder digitala tekniker som sociala medier och hashtaggar (Gerbaudo, 2017). Inom 

kroppsaktivism är problemet en överrepresentation av en viss kroppstyp i media. Forskning 

säger att kvinnlig representation ofta är stereotypisk, inte en genuin bild. Eftersom media är 

en budbärare av ideal (Hirdman, 2001) är det viktigt att visa en mer varierad bild av 

kvinnokroppen. Institutet för språk och folkminnen (2016) definierar kroppsaktivism en 
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motreaktion mot kroppsångest och skriver att aktivister tar makten över sin egen kropp genom 

att visa upp den på sina villkor. Sedan födseln lär kvinnor sig att en normbrytande kropp är 

motbjudande (Hirdman, 2015). Därför är kroppsaktivismen viktig. Sara och Stina arbetar med 

detta genom att ständigt tala om den större kroppen i en positiv ton. Detta kunde vi se i 

analysen genom deras lexikala val. De tar makten över sin kropp genom att visa upp den på 

deras sätt som består bland annat dans, humoristiska videoklipp, och ärliga bilder. 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver även kroppsaktivism som en motståndshandling mot 

normativa skönhetsideal för att skapa en generell kroppsacceptans. Detta kunde vi också se i 

analysen. Aktivisterna lägger inte bara upp bilder på deras kroppar utan förankrar budskapet 

med bilderna i texten. Bland annat kritiserar Sara och Stina gång på gång människor som 

laddar upp bilder på deras normativa kroppar då de bidrar till destruktiva skönhetsideal. 

Analysen säger även att mycket av de kroppsaktivistiska betydelserna finns i det lingvistiska. 

Vad vi bland annat fann var att hashtaggar om kroppspositivismen ibland fanns i texten vilket 

sätter Instagram-inlägget i ett större sammanhang. Detta förtydligar inte bara aktivistens 

budskap, utan gör även ett bidrag till den sociala rörelsen kroppsaktivism. Hashtagglänken, 

och alla inlägg funna där, agerar som det informella nätverk Cuesta och Liinason skriver 

sammansätter en social rörelse (2016). Vad som egentligen gör inläggen till aktivism är de 

visuella elementen funna i bild och video kombinerat med förankringen i det lingvistiska. 

Utan texten skulle bilderna endast vara normbrytande selfies. Utan bilderna skulle texterna 

sakna innebörd och relevans. 

Som Eric Carlsson skriver så möjliggör sociala medier ett politiskt deltagande (Carlsson, 

2012) för andra människor än politiker. Sara och Stina utnyttjar plattformen Instagram för att 

skapa en diskussion om ett problem de upplevt genom den största delen av sina liv. 

Kvinnorna kanske inte exakt representerar ”det vanliga folket” som Carlsson påpekar 

huvudsakligen får nytta av sociala medier som politisk plattform (2012). De är snarare 

medieeliter då de har så pass stora följarskaror. Däremot skapas ett utrymme för deras följare 

att skapa en dialog i aktivisternas kommentarsfält. Det politiska deltagandet får stor betydelse 

i kroppsaktivismens mål då det förhoppningsvis bidrar till att tjocka kroppar inte ska vara 

något negativt. 

Med en multimodal diskursteori har studien genom att studerat lingvistiska tekniker kunnat 

avslöja vissa meningar och betydelser Sara och Stina förmedlar. Det mest intressanta fyndet 

var den strukturella motsättningen “smal vs. tjock” där de med hjälp av ordkonnotationer 

bygger upp två sidor. Oftast fann vi att smal fick representera det onda, det som förstör, 
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medan tjock stod för det goda och lösningen på samhällets smalhets Något annat MCDA tar 

upp är att man kan läsa in mycket i vad som sägs i olika antaganden. Machin och Mayr (2012) 

skriver att antaganden används för att övertyga utan att ge konkreta argument. Detta såg vi 

bland annat hos Stina som ofta antar att allas Instagram-flöden är fyllda med bilder på smala 

kvinnor och att detta är destruktivt för mottagarna. Stina argumenterar aldrig för detta utan 

konstaterar bara att så är det. Det gör att man som läsare kanske inte funderar mer på detta och 

istället accepterar det hon påstår. 

Kroppsaktivismen som undersöks i den här studien skiljer sig mycket från den digitala 

aktivism som presenteras i tidigare forskning (kapitel 3.4). Därför är resultaten från de 

studierna inte helt applicerbara på vår studie men ändå av intresse. Merparten av forskningen 

kring digital aktivism fokuserar på så kallad ”hashtagg-aktivism” och specifika rörelser 

kopplade till hashtaggarna. Rörelser som koncentrerar sig kring specifika hashtaggar har 

oftast en tydlig början och slut, och är inte något som används kontinuerligt. De får stor 

spridning och uppmärksamhet under en viss tidsperiod, ofta kopplat till en specifik händelse. 

Den digitala aktivismen som Sara och Stina är en del av använder också hashtaggar men det 

är mer utav en strategi att nå ut till likasinnade och skapa någon form av gemenskap. Deras 

aktivism jobbar mer för långsiktiga och hållbara förändringar. 

Det har varit intressant för oss att genomföra den här studien då vi själva är intresserade av 

feminism och hälsofrågor. Vi anser att både Sara och Stinas Instagram-konton är en frisk fläkt 

i förhållande till den smal- och träningshets som varit de senaste åren. En fundering vi fick 

under analysarbetet var om det sätt de porträtterar sin kroppsaktivism är det bästa och vilka 

konsekvenser det kan få. Att visa upp sin kropp ofiltrerat och skriva hur stolt man är över den 

är positivt och vi önskar att se mer utav sådant på sociala medier. Det motstridiga i Sara och 

Stinas budskap som fick oss att tänka till var den indirekta kritiken mot de personer som lagt 

ut bilder på sina normkroppar och hur dessa fick dem att må dåligt. Möjligtvis är det inte helt 

jämförbart då för lågt BMI snabbare får negativa konsekvenser än för högt (1177 Vårdguiden, 

2014), samt att de smala kropparna inte bemöts med samma skepsis. Dock anser vi att om 

man står för kroppsacceptans och kroppspositivism så borde det gälla alla typer av kroppar.  

 

7.1. Vidare forskning 

Som tidigare nämnt är just kroppsaktivism ett relativt outforskat ämne inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Därför finns det många olika vinklar arbeta vidare med. Denna 
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studie utgår från ett relativt tunt material och skulle behöva utökas för att få tydligare mönster 

om hur kroppsaktivister framställer sig själva. Materialet skulle kunna utökas både genom 

antalet profiler och antal inlägg som analyseras. Detta skulle bidra med att på en ny nivå 

kunna etablera generella porträtteringar. Dessutom skulle man kunna utforma en kvantitativ 

studie som undersöker ett helt Instagram-konto, som utger sig för att vara kroppsaktivist, och 

dess bilder för att se vilket innehåll som faktiskt är kroppsaktivism. Den studien skulle svara 

på frågorna “vad krävs för att det ska räknas som kroppsaktivism?” och “hur mycket av 

innehållet är politiskt?”. Kanske skulle man kunna jämföra det med ett konto som inte ska 

vara kroppsaktivisten för att urskilja skillnaderna och mer specifikt hur en Instagram-profil 

blir kroppsaktivist.  

De som just nämndes är innehållsanalyser men självklart är det intressant att forska mer om 

varför dessa kvinnor gör detta. Alltså skulle det vara lärorikt med en studie från producentens 

håll. Där kan man få reda på olika bakgrunder och orsaker till fenomenet med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. En annan vinkel kan vara att analysera kommentarer för att se hur 

inläggen tas emot, hyllas de eller kritiseras de? Man kan exempelvis tematisera de mest 

diskuterade Instagram-inläggen från olika konton för att upptäcka mottagarnas inställningar 

till ämnet och ifall kroppsaktivismen förändrar deras syn på kvinnokroppen. Eller så kan man 

ta steget längre och intervjua följare för att undersöka en eventuell förändrad självbild 

gällande just kroppen. 
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Bilaga 1: Analysschema 

Analyspunkter till bilder/videor 

• Attribut 

Med denna punkt vill vi se vilka eventuella attribut som kan hittas och hur är de 

representerade. Vi måste också ta hänsyn till vad detta konnoterar. 

• Miljön 

Det är även viktigt att analysera bakgrunden. Hur sätter miljön de eventuella attributen i en 

meningsfull kontext? Förstärker det bildens konnotation? Vilka andra betydelser finns i 

bakgrunden? 

• Salience 

 Finnes några “iögonfallande” objekt såsom kulturella symboler? Vad för ideologisk 

ståndpunkt förmedlar det? Vi tittar även på hur de görs utmärkande genom storlek, färg, ton 

eller fokus. 

• Avstånd 

Är bilden en avståndsbild, helkroppsbild, halvkroppsbild, närbild eller extrem närbild? Vad 

tyds in i avståndet och hur ser förhållandet ut mellan motiv och publik ut p g a detta? 

• Posering 

När vi tittar på posering i bilderna använder vi oss utav de frågor Machin och Mayr (2012) 

föreslår: 

o Hur mycket plats tar personen upp i bilden? 

o Uppträder hen för mottagaren eller är hen mer reserverad? 

o Ligger betoningen på slapphet eller intensitet? 

o Är poseringen öppen eller stängd? 

• Vinklar 

Vilka vinklar används i bilden? Hur påverkar det bilden och relationen till publiken? 
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• Blick 

Hur tittar kroppsaktivisten i bild? Tittar hen på publiken, ut ur bild, upp, ned o s v. Vilka 

betydelser kan läsas in i det? 

 

Analyspunkter till texter/tal 

• Ordkonnotationer 

 Med detta tittar vi på vilka ordval författaren använder sig av och vad dessa ord 

representerar. Vi undersöker vilka bibetydelser orden kan ha och hur de påverkar textens 

helhet. 

• Strukturella motsättningar 

På den här punkten vill vi belysa möjliga motsättningar i texten. Vi efterlyser ifall det skrivs 

om två motsatta sidor, exempelvis ond vs. god. Detta kan förekomma trots att endast enda 

sidan nämns. 

• Auktoritet 

Ger innehållsinnehavaren auktoritet över sina följare genom att referera till lagar, expert-

kunskap/termer, vetenskap eller moral? Eller framstår författaren som en jämlik genom att 

ställa sig på läsarnas nivå genom t ex vardagligt språk och slang? 

• Antaganden 

Kan man se att författaren använder sig utav antaganden för att stärka argument eller 

åsikter? Vad säger egentligen dessa antaganden om författarens egna ideologi? 
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Bilaga 2: Instagram-inlägg 

Saras bilder: 
1. https://www.instagram.com/p/Bbzg0E6hswE/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Samarbete med @madladyse❣ Alltså bara den delen jag kommer skriva om kläderna, inte resten. Men man 
ska ju vara så himla tydlig så nu är jag det. I alla fall: idag skulle jag ta kort i mitt nya superfina set (som du 
förmodligen redan har förstått kommer från @madladyse). När jag sedan skulle välja en bild att lägga upp så blev 
det reflexmässigt den till vänster. Anledningen? Där ser jag ut som en sån med ”kurvor på rätt ställen” (så sjukt 
uttryck, vem har bestämt att det är rätt?). Men i verkligheten har jag inte det - jag har inte bara fett på "rätt 
ställen" som låren, höfterna och tuttarna, utan även "fel ställen" som armarna, magen och till och med vaderna. 
Och jag vet egentligen att det är helt orimligt att jag försöker dölja det. I mina dansvideos får ni se min kropp ur 
alla möjliga vinklar, så jag kan ju inte lura någon. Men ändå finns den där idiotiska tanken kvar. Idén om att det 
finns ett bättre och ett sämre sätt att vara tjock på. Och just därför måste jag sluta välja bilden till vänster och 
lägga upp fler bilder som den till höger. För hur ska vi annars bryta den där onda jävla cirkeln av kroppshat? Så 
det får bli något typ av nyårslöfte som jag börjar med redan nu. Att sluta välja bilder som anses "smickrande". 
Ja just det, så var det kläderna ja! De är som sagt från madlady.se och om du anger koden SARABF får du 30% 
rabatt på allt till och med 26/11 👍👍 
 
2. https://www.instagram.com/p/BYTr0ESg-2d/?taken-by=sdahlstrom 

 

https://www.instagram.com/p/Bbzg0E6hswE/?taken-by=sdahlstrom
https://www.instagram.com/madladyse/
https://www.instagram.com/madladyse/
https://www.instagram.com/p/BYTr0ESg-2d/?taken-by=sdahlstrom
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Text: Oj kolla vilken vältränad mage! Ja alltså som i bokstavligt talat väl tränad, för tänk vad stark den är som 
håller mig upprätt när jag lyfter alla tunga vikter. Och vet ni vad som hade hänt om jag på något magiskt vis hade 
blivit av med den där lösa huden som väller fram över bältet eller fettet som döljer sexpacket? Absolut ingenting! 
För det är inte mängden fett eller hud eller celluliter eller bristningar eller något annat ytligt som avgör hur 
vältränad din kropp är, utan vad den faktiskt klarar av. Skulle ju vara konstigt om ett ord som faktiskt består av 
orden väl och tränad skulle handla om något annat. Men det visste ni väl redan. 
 
3. https://www.instagram.com/p/BbkbJluhRJN/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: "De unga tjejerna som hör av sig till mig föddes inte direkt med åsikten att det är fult att vara tjock. Det är 
liksom inte så att de springer runt som ettåringar och skäms över sina valkar, eller hur? Nej, det är något som vi 
vuxna lär dem – i de flesta fallen på ett helt omedvetet sätt. Precis som att vi lärde oss det av vuxna när vi var barn. 
Och som de lärde sig… ja, du förstår nog. Hur bryter vi oss ut ur den här onda cirkeln så att dessa unga tjejer inte 
växer upp och fortsätter hata sina kroppar, och i sin tur lär sina barn att göra det?". En del av ett blogginlägg ang 
det jag skrev här på insta igår. Min slutsats? Vi vuxna måste agera kroppspositivt. Alltså inte bara hashtagga bilder 
med det. Är du bara tyst i ett såhär smalhetsfixerat samhälle så är du inte neutral - du förstärker de skadliga 
normerna. Gå in på länken i bion för att läsa hela texten (tror inte jag har spoilat riktigt allt här) 🌹🌹 
 
4. https://www.instagram.com/p/BZwJ3u1A1UI/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: (Börjar med en triggervarning! Kan förekomma vikthets pga är inte på mitt mest kroppspositiva humör just 
nu.) Efter allergiincidenten måste jag nämligen ta mycket kortison. Jag tar alltid kortison för att bara kunna leva, 
men efter detta har jag behövt höja den befintliga dosen och börja med ännu ett kortisonpreparat. Det betyder 

https://www.instagram.com/p/BbkbJluhRJN/?taken-by=sdahlstrom
https://www.instagram.com/p/BZwJ3u1A1UI/?taken-by=sdahlstrom
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att jag oundvikligen går upp i vikt eftersom kortison lagrar både vätska och fett.  Och jag blir så arg för att jag ens 
bryr mig det minsta om det. Inte så mycket på mig själv. Visst hade jag väl hoppats att jag hade kommit lite längre 
efter allt jag har skrivit om och gjort för kroppspositivismen, men jag vet att det inte är mitt fel om jag som ung 
kvinna i en smalhetsfixerad värld ibland tvivlar. Jag blir mest arg på samhället som jag har vuxit upp i eftersom det 
har fått mig att för bara en sekund fundera på om jag kanske kan sänka kortisondosen för att undvika en del av 
viktuppgången, även om jag vet att det kan vara direkt livsfarligt. Arg för att det finns ett så jävla stort hat mot 
tjocka att jag tvivlade på om jag ens skulle lägga upp den här bilden. Men så vet jag ju att det är precis det som 
behövs - att såna som mig, med kroppar som bryter mot normer, visar sig. Och att jag kan vara med och göra en 
skillnad är faktiskt en tröst mitt i allt, så här kommer en bild ändå. (Och ja, jag har köpt en rosa morgonrock i 
sammet från Lindex som jag kommer ha på mig även till vardags för att påminna mig själv om att jag är en queen 
innerst inne 👑👑) Obs att kommentarer om huruvida jag har gått upp i vikt eller ej undanbedes pga för det första är 
jag totalt ointresserad av andras åsikter om min kropp och för det andra så visar en bild verkligen inte hela 
verkligheten. 
 
5. https://www.instagram.com/p/Bb7MYxDhGgY/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Får jag prata liiite mer om priset? Bra, för att vinna 50 000 är riktigt fett - men med risk för att låta klyschigt 
så är det långt ifrån det bästa med att vinna Årets Nätängel. Det absolut bästa är att jag har fått ett bevis på att 
det jag gör spelar roll. Ett kvitto på att jag gör skillnad.  
Att jag inte "bara dansar runt i slow motion och poserar halvnaken" här på insta som jag ibland kan känna. Och 
den här bekräftelsen behövde jag verkligen nu. För ju fler följare och ju större plats en tar så kommer tyvärr hatet 
också. Härom dagen såg jag till exempel hur en hyfsat framträdande person inom alternativhögern (dvs rasist som 
fan) som hade lagt upp en bild på mig med en ironisk text om att jag var chefredaktör för en hälso- och 
träningstidning på twitter. Någon annan kommenterade ungefär att det var samma sak som om Joseph Fritzl 
skulle ge råd om familjerelationer. För att jag är tjock alltså. Och jag vet. De här människorna är idioter och jag 
borde inte ta åt mig. Men lik förbannat gör jag det ibland för att jag är en människa. Det fick mig faktiskt att kolla 
upp mitt kaloriintag, fundera på om jag kan minska den tillfälligt förhöjda kortisondosen eller någon annan 
livsviktig medicin som gör det så extremt svårt för mig att gå ner i vikt. Men så kom det här priset. Och framför allt 
alla era fina ord som ger mig massor motivation och kraft att fortsätta göra det jag gör - och mycket mer av det. 
Så till er alla som lämnar peppiga kommentarer och skriver fina meddelanden (jag läser nästan allt men hinner 
tyvärr bara svara på en liten del av dem) - och självklart till alla som röstade på mig utan att jag ens tjatade på er 
om det: TACK ❤💜💜💜💜💜💜💜💜⭐🌟🌟✨💫💫💫💫 
  

https://www.instagram.com/p/Bb7MYxDhGgY/?taken-by=sdahlstrom
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Saras videos: 
1. https://www.instagram.com/p/BWAbMs8gBJZ/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Har fått så galet många kommentarer och meddelanden på sistone från folk som berättar att de har shorts 
för första gången på längre, tack vare att de har sett bilder på mina helt vanliga lår. De har trott att de är 
ensamma om gropar, celluliter och daller (vilket inte är så konstigt med tanke på vilka lår som får synas i media). 
Därför presenterar jag ännu en gång: ett par helt jävla vanliga lår. Eftersom alla lår är fantastiska, med eller utan 
daller (även om just dallret gör dem lite roligare i slow motion) ✌ 
 
2. https://www.instagram.com/p/Ba68Q5IBXMP/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Har jag hittat på ett nytt snyggt danssteg eller halkar jag på mattan? Givetvis det sistnämnda, men 
baklänges ser det rätt coolt ut 💫💫🌈🌈👑👑 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/BWAbMs8gBJZ/?taken-by=sdahlstrom
https://www.instagram.com/p/Ba68Q5IBXMP/?taken-by=sdahlstrom
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3. https://www.instagram.com/p/BWQFTOEgq5Z/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Så får du fasta lår som inte dallrar: 1. Ställ dig upp. 2. Rör dig inte. Lovar att dina lår inte kommer dallra alls 
om du fortsätter stå helt stilla utan att göra något. För ja, inget kommer röra sig. Eller så skuttar, springer och 
badar du oavsett hur dina lår ser ut. Det gör i alla fall jag - idag för att fira att jag har semester och att febern är 
borta (nu är jag bara snorig, slemmig och hostig 👍👍). För att det enda lämpliga sättet att fira på är att hoppa i 
havet. 
 
4. https://www.instagram.com/p/BaCOnMBA3Io/?taken-by=sdahlstrom 

 
Text: Utåt sett är jag 25 år och chefredaktör men innerst inne en 9-årig flicka på nybörjarklass i showdans. 
Annars vet jag inte hur jag ska förklara det extremt töntiga danssteget i slutet. 
 
5. https://www.instagram.com/p/BYRGH-6AJUz/?taken-by=sdahlstrom 

 

https://www.instagram.com/p/BWQFTOEgq5Z/?taken-by=sdahlstrom
https://www.instagram.com/p/BaCOnMBA3Io/?taken-by=sdahlstrom
https://www.instagram.com/p/BYRGH-6AJUz/?taken-by=sdahlstrom
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Text: Mina dansfilmer är långt ifrån så spontana som de kanske verkar. Oftast filmar jag 5-6 gånger - det kan 
bero på att jag vill ändra något (typ att jag tycker jag gjorde någon extremt märklig rörelse eller att det inte 
dallrade tillräckligt mycket) eller att jag bara tycker det är kul. Det betyder att jag gör massa grymma dansmoves 
som ni aldrig får se! Synd tycker jag, så här kommer ett litet kollage från klipp som inte kom med i videon jag la 
upp innan. Eller så vill jag bara visa min tatuering ännu mer 🌺🌺 

 
Stinas bilder: 
1.  https://www.instagram.com/p/BSTWIE7jvsB/?taken-by=stinawollter 

 
Text: Jag vill bidra till ett oretuscherat (men ok en jädra massa make up här) flöde på Instagram. Hur ska vi hitta 
kroppsacceptans om vi bara matas med bilder som får oss att längta bort från våra egna själsfodral, må dåligt och 
känna oss som ting som hela tiden måste förändras eller förbättras? När jag blivit tafsad på eller verbalt 
trakasserad har den underliggande idén som blivit ett med mig varit att jag får ju skylla mig själv som har stora 
bröst och stor röv. Nej det har inte spelat någon roll om jag haft polotröja och hellång kjol eller bikini. En fyllig 
kvinna "ber om det". Antingen pikar om sin vikt eller sexualiserande kommentarer. Eller att hon är en "riktig 
kvinna" en "zornkulla" osv. Herreminaje varför denna kategorisering? Vad är en oriktig kvinna? Är jag mer kvinna 
än en med smala höfter eller? Konstruerade fördomar och ideal och normer. Så därför: En #kroppfie med saker 
som skär in i det mjuka. För så ser det ut. Detta är min egen representation. Jag behöver själv bli genomsköljd av 
bilder som stärker mig och som får mig att orka stå rak. Inga konstigheter. Nej, inget sexuellt heller. Bara en 
människa. Jag "bjuder" inget särskilt mycket på mig själv alls. Den idén är baserad på att normaliteten är att 
gömma sig och skämmas om man tex har valkar runt midjan eller riskerar att se "slampig" ut. Jag bjussar inte mer 
än Zlatan med sixpackmage på reklampelarna. Jag står här. Och skapar ett fredat rum omkring mig. Och snart ska 
jag plocka fram all min passion i en flamenco. PS: och nej jag har inte gått ner ett enda gram. Jag kan erkänna att 
det är djupa processer som pågår inom mig varje gång @tobiasbaderlyfter mig. Fan vad förstörd en blivit alltså. 
Jag blir liten och osäker och frågar om han är ledsen att han "fick" just mej typ varje dag. Ni fattar. Han tindrar 
med ögonen och säger att han är så nöjd så. Han är enastående. Jag lagar mig, lapp för lapp, lyft för lyft. Bild för 
bild. DS. #stinasbildbetraktelser 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/BSTWIE7jvsB/?taken-by=stinawollter
https://www.instagram.com/explore/tags/kroppfie/
https://www.instagram.com/tobiasbader/
https://www.instagram.com/explore/tags/stinasbildbetraktelser/
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2. https://www.instagram.com/p/BZyDRZcDDdf/?taken-by=stinawollter 

 
Text: No drama. Men DETTA är drama->Läs direktmeddelandet jag fick i natt och fatta vad våra barn växer upp 
med. FATTA!: "Hej! XXXX heter jag och är tretton år. Jag har själv haft komplex om min kropp och om mig själv så 
långt som jag funnits. Jag har försökt att banta, att spy, att försöka sluta äta, allt för att andra ska acceptera mig. 
Ändå fram tills i år där jag väl hittade människor som dig som vågade stå emot dagens samhälle och bilden hur 
kvinnor ska vara byggda för att andra, mestadels män, ska tycka att en var attraktiv och så vidare. Tack för du väl 
vågar stå emot det hat du får för att våga stå för det som är rätt, det som borde vara rätt men ses idag som fel. Du 
är en av dom som lärt mig känna mig vacker och fått mig inse att jag inte föddes för alla dessa människor som 
sätter dessa kravs skull. Jag är inte gjord för att formas efter andras behov och det är ingen annan människa som 
är född på denna jord. Så tack så mycket. Jag må endast vara tretton men jag ser impakten sånna som du gör och 
ytterst hoppas du läser och inser detta. Tack så mycket." Ja. Jag läste. Ja, jag svarade. Många undrar hur jag orkar. 
Svaret har ni här. PS: snälla skriv inte Zornkropp, fin och kvinnlig och sånt i kommentarsfältet. Kroppen behöver 
inga etiketter. Jag VET att det är svårt och att ett helt jäkla kommunikationssystem är uppbyggt kring "Gu va 
snygg/smal/läcker då är". Och "FY fan vad ful/äcklig/fet". VAR SKA VI BÖRJA FÖRÄNDRA DETTA SOM KNÄCKER 
OCH FÖRPESTAR OCH HINDRAR OSS ATT BARA VARA OCH BLOMMA? Jo tex här på insta! Träna på att använda 
andra ord om dina känslor inför bilden. "Du gör mig stark" eller "Min kropp är med mig i dag också" tex. När jag 
behöver bekräftelse och höra att jag är sexig eller ståtlig så lovar jag att säga till! Det är självklart ok att vilja ha 
och behöva det- men då ska det vara tydligt. Just nu vill jag mest peta in en bild som skapar liiite mer balans. No 
drama about that. En själsfarkost. #stinasbildbetraktelser där även berättelsen om min piercing finns. 
 
3. https://www.instagram.com/p/BWxc756DCO8/?taken-by=stinawollter 

 

https://www.instagram.com/p/BZyDRZcDDdf/?taken-by=stinawollter
https://www.instagram.com/explore/tags/stinasbildbetraktelser/
https://www.instagram.com/p/BWxc756DCO8/?taken-by=stinawollter
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Text: På grund av gnäll måste jag ju naturligtvis med glädje publicera ett kroppslandskap till. Blir så fantastiskt 
less men ändå pepp på något vis över människor som skriver typ: "du är ju jätterolig och trevlig och din konst och 
dina radioprogram är jättetrevliga MEN varför måste du klä av dig HELA TIDEN (?) och skaka med fläsket och visa 
upp dej? Jag förstår verkligen inte varför du BEHÖVER göra det hela tiden (återigen ?)" Jag undrar i mitt stilla 
sinne om de skriver samma till Zlatan i småkalsonger eller bikinimodeller tex. Nähäpp. Inte det? Kanske de skulle 
våga fråga sig varför? Jag är formlandskap lika mycket som någon annan och det hävdar jag med envishet. 
Nappar inte på hittepånormer. Och jag vet att jag är på rätt spår så länge gnället finns. Pilutta. Jag tänker inte 
varken maka på mig, gömma eller krympa mig. Invasionen pågår och jag håller ställningarna här kompisar. Kom å 
kroppa ba. På/avklätt whatever. #bodyscape #kroppfie #femalelandscapeFotot taget i går i några dyrbara 
morgonsolsminuter. 
 
4. https://www.instagram.com/p/BXVoalSDCOE/?taken-by=stinawollter 

 
Text: "Nä så däär får man väl inte sitta. Nähä inte om man är en riktig, fin, flicka. Annat om man ä åtminstone 
smal eller karl. Då får man både bresa å va bar. Om hon log och putade läpp och lemmar, då vore det en annan 
femma. Att sitta allvarlig och bara duga och inte behaga en enda fluga- det är förfärligt och upprörande! Det 
protesteras härmed hos misogynernas ordförande. Ta bort den där tjocka tjejen! Hon pajar ju hela grejen! Ska hon 
få hålla på å ta plats- finns ingen ordning alls? Hon tar en plats som jag inte kan plaina- VAFALLS!? Det bryter mot 
regler att inte vara mig till lust- tänk om hon får andra att bli trygga- DET ÄR FUSK! Ska folk bara få gå runt å inte 
ljuga? Då FÖRÄNDRAS JU VÄRLDEN- HUGA! Tänk om alla gick omkring och var sanna? Det vore slutet på mitt 
förtryck...mesamma. Så kan vi inte ha det hörnini? Herregud- hon beter sig som om hon vore... fri?! _Fri_ är fiende 
till min makt! Sluta nu alla feministäckel med er pakt! Sluta klä av er och visa verkligheten. (Jag lever på lögn och 
kategoriserandesmeten.) Nu får hon klä på sig, rätta sig i ledet och böja på nacken. Fan, hon lyssnar ju inte! - 
subba, attentionhora, när jag är så snäll- 😭😭det var ju tacken." Hello @instagram it's time to wake up. This is not 
porn- it's a portrait. Fyll på hashtagen kompisar!  
#minkroppäringetregelbrott #kroppfie#representation #mybodyisnotaviolation 
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5. https://www.instagram.com/p/BWfNChgDUYl/?taken-by=stinawollter (1a bilden) 

 
Text: (Åtta bilder i posten.)Med anledning av min kommentar under Katrin Zytomierskas numera borttagna post 
vill jag bidra med det något annat; att i bild och text och handling tänja upp space kring alla sorters kroppar. 
Därmed även Min. Varför är det med en bild på min mamma som hänger över min starka stora kropp? Jo för att 
hon ett HELT LIV förhållit sig till ett ideal som, även när hon rymdes rent ytligt inom den, aldrig var nöjd, aldrig i 
vila, alltid bevakandes sig själv, sin mat, sin och andras kroppar (inkl min). Nu är hon på väg bort och aldrig fick 
varken hon eller jag uppleva henne fri. Det ger mig kraft, liksom de 18 åren med min systers anorexia nervosa, all 
skevhet, all förtvivlat självhat jag bevittnade, liksom det krympande villkorade rummet & marknadens omöjliga 
matriser som pressas ner över levande mjuk materia med fruktansvärda följder. Det handlar inte om hälsa, snälla 
hälsoivrare. Hälsa är ett gigantiskt tredimensionellt begrepp/ämne som inte ryms inom den kilo-mätbara världen. 
En bild från Lets Dance får vara med för just när bilden tas står jag (med @tobiasbader ) och gör mig immun. Jag 
andas ända in i min pelare för att stå emot. Det var en extremt utsatt plats och jag överlevde. Hur? Ja ni vet ju 
svaret 😍😍eftersom ni är en del av det.❤Varför har jag en bild på mig som barn med? Jo det är givet så: 
upprättelse. Jag tittar på henne och säger mjukt inom mig; "du ska få finnas och blomma, vilken yttre form du än 
kommer passera igenom under ditt liv, kära barn, jag ska ta hand om dig. Kom, kom så går vi från alla elaka, kom 
så går vi och är med och förändrar och läker ute i världen istället." Ja svarar den lilla, slickar i sig lite gråtsnor, ler 
tappert och sträcker handen mot mig. Vi möts här och nu och vi är fett starka. Och vi vill inte vara med och bidra 
till ett förtryckande mobbarklimat. I förlängningen hamnar vi faktiskt i fascismens avhumaniserade tankegods; att 
det finns bättre och sämre människor baserat på yta. Vilket är ren och förbannad lögn. #stinasbildbetraktelser 
 
Stinas videos: 
1. https://www.instagram.com/p/BavxlsCjH3B/?taken-by=stinawollter 
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Text: It's Friday and time for a new #stinaskroppstrix (där under hashtagen finns MASSOR) Don't forget your 
vegetables. 🍅🍅 �Skamma inga kroppar idag. Inte din heller. Jag vet att det är svårt men tänk på din kropp som ett 
själsfodral. Min systers fodral gav upp efter 18 års ätstörningar. Hon skrattar och dansar med mig i sin dimension 
och omsluter mig med kraft när jag tvekar. Hoppas du har någon som ger dig kraft i dessa hårda tider av 
dömande blickar och krympande rum kring våra kroppar. Om inte; låna lite av mig idag. Jag har lite 
extra. #bodypositive#refusethefatshame #minkroppminhistoriaPS: ekologiska. PS: igen. Detta är inte bara ett 
skojsigt kroppspositivt inlägg utan en motkraft- det behövs MASSOR . En mkt känd profil med massa fler följare 
än jag får just nu ängsliga frågor från BARN under en vlogg, om de väger för mycket, vad som är "normalt" och 
om de är "överviktiga" under youtubeinlägget där kiloantal droppas hit och dit. Man kan prata om psykisk ohälsa 
och bröst som förändras utan det. Barn spolar inte över delar av sin idols inlägg. Det spelar ingen roll om man 
triggervarnar. Jo, det är visst profilens ansvar att inte bidra till ohälsa. Min förhållandevis lilla men ändå stora 
plattform kan jag använda till för att skapa nya bilder, acceptans, lust att finnas exakt som man är i nuet och 
motverka ångest. Denna film ÄR rolig men också en fråga om liv och död. Tro mig. Jag vet. DS Obs: blockerar folk 
som bara taggar in andra utan kommentarer. Det brukar betyda negativitet och det skapar otrygghet. 
 
2.  https://www.instagram.com/p/BYVsoK-DmCn/?taken-by=stinawollter 

 
Text: Nämen jag tyckte väl att det var dags för en repris från typ i vintras -på er egen Wonder woman som 
värmer upp inför fetsmackandet av patriarkatet. I ett trapphus nära dej. Del 1. 
 
3.  https://www.instagram.com/p/BVJ_OyRjNe3/?taken-by=stinawollter 
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Text: Dagens lilla #donthatetheshake - -utan musik- men kroppen spelar ju sina egna små rytmer och 
melodier. #bodypositive 🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫🏳🏳💫💫 Det är lätt att säga ordet kroppsacceptans. Mindre lätt att 
leva det. Det är svårt att skilja sig själv och sina tankar från livslång indoktrinering från marknad och deformerande 
normer, miljarder ord och bilder. Det är segerns dag då man plötsligt märker att man vunnit sig tillbaka. Att man 
fick en fiende mindre då man viftade med den vita flaggan och viskade "fred kära kroppen min". Förlåt. Frid. Fred. 
Lev. #stinasbildbetraktelser //🇺🇺🇺🇺🇺🇺🇺🇺A small #donthatetheshake without music but my body plays it owns melodies 
and has it own rhythm. 🏳🏳💫💫It's easy to say "body acceptance" but it's hard to live it. It's hard to separate yourself 
and your thoughts from a lifelong brainwash from the market and the deforming norms, billions of pictures and 
words that tells you that there's always something wrong with you. It's a day of victory, the day you win yourself 
back. You get an enemy less when you wave the white flag and whisper: "peace, my dearest beloved body". I'm so 
sorry. Peace. Now, live" 
 
4. https://www.instagram.com/p/BWLpFjSDzr6/?taken-by=stinawollter 

 
Text: So it's #nationalbikiniday and of course I have to join the celebrations with my bikini body. Thank 
you @allisonkimmey for letting me know! /Tydligen firas bikinins dag i USA och eftersom jag 
översköljts/översköljs av bilder på bikinikroppar som jag aldrig någonsin liknat bombar jag på med bilder som 
påminner om mig. Ja justja det är ju jag! Haha! Jag skapar representationen jag själv behöver för att orka. Just 
denna platsen på jorden som är min är skräddarsydd för just mig och den har den form som jag har. Tänjbar. 
Följsam. Punkt. Sen ska jag vara död jättelänge och då är platsen alldeles Stinatom. Men ännu fyller jag den. Med 
mig och inte med självhat. Jag behöver all min kraft för att överleva i skitpatriarkatet. 😊😊Fyll din plats du också. Du 
kan va. Jättemycket! Glad sommar. PS: var tvungen att posta detta eftersom jag fick en svacka nyss då jag 
hamnade på ett instakonto med extrema norm-super-fit bikinibilder som var på väg att kötta mig rakt in i 
komplexfällan och "längta bort från mig själv-känslan" -så jag tog tillbaka mig IGEN 💪💪💪💪och landade i acceptans. 
Jag vet människor som drar in magen till och med inför sina partners. Aldrig mer för mig. Jag krymper mig inte 
inför en norm som inte är min. (Ingens?) Jag vrålar mot min syrra i himlen: "SEGEEEER!" "LIIIVVV"! Jag vill fan få 
chilla lite i mitt själsfodral de år jag har kvar att leva. Bikini, polotröja, whatever. 
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5. https://www.instagram.com/p/BZ5xCfjDe3j/?taken-by=stinawollter 

 
Text: Firar fredag med ett axplock från #stinaskroppstrix -Ingen skadades under inspelningarna, leksakerna är 
mina och hat undanbedes. F y i: Jag blockar folk som bara taggar in folk utan kommentar/symbol. I 9/10 fall är det 
elakheter på g. Min kropp är ett nöjesfält. Jag bestämmer över öppettiderna (Ja ibland står förstås alla 
attraktionerna still och krisar i omgångar) , delar ut åkbanden och tar hand om servicen. Till the day I die. 
JIHAAAAA. #bodypositive #avdramatisera/// And a happy Friday y'all! (Många frågar om trosorna orkar inte svara 
individuellt. De är köpta för typ tre år sen o jag gissar att det var på Lindex eller Ev Twilfit) 
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