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ABSTRACT 

Sociala medier har i det senmoderna samhället växt sig stort och blivit en vardag i många 

individers liv. På Instagram publiceras dagligen inlägg med olika syften vilka ofta inte uppfattas 

medvetet. Med denna studie fokuserar vi på hur svenska kända kvinnor framställer 

kvinnokroppen på Instagram. Hur de utifrån olika ställningstaganden tar upp feministiska 

synpunkter, utmanar det västerländska kroppsidealet och hur de vill vara med och bredda synen 

den normativa kvinnokroppen. Vi har utgått från den digitala tidskriften för unga kvinnor, 

Veckorevyn, som i januari 2017, publicerade en lista med “25 kända kvinnor du borde följa på 

Instagram”. Utifrån denna lista valde vi sedan ut de sex kvinnor som var svenska för att 

analysera bild och tillhörande text. För att uppnå studiens syfte, att synliggöra hur 

kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av de sex kända kvinnorna har vi använt oss av en 

netnografisk metodansats med semiotisk analysmetod. Resultatet visar att de kända kvinnorna 

gör ställningstaganden som syftar till att ge utrymme för att omvärdera och utmana det 

normativa könsroller som vi upplever finns i dagens samhälle. Ett omvärderande av de 

värderingar som finns i det senmoderna samhället, menar vi skulle kunna leda till att 

acceptansen kring kvinnans kropp ska expandera och skapa en ny bild av vad som är normativt 

inom det västerländska skönhetsidealet och könsneutralisera stereotypiska könsuttryck som 

tillskrivs kvinna som kön. 

.  
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Inledning 
Denna studie utgår ifrån Instagram då vi upplever denna form av social media som ett 

intressant forum som ger utrymme för skapandet av en bild av individens identitet och liv. 

Användarna av Instagram konstruerar, genom sina inlägg, en verklighet vilken skapar 

tolkningar och värderingar hos följarna.  

I och med digitaliseringens framväxt i det senmoderna samhället skapades nya forum som ger 

plats för individen att framställa ett eget unikt uttryck och ha möjligheten att nå ut till fler 

människor än tidigare. Desto fler följare en användare av sociala medier har, desto mer 

inflytelserik anses individen vara vilket i sin tur genererar i något som i följarnas ögon ses 

som framgång och status. Instagram är en kostnadsfri applikation som används till att dela 

foton och videoklipp, och anledningen till att den kunde expandera var de inflytelserika 

användarna som såg möjligheten att kunna marknadsföra sig och sin vara på ett snabbt och 

effektivt sätt. Följarna upplevde också att användarna blev mer lättillgängliga (Mattern, 

2016:12).   

Idag blir det allt vanligare att individer börjar att följa personer de ser upp till på olika sociala 

plattformar. Följarna ger individen en möjlighet att inverka på andras värderingar då deras 

inlägg kan bidra till en viss syn på olika typer av fenomen. Vi vill därför studera hur kända 

kvinnor framställer kvinnokroppen på Instagram. Vi har valt Instagram då det är det näst 

största sociala nätverket bland internetanvändare i Sverige vilket ger studien en samhällelig 

relevans. Genom att utföra denna netnografiska studie utifrån ett genus- och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, i relation till den rådande diskursen om stereotypiska 

könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön, för att se om framställandet av kvinnokroppen 

reproducerar eller förändrar vissa maktuttryck. Att studera den sociala konstruktionen av 

fenomen som är med och skapar människors värderingar ser vi som en viktig del i samhällets 

utveckling. Vi upplever att sociala medier tenderar till en ökad självkritisk kroppsbild och kan 

tendera i en negativ spiral av psykisk ohälsa. En studie som belyser fenomenets 

bakomliggande konstruktion kan bidra till en förståelse för individens framväxande 

värderingar.  

Att studera internet innebär att studera innebörden internet som ett fenomen, och studien av 

något som är sammansmält med andra kontexter. Vår studie innefattar andra kontexter utifrån 

det som studiens empiriska material framställer. En netnografisk studie kräver att forskaren 

har en väl grundad insikt i internet. Resultatet av en netnografisk studie är på så sätt bundet 

till hur forskaren förstår och begreppsliggör internet och inte ser internet som något som 

separerar individerna från en social interaktion utan tvärtom, öppnar upp för möjligheten att 

berika sitt sociala liv (Berg, 2015:23-24). Det nya synssättet blir en kontrast till vad internet 

tidigare ansågs ha för betydelse i individens sociala liv då man trodde det hade en mer 

isolerande effekt på användaren av internet.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av 

sex kända kvinnor genom att observera och analysera deras inlägg på Instagram. Genom vår 

frågeställning Hur framställer kända kvinnor kvinnokroppen på Instagram? ämnar vi 

undersöka den sociala konstruktionen av kvinnokroppen genom att analysera inlägg på 

Instagram. Vårt fokus ligger på personer som i media anses framgångsrika och som 

uttryckligen uttalat sig om kvinnan ur ett genusperspektiv. De har på offentliga sätt tagit 
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ställning till kvinnans rätt till sin egen kropp och vi ämnar undersöka vad den sociala 

konstruktionen av kvinnokroppen tar för uttryck inom Instagram.  

Bakgrund  
I följande avsnitt beskrivs innebörden av fenomenet Internet för att kontextualisera studiens 

studieobjekt – inlägg på Instagram den kultur som finns att finna i sociala medier.  

Nätgemenskaper och onlinekultur 
Att människor i dagens samhälle träffas genom internet är ett vanligt fenomen. Individer kan 

använda sig av internet för att utbyta åsikter, tips och värderingar. Trots att det inte sker 

ansikte mot ansikte kan människor skapa relationer, gemenskap och en livsstil. Kozinets 

(2010:19), en professor som utvecklat kvalitativa analysmetoder för sociala medier, menar att 

begrepp som nätgemenskap eller community i stor utsträckning symboliserar en form av 

gemensam kommunikation på internet. Den akademiska världen har haft diskussioner om 

huruvida denna term kan ses som lämplig eller ej. Det tidigare antagandet var att 

medlemmarna av nätgrupperna inte träffades i verkligheten och att deltagarna hade stor 

integritet utifrån att de var noga med att bevara sin anonymitet i gruppen. Interaktionen sågs 

som flytande och grundade sig i ett utbyte av information eller funktionalitet. Trots det sågs 

denna form av interaktion redan i sitt ursprung som ett fenomen som skapade en gemenskap. 

Sociala medier och dess plattformar har komplexa markörer som kännetecknar olika kulturer 

och ger ett uttryck samt producerar nya anknytningar och samhörighet. Utifrån hur 

relationerna tidigare upplevts har det i dagens moderna samhälle blivit en socialt accepterad 

form av att upprätta förbindelser. Plattformarna som förbindelserna sker på har blivit 

vardagliga. 

Howard Rehingolds, enligt Kozinets, (2010:20) var den första att definiera nätgemenskap som 

begrepp. Han definierade nätgemenskaper som ”sociala ansamlingar som uppstår genom nätet 

när tillräckligt många människor för offentliga diskussioner tillräckligt länge, med tillräckligt 

med mänskliga känslor, för att spinna en väv av personliga relationer i cyberrymden” 

Kozinets, 2010:20). Kozinets (2010:20) belyser Komitos, en amerikansk professor i 

information och kommunikation, definition då han synliggjorde de komplexa förståelserna av 

samfund, i vilka han menade att det finns grupper vars syfte är att få information och grupper 

med liknande normer och värderingar. Kozinets (2010:21) menar dock att kommunikations 

teoretikern Careys formulering kring nätgemenskaper visar en mer rättvis bild av de olika 

definitionerna, vilken menar att gemenskap är ”den heliga ceremonin som för människor 

samman i kamratskap och gemenskap”.  

Nätgemenskap som begrepp ter sig alltså, utifrån ovanstående definitioner, bra i relation till 

att beskriva en samling individer inom en social växelverkan som leder till sociala relationer 

och som har en gemensam plattform där interaktionen kan ske (Kozinets, 2010:21).  

Instagram 

I oktober 2010 lanserades Instagram och i slutet av året hade den en miljon användare. I 

augusti 2011 publicerades den 150 miljonte inlägget och en månad senare nådde Instagram 10 

miljoner användare. På grund av att många kändisar började använda Instagram då de såg det 

som ett sätt att knyta an till fans och fansen i sin tur såg det som en möjlighet att följa med in i 

kändisarnas liv, växte appen ännu fortare. Företagen såg också Instagram som en möjlighet att 
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interagera med sina konsumenter då sökmotorn gjorde så att användarna kunde söka efter bild 

med hjälp av nyckelord, hashtags (Mattern, 2016:10).  

Oavsett om det Instagramkontot är individuellt eller upprättat av ett företag skapas det 

samhällen kring de uppladdade bilderna. En uppladdad bild blir tillgänglig för användarens 

följare. Följarna i sin tur delar bilden genom att kommentera eller ”gilla” bilden och ju fler 

personer som är aktiva kring inläggen resulterar i en större spridning (Mattern, 2016:12). Att 

”gilla” bilden innebär tekniskt sett att markera vid bilden genom dess ikon, i Instagrams fall 

innebär det att klicka i ett hjärta.  

Ett annat sätt att dela bilden är att använda ”taggar”. Genom att tagga en annan användare i 

din egen bild ser följaren ditt inlägg. Användaren som publicerar inlägget skapar alltså en länk 

genom en annan användares användarnamn från sitt inlägg till den andres konto.  Ytterligare 

ett sätt att nå ut till fler användare av Instagram är att använda hashtags vilket innebär att den 

som skapar inlägget använder nyckelord efter symbolen # (Mattern, 2016:12). Den svenska 

översättningen som används på denna symbol i sammanhanget är fyrkantstagg 

(ComputerSweden, 2014) men, vi kommer använda oss av engelskans hashtag i denna 

uppsats då vi har uppfattningen om att det är den vanligaste användningen av ordet i den 

svenska språkkulturen. Genom att använda sig av hashtags i sina inlägg på Instagram kan 

andra användare hitta inlägget genom att söka efter en specifik hashtag (Mattern, 2016:12-

13). 

Effekter som Mattern (2016:22), menar har uppkommit på grund av Instagram är att de kan 

vara ett sätt att öka individens sociala medvetande och forma individens livsstil. Genom att 

som användare av Instagram, dela med sig av sina inlägg skapas kontakter vilket leder till att 

individer med liknade intressen formar egna gemensamma samhällen inom Instagram. 

Instagram har ökat det allmänna intresset för fotografering.  

Tidigare forskning 
De sökord vi använde oss av för att få fram relevant tidigare forskning var: social media, 

internet, body presentation och alla denna sökning skedde på databasen: sociological 

abstracts. Artiklarna har sedan tematiserats för att skapa relevant information som är kopplat 

till vår forskning. Artiklarna har noggrant lästs igenom och de återkommande nyckelord som 

förekommit och skapat de teman som presenterar en övergriplig bild av fenomenet.  

Teman som framkom:  

1) Sociala medier som fenomen  

2) Självobjektifiering och kroppsövervakning  

3) Sociala mediers påverkan på individen.  

Social Medier som fenomen 
Internet och sociala medier har fått en stor betydelse i vardagslivet hos många människor i det 

senmoderna samhället vi lever i idag. Heidemann, Klier & Probst (2012) uppmärksammar 

internets betydelse i sin studie Online social networks: A survey of a global phenomenon, en 

enkätundersökning som gjordes i Amsterdam. Denna studie utgår från frågan om vad som är 

de viktigaste funktionerna och egenskaperna i nätgemenskaper, till exempel vad som är 

användarnas motiv för att använda de sociala nätverken? De fokuserar på hur sociala nätverk 

utvecklades och hur de utvecklats under tid. Deras resultat visar att nätgemenskaper främjar 

identitetsskapandet och kontakthanteringen vilket användarna vittnade om som en av den 
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största anledningen till användningen av sociala medier. Studien visar också att 

nätgemenskapernas strukturella egenskaper kan skilja sig från varandra beroende på dess 

kontext (Heidmann et al., 2012:3867, 3873-3875). 

Artikelns syfte var att ge en översikt av sociala nätverk online. Heidmann et al. (2012) 

studerade onlinesidornas uppkomst från år 1997 då en av de första onlinesidor uppstod, 

SixDegrees. Onlinesidan lockade till sig många användare men var inte en sida som blev 

bestående. 2003 kom en mer hållbar och framgångsrik onlinesida, MySpace. MySpace slogs 

dock ut av Facebook som tidigt under 2004 växte sig stor i hela världen. Facebook hade dock 

inte samma syfte då som den har idag vilket, enligt Facebook själv, är att “göra världen mer 

ansluten”. Facebook genererade i att fler människor uppmärksammade sociala nätverk online, 

och det skapade i sin tur ett intresse hos investerare. Artikeln påvisar även att internet i 

dagsläget inte enbart är för identitetsskapandet eller kontakthanteringen mellan individer utan 

också för företag, marknadsföring och investerare. När internet kom ansågs det isolera 

människor bakom en skärm utan någon slags fysisk interaktion. I dag ser man sociala nätverk 

online som en möjlighet för princip allt.  

2014 utförde Garcia-Galera, Del-Hoyo-Hutrado & Fernandez-Muños Engaged Youth in the 

Internet. The Role of Social Networks in Social Active Participation en studie i Spanien där 

syftet var att undersöka spanska ungdomars roll i de nätgemenskaper som de var delaktiga i 

och vilken effekt de hade på deras sociala engagemang utanför internet. Studien genomfördes 

genom en online-enkät som deltagarna fick svara på. Studiens resultat visar att de spanska 

ungdomarnas syfte med användandet av sociala nätverk inte bara handlar om att expandera 

sina sociala relationer utanför deras nätgemenskaper utan det handlar också om att de vill 

kunna skapa en plats där de kan delge information. Denna information kan vara olika, 

exempelvis och ta plats i medborgerliga, politiska och kulturella evenemang. Det var inte bara 

en informativ plattform för att samla in information, utan de ville också aktivt delta med att 

sprida information. Ungdomarna fungerar som både skapare av information som framställs 

utifrån nätgemenskapens kontext men också som mottagare i den kontext där information 

framställs (Garcia-Galera et al., 2014:39, 42).  

Garcia-Galera et als (2014) resultat av studien visar vidare att spanska ungdomar inte enbart 

existerar på sociala nätverk för individens personliga intressen eller sociala behov. Det 

framkom med studien att det finns en annan nivå i att de deltar i sociala nätverk med 

solidaritet och samhällsändamål.  

Båda studierna belyser hur sociala medier är ett identitetsskapande verktyg, där Garcia-Galera 

et al. (2014:38) drar paralleller till den ökade kommunikativa möjligheten som sociala medier 

fört med sig medan Heidmann et al. (2012:3868, 3875) visar på att det faktum att sociala 

medier främjar skapandet av individens identitet kan vara en av orsakerna till att sociala 

medier används överhuvudtaget då det lämnas utrymme för att på egen hand bygga upp sin 

användarprofil.   

Självobjektifiering och kroppsövervakning 
Feltman & Szymanski (2017) genomförde en studie över hur kvinnor på college i Sydöstra 

USA använder självobjektifiering och kroppsövervakning i sociala medier. De beskriver 

självobjektifiering som att individen lär sig att se sig själv från ett yttre perspektiv. Det kan 

exemplifieras som om individen ser sig själv genom en observatörs öga snarare än genom sina 

egna. Att människor självobjektifierar påverkar inte bara den egna självbilden utan kan även 
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bidra till nedstämdhet och ångest på grund av den konstanta jämförelsen. 

Kroppsövervakningen handlar om den ständiga övervakningen av sin kropp. Studiens visar på 

att individen är upptagen med en oro över hur kroppen upplevs och framträder i andras ögon. 

Övervakningen medför att kvinnokroppen blir ett konstruerat ting och föremål som ska finnas 

för att ses av andra, särskilt män. Kvinnor lär sig på så sätt att se sin kropp som ett objekt och 

kroppsdelar som föremål som måste kontrolleras och övervakas, vilket sker för att kunna 

försäkra sig om att den överensstämmer med den internaliserade skönhetsnormen (Feltman & 

Szymanski, 2017).  

Deltagarna i Feltman & Symanskis (2017) studie var aktiva inom Instagram och fick svara på 

en enkät online. De förklarar att relationen mellan Instagram och individens egen 

självobjektifiering och kroppsövervakning är stark. Inom sociala medier kan individer relatera 

till andra individer utifrån hur de framställer en normaliserad bild av ett skönhetsideal vilket 

genererar i att kvinnor blir mer medvetna om, och övervakar sina kroppar. Feltman & 

Szymanski (2017) menar att denna studie går att koppla till användningen av Facebook och de 

kulturella skönhetsidealen. Inom sociala medier kan individer relatera till andra individer om 

vad ett normativt utseende är och hur kvinnor förväntas att se ut.  

Självobjektifiering är återkommande i studien Picture Perfect: The Relationship between 

Selfie Behaviors, Self-Objectification, and Depressive Symptoms av Lamp, Cugle, Silverman, 

Thomas, Liss & Erchull (2017). Genom en online-enkät undersökte de hur unga amerikanska 

kvinnor och deras ”selfie”-posering kopplades samman med sin egen kroppsbild. Ett 

kriterium för att delta i studien var att kvinnorna skulle vara aktiva på Instagram och ha 

publicerat en bild inom loppet av 30 dagar innan studien påbörjades.  

Lamp et al. (2017) menar att kvinnor generellt lever i en kultur där deras yttre är en viktigare 

komponent än vad de praktiskt kan utföra. Kvinnorna intar en observatörs blick, 

självobjektifiering. Kvinnor övervakar hur kroppen ser ut för att kunna bestämma om man 

uppfyller de sociala normer kring hur en kvinna ska se ut. De sociala normerna är det som ger 

kroppsövervakningen en förklarbarhet. Om kvinnor blir medvetna om, och förstår hur 

självobjektifiering påverkar sociala nätverks beteenden, menar Lamp et al. (2017) att kvinnor 

kan bli bättre på att uppmärksamma sitt eget engagemang på sociala nätverk. Engagemanget 

skulle i sin tur minska kvinnornas psykiska ohälsa. 

Perloffs (2014) studie undersöker hur unga amerikanska kvinnor upplever och påverkas av 

sociala medier. I artikeln Social Media Effects on Young Women’s Body Image Concerns: 

Theoretical Perspectives and an Agenda for Research kan man läsa hur olika sociala nätverk 

påverkar ungdomars kroppsbild och självuppfattning. Resultatet som studien presenterar visar 

att nätverksvärlden som existerar idag är en stor spelplan för dagens ungdom, men också som 

en plats de lär sig saker, de formar kroppsideal och bildar attityder. En av sociala mediers 

effekt på unga kvinnor är den ständiga kampen med kroppsbilden. Den ständiga kampen kan 

leda till en ökning av negativa sociala jämförelser med exempelvis normativa framställanden 

av inflytelserika personer vilket skapar orealistiska och dysfunktionella skönhetsideal. 

Tv-program som har som syfte att förändra och förbättra människors utseende är något vi kan 

se florerar i media. Tsaousi (2015) utförde studien, How to organise your body 101: 

postfeminism and the (re)construction of the female body through How to Look Good Naked, i 

England där hon diskuterade den kvinnokroppen och hur man uppmärksammar den genom 

fenomenet “makeover-program”. Tv-program som ämnar att ”göra om” ett befintligt 
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utseende. Det centrala i studien är hur människor omorganiserar sin kropp till att det ska se ut 

på ett specifikt sätt. Tsaousi (2015) beskriver i sin studie hur hon vill förstå om denna 

förändring i massmedia är en uppskattning av den kvinnliga kroppen eller om den enbart är en 

rekonstruktion av en kropp som påverkas av västerländska skönhetsideal. Hon ämnade också 

att studera kvinnans uppfattning av hur viktigt utseendet är och hur viktigt det är för den 

kvinnliga konstruktionen/identiteten. Uppfattningen om utseendet är något som sätter mått på 

kvinnors sociala värde. Syftet med studien var att förmedla hur kvinnor i dagens samhälle 

uppmanas till att ändra och omorganisera sina kroppar för att återfå sitt sociala värde och 

sociala kapital (Tsaousi, 2015).  

Diskursen kring postfeminism har lett till uppmärksamhet och en ökning av stylister, 

fashionistas och kvinnotidningar med tips och trix kring hur du som kvinna kan bli en ny 

kvinna genom att omstrukturera kroppen och dig själv. Kvinnorna kontrollerar sina kroppar 

genom att välja underkläder, kläder och utgör en kontrollerbar bas av utseendet. Utseendet ska 

sedan passa in med det västerländska skönhetsidealet och blir till en manipulation. Det sker en 

debatt kring hur män och kvinnor kan få socialt värde. Hur de framställs i denna studie av 

Tsaousi (2015) och hur sammankopplat det är till det yttre utseendet och självförtroendet är 

kopplat till konsumentkulturen. 

Sociala mediers påverkan på individen 
Psykisk ohälsa tenderar till att öka i vårt nutida samhälle. Många forskare vill undersöka om 

det finns något samband med internet och sociala mediers framväxt. Lamp et al. (2017) 

undersökte i sin studie hur unga amerikanska kvinnors selfie-posering hänger samman med 

depression. Det var totalt 164 unga amerikanske kvinnor i åldern 17-24 som svarade på 

online-enkät. De flesta av de unga kvinnorna gick första året på collage. Artikeln Picture 

Perfect: The Relationship between Selfie Behaviors, Self-Objectification, and Depressive 

Symptoms beskriver att om kvinnor bli mer uppmärksamma och förstår hur självobjektifiering 

påverkar sociala nätverks beteenden kan de också bli mer medvetna om deras engagemang på 

sociala nätverk. Medvetenheten kan hjälpa ungdomarnas problematiska beteende och få dem 

att sträva efter en bättre självacceptans. Omedvetenheten om självobjektifieringens påverkan 

är tydligt relaterat till olika mentala tillstånd som inte har en positiv verkan. Lamp et al. 

(2017) refererar det mentala tillståndet som skam över sin kropp, ångest över sitt utseende och 

depression. 

Sociala nätverk och användningen av dem är inte enbart positivt för oss människor. 

Författarna undersökte också om sociala nätverk har en negativ påverkan på människor och 

hur det ofta kopplas ihop med depression. Genom att människor ständigt tar många bilder på 

sig själva som redigeras innan de publiceras, skapar ett självobjektifierande beteende. 

Beteendet är oftast relaterade till negativa resultat såsom att man kan som individ känner sig 

irriterande på/över nätet (Lamp et al., 2017). Ytterligare en studie vi hittade var utförd av 

Cleland Woods & Scott (2016) som publicerats genom artikeln #Sleepyteens: Social media 

use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-

esteem. Studiens intresse grundar sig i sociala medier och dess relation till sömnkvalitén, men 

också känslor som ångest, självkänsla och depression. Studien undersökte 467 skotska 

ungdomar som fick fylla i ett frågeformulär under undervisningstid i skolan. Resultatet visar 

att beroende på tidpunkten när individen använder sociala medier, speciellt vid tidpunkten när 

individer går och lägger sig är en viktig faktor som spelar roll i förhållandet till ungdomars 

sömnkvalitet och också depression och ångest. Sammanfattningsvis kom studien fram till att 
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när användningen av sociala medier är av högre grad, försämras sömnkvaliteten, och 

individen känner en lägre självkänsla, ökad ångest och depression. 

I studien “Concurrent and Prospective Analyses of Peer, Television and Social Media 

Influences on Body Dissatisfaction, Eating Disorder Symptoms and Life Satisfaction in 

Adolescent Girls” fokuserade författarna på att hitta mellanvariabler som involverar 

massmedia och psykisk ohälsa. De vill undersöka påverkan av tv och social media på 

tonårsflickor. Deltagarna var mellan 10-17 år och studien innehöll 237 latinamerikanska 

tjejer. De fick lämna information om höjd och vikt. Höjd och vikt användes som underlag till 

att beräkna varje deltagares BMI. De delades sedan in i fyra kategorier, tunn, normal, 

överviktig och större överviktig. Deltagarna fick meddela deras tre favoritprogram och 

betygsätta aktiviteten hos de kvinnliga skådespelarna som medverkade. Tonårstjejerna fick 

vidare svara på frågor inom områden som beskrev deras användning av sociala medier 

(Ferguson, Muñoz, Garza & Galindo, 2014).  

Utfallet av studien visade att vissa ämnen dominerade. Missnöje över sin kroppsbild, 

ätstörningssymtom och livstillfredsställelse. Men, deltagarnas negativa uppfattning om sig 

själv kom inte var grundade i media, vilket förvånade studiens forskare. Självuppfattning 

grundade sig snarare i jämförelsen mellan sig själv och med andra individer och den 

konkurrens som uppstår och inte i direkt koppling till användandet av sociala medier 

(Ferguson, Muñoz, Garza & Galindo, 2014).  

I en studie utförd av Thackeray, Neiger, Smith & Van Wagenen (2012) undersökte de i vilken 

utsträckning som statliga folkhälsovårdsföretag använder sig av internet och sociala medier. I 

Adoption and use of social media among public health departments ser vi ett resultat som 

visar att folkhälsovårdsföretag börjat använda sig av sociala medier som plattform. Syftet 

visade sig dock i större utsträckning handla om att sprida information och inte interagera med 

målgruppen. Studien är en icke-experimentell, tvärsnittsstudie av folkhälsovårdsföretags 

sociala medier där det empiriska analysmaterialet samlade in genom en skärmdump av fem 

olika företagssidor.  

En studie gjord i Australien, Melbourne som utfördes av Rodgers, Paxton, McLean & 

Damiano (2016) hade syftet att hitta och identifiera attityder, men också att kartlägga 

reaktioner mot fysisk förändring hos kvinnor i medelåldern. I artikeln Does the voice in your 

head get kinder as you get older?” Women’s perceptions of body image in midlife presenteras 

en studie om uppfattning av kroppsbilden hos kvinnor i medelåldern. Då medelålderskvinnor 

är underrepresenterade inom sociala medier ville forskarna undersöka om en individuell 

medverkan på Instagram skulle öka kvinnans kroppsmedvetenhet. Studien utfördes på 

Facebook och deltagarna bjöds in via ett radioprogram vars målgrupp var medelålders 

kvinnor. De som önskade delta blev hänvisade till en länk på radioprogrammets hemsida som 

förde dem vidare till ett Facebook-inlägg där de fick svara på frågor genom att använda 

kommentarsfältet. Det 87 svar som sedan användes, kodades för att identifiera en positiv eller 

negativ attityd gentemot medelålders kvinnors kroppsbild (Rodgers et. Al, 2016). 

Kvinnorna i studien var medelålderskvinnor i åldrarna 35-65 år. Inom de sociala nätverken 

som kvinnorna i medelåldern verkar i, dominerar skönhetsideal som är konstruerade utifrån 

ett ungdomligt perspektiv. Äldre kvinnor är underrepresenterande i media, exempelvis 

Instagram, tidningar, i reklamer och på tv. Då det skönhetsideal som visas gynnar det 

ungdomliga utseendet leder det till att kvinnor, som inte är inom målgruppen, skulle göra en 
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social jämförelse och sedan uppleva en skillnad mellan sig själv och det unga idealet. En 

annan aspekt med åldrandet är att det blir svårare att behålla det tunna kroppsidealet som 

värderas som normativt av samhället genom motion och rätt kost (Rodgers et. al, 2016).  

Resultatet av denna studie visade att över hälften av kvinnor som befinner sig i 60-årsåldern 

hade en positiv attityd gentemot sin kroppsbild och uppgav att kroppsbilden var bättre nu än 

när de var yngre. Det visade också på att jämförelsen med den kroppsbild de hade i 

medelåldern jämfördes i störst utsträckning med hur de tidigare hade upplevt sin kropp. 

Kvinnornas fokus visade sig ligga mer på deras inre välmående än deras utseende och uppgav 

att bristen av jämförelse med andra kvinnor i medelåldern, i relation till media, kunde 

förklaras genom att deras målgrupp är underrepresenterade. I stället gav familjen ett viktigare 

utrymme och refererade till och jämförde sig med deras egen mamma. Avsaknaden av 

uppmärksamhet menade kvinnorna till viss del skapade en negativ känsla men att det också 

fick några att känna en frihet i att inte behöva känna en stress över att konstant behöva 

förbättra sitt utseende för någon annans skull (Rodgers et. al, 2016). 

Sammanfattning av tidigare forskning  
Sociala medier som fenomen  

Genom den tidigare forskning vi tagit del av kan vi se att det växt ett större intresse hos 

investerare och företag då det är en plattform som inte bara skapar nätgemenskaper utan också 

möjliggör att nå ut med sin reklam till ett större antal individer. Eftersom skapandet av 

nätgemenskaper sker näst intill omedvetet på grund av att sociala medier och internet fått en 

naturlig plats i vår vardag är det viktigt att lyfta fram forskning kring vad sociala medier är i 

sig självt och hur stor påverkan det har på individens värderingar och normativa synssätt.  

Självobjektifiering och kroppsövervakning 

Utifrån artiklarna kan vi se hur kvinnor upplever användandet av sociala medier och att de 

upplever en stress över hur det framställer sig själva. Att de ska vara attraktiva för 

observatörer genom de inlägg som de publicerar på sina plattformar. Att det runt om i världen 

existerar skönhetsideal som skapar en stark självobjektifiering hos kvinnor och att de ständigt 

övervakar sina kroppar. Alla tre artiklar belyser självobjektifiering och kroppsövervakning. 

Om individer inte upplever att de når upp till de skönhetsideal som existerar finns det 

tillvägagångssätt att ändra sitt yttre vilket i dagens samhälle visas på sociala medier och i tv. 

Bilden som förmedlas är att individen alltid kan förbättra sig själva och göra sig mer attraktiv. 

Sociala mediers påverkan på individen 

Att människor ständigt är uppkopplade till sociala medier genererar i konsekvenser. I 

artiklarna kan vi läsa om hur individen påverkas av användandet av sociala medier och att det 

finns en ständig press att alltid vara uppkopplad. Den ständiga uppkopplingen medför också 

att individen konstant utsätts för intryck av normativa diskurser kring exempelvis kroppsideal.  

Att sociala medier har blivit en sådan stor självklarhet i det senmoderna samhället medför att 

individer måste bli medvetna om hur det påverkar oss. Forskningen i temat visar att den 

ständiga uppkopplingen och känslan av det ständiga upprätthållandet av sig själv skapar och 

bidrar till en ohållbar spiral vilket medför negativa påverkningar på individens psykiska och 

fysiska hälsa.  
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Vårt bidrag till forskningen 
Den tidigare forskningen ger en bred och tydlig bild av Instagram som fenomen. Med 

netnografiska studie, om hur kvinnokroppen framställs av kända kvinnor på Instagram, vill vi 

bidra till forskningen genom att belysa hur skönhetsideal och normativa könsuttryck 

framställs genom kvinnokroppen. Vi vill också visa på vilken betydelse kvinnokroppen har i 

framställandet och huruvida den bidrar eller utmanar skönhetsideal och normativa 

könsuttryck.  

Utifrån den forskning vi tagit del av kan vi se att den i största del handlar om den faktiska 

påverkan och dess konsekvenser för individen och inte hur de påverkande faktorerna 

framställs, produceras och konstrueras. Med denna studie vill vi öka medvetandet kring det 

faktiska framställandet av kvinnokroppen i relation till sociala mediers inverkan på individens 

normer och värderingar. 

Teoretisk och begreppslig referensram 
Vi har valt att utgå från ett genusteoretiskt perspektiv för att konkretisera kroppens plats i det 

senmoderna samhället och för att kunna ställa den i relation till vår frågeställning Hur 

framställer kända kvinnor kvinnokroppen på Instagram?  

Kroppens plats inom den sociologiska vetenskapen 
Förkroppsligandet, kan nyttjas på skiftande tillvägagångssätt och visar på erfarenheter som 

individen själv upplevt, blir en viktig del i den sociala interaktionen eftersom det är genom 

kroppen vi ser och verkar i världen. För att den sociala interaktionen ska ske på ett 

friktionsfritt sätt så bör vi reflektera över det kroppsliga uppträdandet. Kontexten och dess 

kultur sätter upp en normativ ram över beteenden som anses avvikande och för vilket 

beteende som är accepterat. När det avvikande beteendet tar form störs interaktionsflödet 

genom sviktande kroppsfunktioner vilket generar i att individen arbetar hårt för att återställa 

interaktionen. Vårt kroppsarbete visar på hur individen, genom att aktivt försöka framställa 

oss som ej avvikande i den sociala interaktionen. Kroppsarbetet symboliseras av yttre attribut, 

som kategoriserar individer utifrån de särskilt framställda särdragen (Howson, 2013:8-9). 

Kön och genus 

Howson (2013:69-70) menar att vi kategoriserar kön utifrån individens utseende. Människans 

beteende, utseende och prestationsförmåga förknippas med genus, eller det som normativt sett 

ses som manligt eller kvinnligt. Under 70-talet började forskningen fokusera på att separera 

på kön och genus som begrepp. Det fanns under en lång tid en uppfattning av de två 

begreppen som något som var integrerat med varandra vilket de sociologiska feministerna 

började ifrågasätta. De hade som utgångspunkt att kön begreppsligade biologiska egenskaper 

vilka de exemplifiera genom den kropp vi ser, känner och rör och som avgränsas i 

vetenskapliga och medicinska termer, medan genus är socialt bestämda egenskaper utifrån 

kulturella variabler.  

Det går att se ett tydligt mönster i tidigare beskrivningar om manskroppen som framställs som 

det normativa medan kvinnokroppen framställs som något avvikande och enbart till för 

fortplantning (Howson, 2013:76-77). Howson (2013:78) menar vidare att de föreställningar 

som fanns kring människokroppen har blivit ett normativt synssätt vilket styr den 

könsuppdelade uppfattning av manligt och kvinnligt som fortfarande finns kvar i det sen 

moderna samhället. 
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I slutet av 80-talet ifrågasattes den biologiska kopplingen av könsindelningen av sociologen 

Ann Oakley, och en begreppsindelning mellan kön och genus växte fram. Hon menade att kön 

är något som kategoriserar människan utifrån fysiska och genitala skillnader medan genus 

innefattar upprättade skillnader som grundar sig i psykologiska och sociala termer. Ur detta 

synsätt blir genus något som är socialt bestämt och kan förändras kulturellt. Kategoriseringen 

av kön utifrån ett sociologiskt perspektiv ger möjligheten att studera den sociala produktionen 

som gör skillnad på män och kvinnor och hur den uppstår. Den biologiska kroppen hamnar då 

inte i centrum utan vikten ligger på de socialt konstruerade könsarrangemangen (Howson, 

2013:86-87). 

I och med att kvinnokroppen historiskt sett framställts som bräcklig och avvikande kan det 

kulturella antagandet om kön vara det som ligger till grund för den normativa syn vi har på 

kvinnokroppen i dagens senmoderna samhälle. Det är antaganden och föreställningar av kön 

som socialt konstruerar de olika gester eller rörelser människan för sig med (Howson, 

2013:87).  

Kvinnokroppen har tidigare framställts som ”den andre” där representationen objektifierat 

kvinnan som något för en manlig publik. Kvinnokroppen ses om ett skådespel, en fetisch eller 

en fantasi där den uppmuntras att visa upp sig. Kvinnor förmås skapa en kropp som är lämplig 

som yttre objekt och genererar i att flickor växer upp och blir medvetna om att de betraktas 

och objektifieras vilket påverkar den sociala interaktionen med både dem själv och andra 

(Howson, 2013:94).  

Howson (2013:96) menar att finns en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till 

beteenden och rörelser. Kvinnor har överlag ett kortare steg, håller armarna nära kroppen och 

undviker ögonkontakt med andra, särskilt män. Kvinnan använder armarna för att skydda sig 

och drar sig ifrån exempelvis föremål som kastas mot dem, tillskillnad från män som sträcker 

sig och försöker ta det som kastas. Han menar att skillnaden mellan män och kvinnor inte är 

något kvinnan föds med utan lär sig och hämmas av bristen på självförtroende i relation till 

kvinnokroppens begränsade möjligheter till fysisk aktivitet. Vi kan också se skillnader i hur 

pojkar och flickor lär sig till vilken grad de ska utföra fysiska lekar och aktiviteter vilket anses 

ska vara av lugnare slag där de inte tar stor plats i kontexten.  

Den ”manliga blicken” blir som en disciplinerande mekanism som främjar kvinnans foglighet. 

Hur vi väljer att visa upp vår könstillhörighet påverkas av känslan som uppstår vid 

framställandet och vi anpassar oss därefter. Användandet och uppvisandet av vår 

könstillhörighet övergår till vanor eller kroppsligt uppträdande och förstärker 

könsskillnaderna (Howson, 2013:97). 

Kvinnans plats i samhället 
Maskulinums första lag, att vara man är inte att vara kvinna, och maskulinums andra lag 

vilken ser mannen som normbärare menar Hirdman (2003:66-67) är förståelsen till kvinnans 

underordning i samhället. Dessa lagar håller isär mannen och kvinnan som kön och ger 

skillnaden ett motiv att skapa skillnader mellan könen. I bondesamhället kunde detta visa sig 

tydligt genom att kvinnan och mannens arbetsuppgifter skiljdes åt oavsett om det funkade rent 

rationellt. Oavsett om kvinnan av någon anledning inte kunde sköta sin syssla så blev den då 

ogjord då mannen är till sitt och kvinnan är till sitt.  
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Även om arbetarkvinnans roll från början beskyddades av mannen gav detta en möjlighet att 

börja ta plats och under 60-talet genomfördes kvinnans rätt att rösta och det upprättades andra 

formella jämlikhetsreformer och starkare kvinnorörelser uppstod (Hirdman, 2003:133, 137).   

Det går tydligt att se att en förändring av genusutvecklingen i det svenska samhället vilket vi 

menar skapar en relevans till denna studie. Utifrån studiens syfte, att synliggöra hur 

kvinnokroppen konstrueras och förmedlas kan vi i relation till utvecklingen av 

genusperspektivet dra paralleller till den rådande genusdiskursen. 

Kvinnokroppen och skönhetsideal 
Hur kvinnan framställer sig grundar sig i hennes egen personliga syn på sin kropp och utifrån 

andras reaktioner och bedömningar av hur kroppen ser ut. Kroppsbild som begrepp har en 

bred innebörd och kan innefatta värderingar utifrån individuella perspektiv, men forskning 

visar på att en positiv kroppsbild ökar individens självkänsla (Howson, 2013:38).  

Vad som normativt anses utgöra den normala kroppen kan skilja sig mellan olika kulturer och 

ses vara skapade genom särskilda roller och sociala identiteter. Ett teoretiskt perspektiv som 

Berg (2015:39) lyfter fram i relation till skapandet av vad som anses vara ett normativt 

västerländskt skönhetsideal är att den växt fram ur medicinsk forskning och tanken om en 

normalvikt ur ett hälsoperspektiv. De medicinskt skapade normerna förespråkade en slank 

kvinnokropp vilket skiljde sig från den tidigare normativa synen om kvinnokroppen som 

kurvig (Howson, 2013:39). 

I och med konsumtionssamhällets framväxt skiftade konsumtionens syfte från att fokusera på 

varans bruksvärde till att konsumera för att hitta njutning och ökat välmående. Konsumtionen 

blev en grund för ett identitetsskapande men i och med det ökade varuslaget blev det också 

svårare att veta att de rätta valen gjorts. Den ökade konsumtionen generade sedan i att större 

vikt lades på utseende och kroppen i sig blev ett redskap för individens självuttryck (Howson, 

2013:149,153). 

Genom visuella bilder med fokus på utseende skapas ett medvetande hos människan som 

medvetengör betraktandet och att hon betraktas. Framställandet skapar en bild av ett ideal och 

vad som är normativt vilket i sin tur försöker efterlevas av individen. Konsumtionssamhället 

gör kroppen till en vara vilket Howson (2013:154) menar sker genom kroppsunderhållets tre 

tekniker. Kroppsunderhållets tekniker delas in i tre huvudformer som kan ses ingå i den 

normativa diskursen om kroppen, i det västerländska samhället. De tre områdena uppmuntrar 

individen till att medvetenhetgöra hälso- och duglighetsvärden på ett sätt som lyfter fram det 

fysiska utseendet. Howson (2013:155) presenterar de som instrumentellt, hälsism och livsstil. 

Instrumentellt kroppsunderhåll 

Här läggs stor vikt på motion och dietkontroll som fokuserar på kvinnokroppens fysiska och 

visuella utseende. Att ”se bra ut” är den drivkraft som ligger bakom aktiviteter som anses vara 

hälsorelaterade såsom fysisk träning eller intag av hälsopreparat där kroppen blir ett redskap 

för att nå ett bättre utseende och att må bättre känslomässigt. Genom normativa ideal 

produceras olika bilder av vad det instrumentella kroppunderhållet ska innefatta utifrån 

individens könstillhörighet (Howson, 2013:155-156). Skillnader vi kan se i dagens 

senmoderna samhälle är den normativa bilden av kvinnan som slank och späd medan 

mannens kropp ska vara muskulös. Howson (2013:181), belyser uppkomsten av aerobics som 

gav kvinnorna möjligheten till en träningsform som skulpterar vissa kroppsdelar. 
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Kroppsunderhåll och hälsism 

Inom detta område fokuseras kvinnans kroppsunderhåll på att känna ansvar för sin kropp i 

relation till de hälsobudskap som visualiseras kring att förebygga sjukdomar. ”Hälsismen” är 

uppbyggd av ansvarskänslan över sin egen hälsa och välmående och utifrån en uppmuntran att 

hälsan är något som ska läggas vikt på. Fokuset på kroppsunderhåll och hälsism leder till att 

det blir individen själv som ansvarar för sin hälsa och sitt välmående och för att se bra ut 

(Howson, 2013:156). Sjukdomar finns tillskrivna beroende på könstillhörighet vilket Howson 

(2013:80) exemplifierar genom perspektivet hysteri. Han belyser skillnaden mellan synen på 

kvinnor och män som på 1800-talet då hysteri ansågs vara en kvinnlig åkomma som kunde 

härledas till livmodern. I dagens senmoderna samhälle ser vi inte längre gråt, våldsamma 

skrik och skratt som något som ett kvinnligt sjukdomstillstånd men det finns fortfarande andra 

symtom, icke biologiskt uppkomna, som tillskrivs olika könstillhörigheter. 

Kroppsunderhåll och livsstil 

Kroppsunderhåll i denna form handlar om hur kvinnans livsstil ser ut. Här finns en strävan 

inte enbart att föra ett hälsosamt liv med motion och diet utan också relaterat till 

konsumtionsval. Människor konsumerar produkter som både representerar och stödjer 

illusionen om hälsa och hur man lever som ett “friskt själv”. Inom marknaden ökar produkter 

som ger stöd åt hälsosamma livsstilar, såsom mat, vitaminer, hygienartiklar och kläder. 

Strävan efter ett konsumera ett välbefinnande kan ses som en typ av fritidssysselsättning och 

grundar sig i en oro kring utseendet (Howson, 2013:157-158). Om vi går till reklam vi ser på 

tv i dag så upptäcker vi snabbt att det kommersiella innehållet konstrueras utifrån 

målgruppens könstillhörighet och de normativa intressen som ses som är tillskriva kvinna 

eller man som kön.  

Social konstruktionism 
Social konstruktionismen som begrepp har influerats av filosofi, sociologi och lingvistik. Burr 

(2015:2) menar att det existerar två större former inom socialkonstruktionismen. I den första 

formen ligger fokuset på interaktionen mellan människor, vilket också kan beskrivas som 

mikronivå (individnivå). Den andra formen fokuserar på makrodiskurser (samhällsnivå) och 

större samhälls- och sociala strukturer. Inom social konstruktionismen innebär 

makrodiskurserna att människan måste inta ett kritiskt förhållningssätt mot den självklara 

uppfattningen vi har om världen men också om oss själva (Burr, 2015:2).  

Vi kan se att vår studie berör makronivån av socialkonstruktionismen då studiens 

frågeställning, hur framställer kända kvinnor kvinnokroppen på Instagram, berör en social 

konstruktion i relation till den rådande diskursen kring skönhetsideal och stereotypiska 

könsuttryck. 

Social konstruktionismen argumenterar för att vår uppfattning av den värld vi lever i inte 

grundar sig i någon objektiv verklighet utan är något som skapas av människan. Vi föds in i 

en värld där det redan existerar ramverk och kategoriseringar som används inom olika 

kulturer.  I och med att det inte finns någon objektiv verklighet beskriver därför alla 

människor sin verklighet i relation till omvärlden. Om en individ växer upp bland kor men får 

lär sig att det heter häst blir det individens sanning att just det djuret heter häst. Med anda ord 

är alla som skapar och bestämmer en verklighet en observatör som skapat sin egen bild. 

Människor konstruerar därför verkligheten och alla ser den på olika sätt utifrån sina egna 

värderingar och livserfarenheter (Burr, 2015:10).  
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Slutsatsen är att det inte existerar någon slutgiltig sanning kring något. Förutsättning blir att 

människor kan vara oense, men också eniga kring saker och ting då det skapas gemensamma 

men outtalade överenskommelser och föreställningar (Burr, 2015:10).  

Det finns fyra premisser som Burr (2015:10-11) kännetecknar som social konstruktionism:  

1. Att inta en kritisk inställning till kunskap som människor tar för givet. Med det menas 

att den kunskap vi har inte är en objektiv avspegling av verkligheten. Det är en 

produkt hos varje individ och deras sätt att definiera och kategorisera världen. 

2. Vår kunskap är relativ, av både kulturella och historiska faktorer. Saker och ting kan 

förändras under tid. Homosexualitet är ett exempel. I den svenska kulturen sågs 

homosexualitet tidigare som något straffbart för att övergå till att kategoriseras som en 

sjukdom till det dagens senmoderna samhället där det ses som något mer naturligt och 

som en rättighet.  

3. Kunskap kan upprätthållas genom sociala processer. Denna premiss fokuserar på det 

som upplevs här och nu. Genom ett dialektiskt sätt skapas det kunskap genom ett 

samspel med andra individer.  

4. Kunskap och handlingar är starkt kopplade och inlindade i varandra. Vår konstruktion 

befinner sig alltid i ett maktperspektiv då allt vi gör har praktiska konsekvenser.  

Sammanfattning 
Den teoretiska och begreppsliga referensramen genomsyrar vår semiotiska bild och textanalys 

utifrån vårt sätt att tolka inläggens innehåll. Kroppens plats i samhället, tillsammans med 

genus, kroppsunderhåll och kvinnokroppen och skönhetsideal har gett oss möjligheten till en 

tolkning som visar på framställandet av stereotypiska könsuttryck. Implementeringen av 

begreppen ger studien den genusteoretiska relevans som vi eftersträvat.  Med hjälp av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet har vi kunnat fånga essensen av hur kända kvinnor 

konstruerar kvinnokroppen på Instagram. 

Metod 
I följande avsnitt redogör vi för metodens grunder och ge en bild av netnografi som 

vetenskaplig metod samt hur vi gått tillväga i analyseringsprocessen. Vidare redogörs för 

semiotisk bild- och textanalys då vi utgår från de metoderna i analysen. Genom att 

sammanfläta metoderna skapar vi en stabil grund kring vår frågeställning Hur kända kvinnor 

framställer kvinnokroppen på Instagram? 

Vad är netnografi? 
Netnografin som vetenskaplig metod har växt fram ur det digitaliserade samhällets framväxt 

och utifrån frågan om det ur ett etnografiskt perspektiv går att studera sociala skeenden i 

digital miljö (Berg, 2015:10).  

Den kvalitativa forskningsprocessen som en netnografisk studie grundar sig i handlar först 

och främst om att lokalisera ett vetenskapligt problem som sedan i sig formulerar en 

forskningsfråga. Forskaren utgår alltså från ett teoretiskt perspektiv för att kunna komma 

närmare och skapa sig en förståelse för det empiriska fältet. Övergången mellan att skapa sig 

en förståelse för det empiriska fältet och att gå in i studiens analytiska fas är inte helt tydlig 

utan överlappar varandra. Det finns inte heller något klar och tydlig beskrivning av den 

netnografiska forskningsprocessen utan endast vissa råd och riktlinjer som är publicerad i 
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olika litteratur (Berg 2015:66-67). Det netnografiska forskningsfältet ses som något 

föränderligt och svårt att greppa och handlar i stort om att hitta en balans mellan det empiriska 

fältets djup och bredd, utmana den individuella komforten och hitta den funktionella gränsen 

mellan det som i forskningsprocessen kan ses som fokus och kaos (Berg, 2015:66-67).  

När netnografin uppkom hade inte internet en lika stor del av människornas vardag som det 

har i dag och det fanns inte heller några klara direktiv på hur de etnografiska metoderna skulle 

kunna tillämpas. Vid den här tiden var internet fortfarande något främmande vilket skapade 

en otrygghet. Det fanns en markant skillnad på att vara ”online” eller ”offline” vilket gjorde 

att det sociala skeendet som uppstod på internet ansågs helt olikt det som hände i det 

vardagliga livet (Berg, 2015:11). 

Från början sågs internet som något individen kunde fly till för att slippa tänka på vardagliga 

bekymmer. Genom endast text fanns möjligheten att anonymt skapa sig en egen identitet som 

ingen egentligen kunde kolla om den faktiskt var sann. Uppfattningen om internet kan ses 

som lite förlegad då internets utveckling genom åren skapat ett senmodernt samhälle som kan 

vara ständigt uppkopplad. Det är utifrån det tidigare synssättet av internet som vi hittar 

förklaringarna till netnografins uppkomst och kan se vad som legat till grund för metodens 

möjligheter och svårigheter. Internet kan ses som ett digitalt strukturerat samhälle som 

vidarebefordrar sociala relationer och som öppnar upp för en ökad kunskap om det sociala 

samspelet utan att vara beroende av varken tid eller rum (Berg, 2015:18-19).  

Delaktighet genom observation och fältanteckningar 

Netnografi som metod kommer från angreppsättet etnografin. Etnografin innehåller en 

forskningsdesign med olika undersökningsmetoder men vi har valt att använda oss av 

observationer som är en insamlingsmetod inom både etnografin och netnografin. 

Observationer som insamlingsmetod används för att studera det sociala livet på internet och 

utifrån studiens syfte, att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av de sex 

kända kvinnorna, ger oss en möjlighet till den eftersträvade delaktigheten. Att vara delaktig på 

fältet och upprätthålla fältanteckningar skapar bra förutsättningar för studiens relevans och 

djup (Berg, 2015:96).   

Rollen som den deltagande observatören ter sig smått problematisk inom netnografin i 

jämförelse med en studie som har ett etnografiskt utgångsläge. Observatören bör ringa in det 

angränsade område som ska studeras men observationen som metod kan komma att behöva 

kompletteras av ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att nå kärnan av det empiriska 

materialet (Berg, 2015:97-98). Vi har valt att använda oss av semiotisk bild- och textanalys 

som analysmetod då den ger oss möjligheten att på ett strukturerat sätt analysera de utvalda 

instagraminläggen. 

Vi valde att studera den asynkrona formen av kommunikation, publikationer som följer en 

annan tidslogik och upplevs mer genomtänkta och reflekterade. Till skillnad från den 

synkrona formen av kommunikation som går att hitta i chattrum, där analysmaterialet 

konstrueras i realtid och utmärks av en direkthet och spontanitet, finns det en annan 

eftertänksamhet och planering bakom den form av publicerade studieobjekt vi valt att 

analysera. Att skapa en förståelse för det empiriska fältets egenskaper är en viktig del i 

forskningsprocessen vilket ger förutsättningen till att vi som forskare förstår på vilket sätt 

fältet bör studeras och möjliggör i sin tur att nå ett annat djup i analysen (Berg, 2015:92-93). 
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Fältanteckningarna som skedde löpande under forskningsprocessen användes som reflektioner 

för oss själva men också som en del av det empiriska materialet då det är fältanteckningarna 

som analysen grundar sig i. Att använda fältanteckningar både som reflektioner och som en 

del av det empiriska materialet, menar Berg (2015:119), gör att det inte blir någon tydlig 

gräns mellan insamlandet av data och den faktiska analysprocessen. Under studiens gång har 

vi blivit medvetna om vår egen referensram och värderingar vilka vi diskuterat med varandra 

och arbetat oss igenom för att kunna lägga de åt sidan och se det faktiska empiriska 

analysmaterialet.  

Reflexivitet 
För att en studie inte ska ge en bild av att vara färgad eller uppbyggd på forskarens 

föreställningar ligger det till stor vikt att kunna vara självreflexiv (Berg, 2015:120). Som 

forskare bör man ständigt fråga sig själv varför analysmaterialet betraktas på ett visst sätt men 

också till vilken anledning det sorteras på det sätt som det görs. Att analysera empiriskt 

material från nätkulturen kräver som forskare mycket eftertanke och känslighet. Nya sätt att 

kommunicera kan uppstå och genom att vi närmar oss det empiriska materialet på det här 

sättet gör det att det kan synliggöras. Närmandet av materialet gör att saker som inte var 

självklara till en början eller kanske helt obekanta, nu blir synliggjorda (Berg, 2015:120). 

En netnografisk forsknings yttersta mål är förståelse, genom att vi som forskare är medvetna 

och klara med vad som ska studeras, hur vi studerar det och den bakomliggande motivationen 

till studien hjälper det oss att få de bästa förutsättningarna för att kunna nå det netnografiska 

målet (Berg, 2015:121).   

Semiotisk bild- och textanalys 
Avsikten med en bild är till största del att skapa känslor, men också upplevelse eller inlevelse. 

Att människor fastnar för bilder och blir nyfikna av den grundar sig i den upplevelsen bilden 

förmedlar till individen. Det första intrycket individer får är centralt och styr den fortsatta 

tolkningen (Thörn, 2007:54).  

Semiotik 

Semiotik kommer från det grekiska språket och innefattar läran om tecken. Det syftar till att 

undersöka betydelsen och budskapet som människor tillskriver bild och text. Inom semiotiken 

finns inget intresse för de individuella betydelserna. Däremot är man intresserad av hur 

mening uppstår generellt och hur betydelser och tecken fungerar generellt (Thörn, 2007:54). 

Bildens betydelse är att fånga människors uppmärksamhet och forma föreställningar om den 

omvärld vi lever i. Bildens samhälleliga betydelse gör att det är aktuellt och relevant att 

analysera bilder i dagens samhälle. Den franske filosofen Ronald Barthes menar att en bild 

kan analyseras på många olika nivåer. Det Barthes fokuserade på var den semiotiska 

bildanalysen som används för att analysera både bild och text (Thörn, 2007:54).  

Inom semiotiken är begreppen denotationer och konnotationer centrala. För att kunna utföra 

en semiotisk bild- och textanalys ska det ske i två analysnivåer:  

o Denotationsnivån beskriver bildens faktiska beståndsdelar (bildbeskrivning). 

o Konnotationsnivån tolkar bilden, dess konnotationer och betydelser (tolkning).  

Alla bilder har en grundbetydelse, denotationer, (denotare=beteckna, märka, betyda). Det är 

grundbetydelsen som får individen att reagera. Människor tittar på bilden och försöker att 
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förstå vad den föreställer exempelvis miljöer, föremål, händelser och personer. Fokus ligger 

även på bildens uppbyggnad, komposition, linjer, färger ljus (Thörn, 2007:54). Bildens 

bibetydelser, konnotationer, formar tankar och associationer hos individen. Vad kommer du 

att tänka på när du ser bilden? Associationerna genererar i tankar och känslor. Alla människor 

har föremål och olika handlingar som referensram, som i sin tur skapar associationer (Thörn, 

2007:55).  

Bildens vinkel, huruvida den är tagen uppifrån eller underifrån, styr hur vi uppfattar en person 

på en bild. Känslovärderingar som vi människor upplever i samband med bilder styrs av 

varma respektive kalla färger. Sammantaget kallas det för bildens “konnotationer”. 

Associationerna är privata men är inget som berättar om bildens allmängiltiga betydelse. Vi 

måste därför vara medvetna om att det påverkar alla individers sätt att se på bilder. En bild 

som framträder i en kontext ingår i ett system, och måste förstås den kontexten som bilden 

framträder i (Thörn, 2007:55). Bilderna på Instagram, oavsett om de innehåller kriterier 

utifrån vårt urval eller inte, innehåller kontexter som exempelvis visar en privat miljö eller en 

offentlig miljö. 

Semiotisk analysmodell av bild och text 

Denotation: 

o Hur ser bildernas miljöer ut? Vad är det för person på bilderna? Vad händer i bilden? 

Vad föreställer bilderna? Vad säger texten? Vilket tilltal finns i text respektive bild? 

Vad kommunicerar de tillsammans? Säger bilden något som texten inte gör eller 

tvärtom? 

o Vilken bild ges av kvinnan på bilden? På vilket sätt framställs hon som kvinna? Hur 

representeras/framställs kvinnan/kvinnokroppen? 

Konnotation:  

o Vad är tyngdpunkten i bilden? Stämmer bilden av huvudkaraktären i bilden in på de 

stereotypiska könsuttrycken? Finns det något som avviker?  

Tillvägagångssätt 
Som tidigare nämnts utgår studien från netnografi som metod och observation som 

insamlingsmetod. Vi har genom att observera ett fenomen samlat in det empiriska 

analysmaterial som vi funnit på internet. Vi har använt denna metod då vi vill skapa en bild 

och förståelse över kvinnornas aktivitet och användning av Instagram. Vi har under två 

veckor dagligen gått igenom inläggen och skrivit ner fältanteckningar separat från varandra. 

Observationerna tog oss ungefär 30 minuter per dag. Vi delade med oss av våra 

fältanteckningar under analysens gång vilken skedde gemensamt. 

Analys och tolkning 
För att kunna utföra vår analys använde vi oss av två olika empiriska material, de publicerade 

inläggen på Instagram och våra fältanteckningar. I en netnografisk studie vill man som 

forskare inte påverka eller styra forskningen i någon specifik riktning vilket kan ske när man 

som forskare aktivt deltar i det man studerar i exempelvis chatforum (Berg, 2015:118-119). 

Vi har därför aktivt valt att studera vårt empiriska material på Instagram genom observationer 

och fältanteckningar vilket innebar att vi inte interagerade med analysmaterialet. Detta för att 

minska risken att lägga in egna tolkningar utifrån yttre faktorer. Berg (2015:118) menar att det 

empiriska material som samlas in genom interaktion med den digitala kontextens medlemmar 
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och innefattar exempelvis chattforum, intervjuer till blogginlägg eller kommentarstrådar blir 

framkallade data. Det innebär också att forskaren ska vara delaktig och det möjliggör att 

kunna styra det empiriska materialet åt ett visst håll.  

Datainsamlingen av det empiriska materialet innefattar tre inlägg per användare, som är 

publicerade på Instagram. Då vi ämnade att analysera bild och text sparades inläggen genom 

att vi tog en skärmdump på inlägget. Denna form av datainsamling är att föredra när 

kommunikationen sker i form av bilder och text för att inte riskera att inläggen ändras eller tas 

bort under studiens gång.  

Vi har under två veckor dagligen gått igenom inläggen och skrivit ner fältanteckningar separat 

från varandra. Observationerna tog oss ungefär 30 minuter per dag. Vi delade med oss av våra 

fältanteckningar under analysens gång vilken skedde gemensamt.  

Genomförandet av analysen skedde genom att vi började med att jämföra våra 

fältanteckningar för att ringa in mönster i det empiriska analysmaterialet. Jämförandet av våra 

fältanteckningar och reflektioner gav oss en första bild av de teman vi presenterar i resultatet. 

Vidare, i den semiotiska bild- och textanalysen kunde vi fastställa de första övergripande 

teman och ge resultatet en helhet och ett fördjupat resultat. 

Urval 
Studiens urval baseras på en artikel från den numera digitala tidskriften Veckorevyn vilken 

själv presenterar sig som en tidning för ”den unga, moderna millennial-kvinnan”. Tidningen 

grundar sig i feministiska värderingar och strävar efter att få alla unga kvinnor att känna sig 

sedda och hörda. De menar vidare att Veckorevyn står på den unga kvinnans sida, syftar till 

att krossa tabun, normer och att sätta agendan (Veckorevyn, u.å). Då tidskriftens syftar till att 

stärka unga kvinnor ser vi urvalet som högt relevant ur ett genusperspektiv vilket ger en 

relevans till vår studies syfte, att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av 

kända kvinnor på Instagram.  

Personurval 

Utifrån studiens syfte att undersöka hur kvinnokroppen framställs av kända kvinnor på 

Instagram utgick vi från en lista, publicerad i Veckorevyn, över “25 grymma tjejer du borde 

följa på Instagram” (Veckorevyn, 2017). Listan kategoriserar kvinnorna som företräder det 

senmoderna samhällets kroppsaktivister och feminister. Genom att sedan göra ett kriterieurval 

har vi valt att använda oss av de sex svenska kvinnorna på listan samt att bilden skulle 

innefatta en helkroppsbild som publicerats inom de senaste fyra månaderna. Vi kunde på så 

sätt avgränsa fältet samtidigt som det ökar studiens relevans.  

Ett kriterieurval (Patton, 2002:238) skapar en tydlig och klar bild av studiens riktning och på 

ett fördelaktigt sätt smalnar av Instagrams bredd. Kriterierna genererar i ett urval som har en 

stor relevans för oss och för att kunna besvara vår frågeställning på ett trovärdigt sätt. Ett 

kriterieurval baseras på att man grundar sitt urval på förhand med bestämda kriterier (Patton, 

2002:238).   

Presentation av de utvalda Instagram-användarna  

Zara Larsson (användarnamn på instagram: zaralarsson)  

Framgångsrik artist och feminist som aktivt vänder sin Instagram för att förmedla sina 

budskap kring feminism och kvinnors rättigheter 

5,6 miljoner följare på Instagram  
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Linda-Marie Nilsson (användarnamn på instagram: lindamariie) 

Författare, Journalist, kroppsaktivist och Youtuber. 2018 släppte hon boken “Så lärde jag mig 

att älska min kropp”. Aktiv på Instagram med att förmedla att alla kroppsstorlekar är vackra.  

57 000 följare på Instagram  

Arvida Byström (användarnamn på instagram: arvidabystrom)  

Fotograf och konstnär. Haft flera utställningar på fotografiska i Stockholm där hon visar upp 

sina tankar kring femininitet, identitet och könsnormer.  

233 000 följare på Instagram 

Cassandra M Klatzkow (användarnamn på instagram: cassklatzkow) 

Kroppsaktivist, DJ och bloggare. Framgångsrik bloggare där hon skriver om kampen mot 

samhällets normer kring den kvinnliga kroppen och hennes kamp med att älska sin kropp.  

34 000 följare på Instagram  

Sabina Karlsson (användarnamn på instagram: thesabinakarlsson) 

Modell. Plus-size modell som har modellkontrakt världen över.  

43 000 följare på Instagram  

Gabrielle Chellig (användarnamn på instagram: dykehoven) 

Kroppsaktivist som under “den tjocka kroppen inte är sexig, lyder samhällets dom” publicerar 

lättklädda bilder på Instagram och visa att alla kroppar är sexiga.  

16 000 följare på Instagram  

Inläggsurval  

Hos varje instagramkonto har vi valt att fokusera på tre inlägg per användare. När vi valde ut 

de publicerade inläggen som vi ämnade att observera utgick vi från två kriterier. Inläggen 

skulle innehålla en helkroppsbild och vara publicerade inom en fyramånadersperiod. De 

inlägg vi valde att analysera sträcker sig mellan 6:e januari och 26:e april 2019.  

De kända kvinnornas Instagramkonton och publicerade bilder skiljde sig i hur mycket 

helkroppsbilder som publicerades per månad. Antalet inlägg med helkroppsbilder varierade 

hos de olika användarna. Vi valde att utgå från de tre senaste publicerade för att få ett 

uppdaterat och varierat material samt kunna hålla oss inom gränsen av fyra månader.   

Zara Larsson tre inlägg, publicerade den 6 januari, 20 mars och 24 april 2019.  

Linda-Marie Nilsson tre inlägg, publicerade den 20 mars, 19 april och 26 april 2019. 

Arvida Byström tre inlägg, publicerade 26 mars, 2 april och 22 april 2019.  

Cassandra M Klatzkow tre inlägg, publicerade den 24 februari, 6 april och 25 april 2019.  

Sabina Karlsson tre inlägg, publicerade den 13 februari, 29 mars och 24 april 2019.   

Gabrielle Chellig tre inlägg, publicerade den 11 mars, 4 april och 14 april 2019.  

Etik  
Eftersom det kan vara svårt att definiera forskningsfältets aktörer skapas flera utmaningar 

inom forskningsetiken. Det informerade samtycket blir dubbeltydigt då aktören beroende på 

kontexten kan ses som en individ i den materiella vardagsverkligheten vilket gör att, 

skyddandet av identiteten och garantin om konfidentialitet blir självklar. Forskningsfältets 
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aktör kan betraktas som en författare vilken publicerat någon form av medieprodukt. Kravet 

upprättas istället utifrån upphovsrättsliga krav vilket kan innebära att vi måste erkänna 

ursprung och citera rätt och riktigt. Det går att se att det är svårt att publicera saker på sociala 

medier och bibehålla sin anonymitet då de i många fall krävs en möjlighet att kunna 

identifiera inläggens skapare (Berg, 2015:126-127). 

Etiken är något vi diskuterat från studiens början och funderat kring valet av det empiriska 

analysmaterialet. Vi har dock fastslagit att då vi använt oss av redan publicerade inlägg av 

kända personer med öppna Instagramkonton så är det mer en fråga kring den upphovsrättsliga 

delen än en fråga om att ta hänsyn till något anonymitetskrav. 

Berg (2015:128), menar att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ännu inte riktigt hittat 

någon specifik tillämpning för forskningen på internet men lyfter fram Association of Internet 

Researchers som sammanställt en lista över internetspecifika frågor som är lämplig att 

använda som referenspunkter i netnografiska studier och dess forskningsetiska överväganden.  

Det material som ska studeras i en netnografisk studie är oftast lätt att få tag på vilket lockar 

till att se att som publicerats på internet som empiriskt material. Trots att många 

medieprodukters syfte är att nå ett stort antal läsare så finns det material som är ämnat för en 

föreställd gemenskap, alltså att skaparen av inläggets utgångspunkt har varit att inlägget 

endast skulle läsas av en avgränsad grupp individer (Berg, 2015:129-130). I denna studie har 

vi gjort ett aktivt val att välja inlägg som är publicerade av individer som är väl medvetna om 

att de når ut till en stor grupp läsare och som många i samhället ser som förebilder och 

aktivister vilket vi menar visar på medvetenheten hos de studieobjekt vi valt.  

Resultat  
Följande avsnitt presenterar undersökningens resultat och den analys vi genomfört av vår 

empiriska materiel utifrån netnografin och semiotisk bild- och textanalys. Resultatet har vi 

valt att redovisa genom att presentera de fyra teman vi hittat under vår observation av 

analysmaterialet.  

De observationer som gjordes av det empiriska materialet tematiserades och skapade en 

uppfattning om hur kvinnokroppen framställdes av kända kvinnor på Instagram. Genom att 

sedan systematiskt analysera inläggen fann vi ett sammanhang som resulterade i fyra teman:   

o Kroppen som redskap 

o Självrespekt 

o Provokation 

o Kroppens mångfald  

Nedan redovisar vi våra observationer och tillhörande analys. Utvalda inlägg presenteras var 

för sig och kopplas sedan samman med en slutlig sammanfattning av varje tema.  

Kroppen som redskap 

Kroppen som redskap var ett tema som yttrade sig tydligt. Kvinnorna objektifierar sin kropp i 

syfte att använda den som ett redskap för att kunna förmedla ett annat syfte. Vår analys visade 

på att temat hade ett säljande perspektiv och för att tydliggöra ett budskap utifrån yttre 

faktorer. Inläggen har ett tydligt säljande budskap och det är en blandning av formuleringar 

som presenterar företag, länkar till rabattkoder och taggade modeskapare och mindre synliga 

taggar direkt kopplade till bilden i sig eller genom texternas uttalade ställningstaganden. 
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Bildbeskrivning 

Cassandra M Klatzkow publicerade ett inlägg den 25 april 2019 där hon ger oss ett tydligt 

exempel. Texten till inlägget är riktat till en person i bakgrunden, som vi uppfattar är hennes 

vän Tina. Bilden i sig innehåller taggar till företag som producerat kläderna hon har på sig. I 

denna bild poserar hon med kläder som är av större storlek, pösiga och löst sittande som gör 

att hon inte framhäver kvinnokroppens normativa attribut vilka kan definieras av vara 

framhäva kvinnokroppens former. I bilden kan vi se att hon har röda läppar, långt brunt hår 

samt målade naglar i rött vilka är attribut och handlingar som till skrivs kvinna som kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

“Blurrade Tinas ansikte, hon ska inte försöka steal my shine”. 

Våra reflektioner: 

Den spontana reflektionen som uppkom när vi såg Cassandras bild var att den var tagen i 

spegeln som en vardaglig bild hon tagit en helt vanlig dag, men den visade en personlig sida 

utan yttre iscensättande faktorer. Vi uppfattar som att hon umgås med sina vänner som vi kan 

urskilja i bakgrunden En aspekt som vi båda fick upp ögonen snabbt för var hennes val av 

kläder. Utifrån en av våra fältanteckningar “stora pösiga kläder, framhäver inte 

kvinnokroppen” kan vi se hur kläderna är lite av den större modellen som inte framhäver 

kvinnokroppen i sig utan kläder som tillskrivs man som kön. Att Cassandra använde kläder 

som inte framhävde hennes kropp förvånande oss eftersom hon är en aktiv kroppsaktivist och 

står för att kvinnokroppen får se ut hur den vill. Vi tolkar vår förvåning som en reaktion, 

grundad i en föreställning, om hur kroppsaktivister skulle välja att framställa sin kropp. Vi 

reflekterade kring Cassandras taggar vilka vi uppmärksammade tillhörde företag. 

Bildanalys:  

Cassandras publicerade bild är tagen utifrån ett personligt syfte i en kontext hon själv styr 

över, men bilden i sig saknar ändå personliga uttryck och fokuserar på framställandet av ett 

objekt. Hon använder sig inte av de normativa kvinnouttrycken för att framställa kvinnan, 

eftersom hon är iklädd stora, pösiga kläder som inte representerar det stereotypiska 

könsuttrycket vilket vi menar är bröst, rumpa eller midja. Syftet med bilen är att använda 

kroppen som ett verktyg, då Cassandra lyfter fram yttre attribut. Cassandras kroppsform är 

inte central i bilden. Det som skapar vår tolkning som att hon använder kroppen som ett 

redskap är genom bildens kommersiella perspektiv. Hon påvisar genom bilden vart hennes 

kläder kommer ifrån i syfte till att kvinnor med liknande kroppsform som henne kan 

konsumera likande. Det centrala i bilden är att hon med ett mer tydligt budskap gör reklam för 

de kläder hon bär. 
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Det denotativa i bilden är bland annat kläderna Cassandra har på sig, kavaj och kostymbyxor 

som visar en starkare koppling till attribut som tillskriv man som kön och som inte framhäver 

hennes kvinnokropp. Kvinnokläder är oftare av en mer åtsittande karaktär för att framhäva 

kvinnokroppens olika former. Det vi kan se i bilden är att Cassandras kläder inte gör något för 

att framhäva hennes kvinnokropp. Däremot kan vi se andra saker som tydligt framställer 

henne som kvinna, nämligen hennes långa bruna hår, röd målade naglar och röda läppar, då 

det är attribut och handlingar som tillhör könet kvinna.  

Det konnotativa i bilden symboliserar en vardaglig situation. Vi tolkar att kortet är taget på 

hennes arbete då hon “checkat” in på en plats med bilden (MODIN Communication). 

Cassandras ansiktsuttryck är allvarligt och skapar en känsla av att situationen känns lugn men 

ändå att det finns ett allvar, som det oftast kan uppfattas som på arbetsplatser. Bilden är tagen 

i en spegel med Cassandra placerad rakt framför vilket medför att hon hamnar i fokus. 

Spegeln i bilden är därför viktig eftersom den reflekterar tillbaka till Cassandra och vi tolkar 

det som att det är ett medvetet val hon gör för att ta ett kort på sig själv. Cassandra kan välja 

hur hon vill posera eftersom hon själv styr hur kroppen ser ut i spegeln. 

Tyngdpunkten i bilden på det kommersiella uttrycket då kroppen används som ett hjälpmedel 

för att förmedla ett säljande budskap av kvinnliga kläder/märken. Cassandra framställer både 

manliga och kvinnliga attribut och budskapet skiljer sig från de klassiska kvinnokläderna som 

kjol, klänning och underkläder. Bildanalysen och textanalysen samverkar med ett 

kommersiellt syfte då hon taggat inlägget med företag och modeskapare, kopplat till de kläder 

hon använder på bilden. 

Textanalys:  

Texten drar uppmärksamheten till bildens bakgrund och inte personen som publicerat inlägget 

vilket gör att fokus läggs på annat än kvinnokroppen på bilden. De taggar hon har använt sig 

av skapar ett större fokus av uppmärksamhet. 

Att Cassandra väljer att “blurra” och “sudda” ut Tinas ansikte tolkar vi som att hon tycker att 

Tina är vacker och inte vill att hon ska stjäla hennes uppmärksamhet eller stå i centrum 

eftersom Cassandra som person själv vill ha uppmärksamheten. Ordspråket som Cassandra 

använt sig av i den sista delen av citatet. hon ska inte försöka steal my shine (stjäla min 

uppmärksamhet), tolkar vi som att Cassandra egentligen vill att fokus ska ligga på henne. 

Anledningen till att Cassandra använder sig av engelska tolkade vi dels som att hon kan ha 

följare som inte enbart kommer från Sverige och att uttrycket i sig låter och ser bättre ut. Det 

engelska språket förmedlar en annan attityd än vad det svenska språket gör och anser att 

Cassandra gjorde det valet för att förmedla ut hennes budskap om att Tina inte ska vara i 

fokus på ett sätt med mer attityd bakom. Vi tolkar valet av att använda engelska som ett sätt 

de “unga” kända kvinnor tar till för att vara lite mer “coola”.  

Bildbeskrivning 

Sabina Karlsson publicerade ett inlägg den 13 februari 2019 där hon går en modeshow, en 

scen där modeller visar upp kläder på uppdrag av modeskapare. Hon är bär en glittrig 

klänning, stylat hår och smink. Syfte med inlägget är att göra reklam och inte att framhäva sig 

själv som person. De kläder Sabina har på sig visar ett stereotypiskt könsuttryck då de kläder 

hon bär visar hennes former och är som attribut tillskrivna kvinnan som kön men i och med 

att det finns taggar i bilden med namn på designers, en tidskrift och en agentur får inlägget 

ändå en mer kommersiell karaktär.  
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Inläggets tillhörande text lyder:  

” What a show!!                 Thank you @michelkors & your amazing team for letting me strut down the runway” 

     ” 

Våra reflektioner: 

Första känslan vi båda fick av bilden var “mer reklam än ett personligt inlägg” eftersom den 

vid första anblicken gav en känsla av att vara iscensatt. Bilden ger ingen känsla av 

personlighet och vi fick ingen direkt upplevelse av hur Sabina är som person mer än att vi 

kunde göra en tolkning kring hennes yrkesroll. Vi upplevde att Sabina ville visa sin 

tacksamhet över att hon blivit en framgångsrik modell. Vår tolkning förmedlades genom 

“tacksamhet över framgång”.  Kläderna fångar inte riktigt vår uppmärksamhet men vi 

uppmärksammade de kvinnliga formerna som framställs. Fältanteckningen “catwalk, glittrig 

klänning” gjorde att vi uppmärksammade kläderna som är av glittrigt tyg.  

“Kläder som framhäver kvinnligt kroppsliga attribut” var något som var centralt i inlägget. 

Sabina kategoriserar sig själv som en plus-size modell, en modell som visar kläder för 

individer, främst kvinnor, som inte har den kroppstyp som modeskapare generellt har i åtanke 

när de skapar sina kollektioner. Det gjorde att vi drog parallellen till att Michael Kors gör 

kläder i större storlekar för alla typer av kvinnokroppen.  

Bildanalys 

I inlägget kan vi se att bilden medvetet tagen av en professionell fotograf, vilket vi kan se 

genom att Sabina själv inte tagit bilden och eftersom vi kan tydlig se att hon är i en kontext 

där hon är i sitt arbete och tillfixad. Bilden är tagen i en offentlig miljö och fokuserar mer på 

det kommersiella och har därför ingen individuell känsla eller personligt uttryck. Sabinas yrke 

som plus-size modell innebär att vara med i kommersiella kontexter där hon ska förmedla 

kläder till tilltänkta köpare. I denna bild ser vi kontexten av ett sådant exempel där hon 

befinner sig på en catwalk för att visa upp kläder för de människor som sitter runt omkring i 

rummet. Det kommersiella blir därför den stora centrala delen eftersom det är så tydligt 

framkommande i inlägget.  

Det denotativa i bilden är hennes kläder men även att hon går en modeshow. Kjolen och 

blusen som Sabina bär på bilden är starkt sammankopplat till kvinna som kön. Genom attribut 

så som kläder, hårstyling och smink framställer kvinnokroppen utifrån ett stereotypiskt 

könsuttryck. Vi kan se att Sabina är i mitten av bilden och därför i fokus, vi kan skymta 

människor som sitter runt omkring och njuter av modeshowen. Sabina är en professionell 

modell och det innebär att man ofta står i centrum och är ständigt i fokus kring utseende. Vi 
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kan se att de dominerande färgerna i bilden är ganska mörka, förutom små partier i 

bakgrunden som är färgstarka. Färgerna skapar en känsla av allvar då de mörka färger oftare 

är kopplade till allvarligare situationer än vad färgglada och färgstarka färger är.  

Det konnotativa i bilden förmedlar, utifrån våra reflektioner, en känsla av allvar. Sabina ser 

allvarlig och koncentrerad ut när hon går längst catwalken, allas blickar är på henne medan 

hennes blick är tydligt riktad framåt. Vi menar att hon utifrån bilden förmedlar ett allvar och 

samtidigt visar hur hon uppskattar sitt yrke med att bland annat visa upp märkeskläder. Bilden 

är, som vi uppfattar, det tagen av en professionell fotograf vilket genererar att sammanhanget 

blir mer seriöst. 

Bildens tyngdpunkt ligger i det kommersiella uttrycket i och med att Sabinas inlägg är 

iscensatt och kvinnokroppen blir som ett redskap istället för ett uttryck i sig. I bilden kan vi se 

hur hon går på en catwalk där kroppen blir ett tydligt redskap att förmedla ett säljande 

budskap av kvinnliga kläder från det amerikanska märket Michael Kors. Syftet med bilden 

som är tagen på en catwalk är att öka en försäljning. 

Textanalys:  

Sabina väljer i denna publicerade text att använda sig av det engelska språket. Vi tolkar det 

som ett val hon gör dels för att tacka för att hon fick vara en del av det amerikanska märkes 

modeshow, och för att nå ut till internationella följare. Modeskaparen av märket “Michael 

Kors” är amerikan vilket också kan förklara anledningen till det valda språket. Michael Kors 

är ett etablerat modeföretag som tillverkar allt från kläder, handväskor och accessoarer. Ur ett 

svenskt sammanhang tolkar vi det som att Sabina sätter märket på kartan och ger de svenska 

följarna en chans att kolla upp märket.  

Vi får känslan av att Sabina är tacksam över att ett etablerat märke som “Michael Kors” vill 

använda sig av henne som modell. Genom att Sabina använder sig av “what a show” tolkar vi 

som något som visar hennes positiva inställning och känsla av att gå på en catwalk. 

Användandet av “letting me” och “your amazing team” framhäver den ära hon känner att få 

vara med i denna modeshow och hur hon uppskattar de personer som möjliggör hennes 

position.  

Sammanfattningsvis med bildanalysen och textanalysen kan vi se att Sabina sammankopplar 

sin publicerade bild med den tillhörande texten eftersom hon taggar modeskapare och företag 

och därför skapar en med affärsinriktad karaktär. Hon lyfter fram yttre attribut som i de här 

inlägget är kläder från märket “Michael Kors” i ett mersäljande syfte. Hon visar också 

tacksamhet till att hon får vara med i deras modevisning och att förmedla deras 

kläder/accessoarer till hennes följare. 

Bildbeskrivning 

Linda-Marie Nilsson publicerar ett inlägg den 26 april 2019 där hon annonserar ut ett 

samarbete med klädmärket och hemsidan Ellos. Hon ses sittande med ett leende på läpparna i 

en blommig klänning som framhäver brösten vilket ses som ett stereotypiskt könsuttryck. 

Klänningen i sig kan vi se utgör ett uttryck för den kvinnliga könsnormen då plagget anses 

vara kvinnans att bära med ett feminint mönster. I inlägget används kvinnokroppen som ett 

redskap för att förmedla ett säljande budskap som egentligen inte behöver kopplas ihop med 

kvinnokroppen eller kvinnliga attribut i sig. 
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Inläggets tillhörande text lyder: 

“Jag känner mig som en dröm ✨     Bästa @ellosofficial har så många fina klänningar att välja på just nu, 

allt från festliga till somriga, och det jag tycker om allra mest är att de finns i så många olika storlekar och 

modeller      Uppge min kod 395415 i kassan så får du 20% rabatt på hela ditt köp (gäller på Ellos egna 

kollektioner till & med 30 april)        Klicka på länken i min bio eller i min story för att komma till mina 

favoriter ✨     #ellosofficial#elloswomen" 

Våra reflektioner: 

“Reklam för en klädhemsida” var en reflektion vi båda antecknade vid första anblicken av 

bilden. Vi tolkade det som att inläggets syfte var att göra reklam för hemsidan Ellos. Vi får en 

känsla av att hon vill förmedla en söt, trevlig bild där hon visar upp den blommiga klänning 

hon har på sig, vilket utifrån fältanteckningen “leende, blommig klänning, söt” framkom. Vi 

uppfattar att klänningen på bilden kommer från hemsidan och därför sammankopplas till 

bildens tillhörande text.  

Bildanalys: 

Linda-Marie använder sig i bilden av typiska kvinnliga attribut, nämligen den klänning hon 

bär. Hennes inlägg är inte av en personlig karaktär då bildens iscensättande skulle kunna 

utföras av vem som helst och är inte bunden till Linda-Marie som person. Miljön är ute på 

gatan och visar en lugn och glad person som ger intrycket av att vara nöjd med sin tillvaro. 

Bildens kvinnliga karaktär förstärks genom de kvinnliga attribut som framställs. 

Det denotativa vi kan se i bilden är det långa håret, den blommiga klänningen och den 

enformiga miljön bakom henne. Urringningen på hennes klänning framhäver brösten och 

visar på attribut som tillskrivs det kvinnliga könet som kännetecknas av just kvinnliga former 

som bröst, höfter och rumpa. Bilden förmedlar en känsla av tillfredsställelse inom bildens 

kontext vilken förstärks genom inläggets tillhörande text. Där hon visar på hur hon känner sig 

och hennes upplevda känsla av att företaget som tillverkat klänningen har storlekar som 

passar hennes kropp. Bild och text i relation till varandra ger intrycket av att hon vill visa på 

fördelar med klädmärket med både känsla och fakta med ett syfte att öka deras försäljning. 

Den publicerade rabattkoden förstärker syftet ytterligare. 

Det konnotativa i bilden är att det skapas en känsla av glädje och harmoni. Linda-Maries 

ansiktsuttryck och leende gör att hon ser snäll ut och att vara en godhjärtad person. Hennes 

färgglada klänning bidrar till känslan. Genom bilden kan vi se hur hon är placerad utomhus 

vilket i sin tur skapar en bild av att det är sommar ute. Det bidrar till att bilden förmedlar en 

känsla av lycka och glädje.  

https://www.instagram.com/ellosofficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/ellosofficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/elloswomen/
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Textanalys: 

Texten är skriven på ett opersonligt och neutralt sätt förutom då hon visar sin egen 

uppskattning över märket i sig men liknar till stor del reklam. Neutraliteten förstärker tanken 

om inlägg som grundar sig i att kvinnokroppen endast används som ett redskap för att lyfta 

fram varor med syfte att öka en försäljning.  

Då Linda-Marie använder sig av ord som “festliga till somriga” förmedlar hon att hemsidans 

klänningar är av denna typ. Hennes ordval går att relatera till klänningen hon själv bär på 

bilden. Vi tolkar det som att hon aktivt väljer att använda sig av just de orden eftersom hon 

själv framställer sig som en söt tjej och därför inte vill beskriva klänningarna med mer 

utmanande ord. Hon betonar tydlig att det hon gillar med hemsidan är “många olika 

storlekar” där hon beskriver hur kläderna finns i flera olika storlekar och att de har kläder 

som passar vid olika tillfällen. Det genererar i ett ställningstagande när det kommer till 

kvinnokroppens storlek och utseende. 

Kroppen, tillsammans med kläderna blir redskap, vilket skapas tydligt i texten då hon 

förmedlar en rabattkod till följarna. Inläggets mening, att göra reklam för hemsidan, 

förtydligas genom att hon skriver “20%” och ”@ellosofficial” som gör det tydligt som följare 

att kunna veta vilken hemsida och hur mycket rabatt som följare du får. Hon poängterar också 

hur du som följare kan komma till hemsidan. Inläggets kommersiella konstruktion ger 

inlägget en relevans till vårt tema och bildanalysen och textanalysen då Linda-Marie tydligt 

påvisar hur hon kan använda kroppen för att förmedla ut ett samarbete.  

Bildbeskrivning 

Arvida Byström publicerade ett inlägg den 26 mars 2019 som föreställer henne sittandes på 

golvet på en rosa matta enbart iklädd en lila pälsmössa, stringtrosor och skor. Hon poserar på 

sidan och håller armarna om sina bröst. Bildens fokus ligger mycket på hennes kroppsliga 

former.  

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

“I’d rather go naked than wear fur unless it’s fake or from my own body 🦔” 

Våra reflektioner: 

Vår första reaktion på bilden var ganska stark. Mycket naket med små trosor som knappt 

täcker något. Utifrån vår fältanteckning “sittandes naken, enbart mössa, trosa, skor” kände vi 

hur inlägget skapade en känsla av mycket naket. Vi hade svårt att tolka om hon ville förmedla 

en känsla av sexighet eller om hon enbart vill fotograferas i den positionen av syftet med att 

föra fram ett budskap, vi båda antecknade “sidled och håller för bröst” vilket vi anser är en 

central del av bilden men även genom rumpan som fanns kommenterad i våra 

fältanteckningar. Vi upplevde också en känsla av dubbelmoral då vi såg att Arvida väljer att 

dölja brösten men visar upp resten av kroppen. Att dölja kroppsdelar som har tillskrivits ett 

kvinnligt könsuttryck visar att hon följer det normativa med vad kvinnan får visa upp och 
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vilka kroppsdelar vi måste dölja och istället inte går till det extrema. Genom fältanteckningen 

“tänja på gränser” anser vi att hennes bild förmedlar känslan av att hon vill tänja på de redan 

existerande “sanningar” inom Instagram om vad du får visa eller inte.  

Båda fick en tanke efter observationen med ett frågetecken efter, vilket var “framhäva 

kvinnokroppen som sexig?”. Vi var båda osäkra kring om det är sexigheten hon vill framställa 

eller något annat. Dock ansåg vi redan vid första anblicken att den lila mössan var i fokus på 

grund av placering i bilden.  

Bildanalys: 

Arvida använder inte kroppen som ett redskap i samma kommersiella syfte som de tidigare 

inläggen vi valt att belysa i temat, eftersom det inte innefattar taggar och reklam för företag 

eller modeskapare. Framställan av kvinnokroppen som naken och avskalad som hon gör i 

inlägget genom att visa upp vissa kroppsdelar nakna som rumpa, ben, armar, höfter, rygg 

medan vissa i ett döljande som bröst, vilket vi ser som det denotativa i bilden. I samverkan 

med tillhörande text leder följarens fokus till konstruktionen av bildens syfte. Kvinnokroppen 

på bilden avdramatiseras och blir istället ett objekt. Kroppen blir till ett redskap eftersom 

Arvida använder sig av kroppen för att förmedla något annat än själva kroppen i sig. Hennes 

ställningstagande blir centralt i bilden men måste sammanflätas med texten för att bli 

förståelig. Bildens miljö ger ett intryck av att vara iscensatt och konstruerad vilket visar på att 

bilden har ett genomtänkt syfte. För att Arvidas budskap kring ställningstagandet hon tar 

tolkar vi det som att hon vill ha en neutral och odramatisk bakgrund. I och med att skynket 

bakom henne är av odramatisk färg (vit/grå) och mattan är av en stark rosa färg kan vi se hur 

ögonen direkt dras till bildens budskap vilket är hennes lila pälsmössa. Kontrasterna mellan 

alla färger möjliggör att mössan hamnar i fokus då den sticker ut och är placerad på en bra 

plats i bilden.  

Genom att bilden är iscensatt är Arvida medveten om att bilden tas. Medvetenheten kan vi se 

eftersom hennes blick är riktad in i kameran. Hon själv bestämmer och styr hur kroppen ska 

poseras och se ut och hur hon får fram sina kroppsformer.  

Det konnotativa i bilden är känslan av att bilden är uppstyrd med ett syfte hon vill förmedla. 

Den iscensatta känslan skapar en tolkning av att hon vill ha ett sammanhang som är allvarligt 

eftersom ställningstagandet, utifrån vår tolkning, ligger henne varmt om hjärtat och bör tas 

seriöst.  

Tyngdpunkten i denna bild upplever vi är framställandet av kvinnokropp som hjälpmedel med 

syfte att belysa ett ställningstagande. Vi tolkar det som att Arvida vill upplevas som en 

oskyldig flicka då hennes kroppsspråk, genom en blick som vi tolkar som oskyldig och att 

hon döljer vissa utvalda kroppsdelar men samtidigt visar mycket hud, skapa en kontext som 

kan tolkas motsägelsefull.  

Textanalys: 

Vår tolkning av ställningstagandet hon gör mot att använda äkta päls, ger en större effekt 

genom att skriva det på engelska då det kan ge ett kraftigare uttryck. Arvida har en plattform 

som sträcker sig utanför Sveriges gränser och därför tolkar vi det som att hon använder det 

engelska språket. Vi tolkar att ställningstagandet är så pass viktigt att hon därför vill nå ut till 

alla möjliga delar av världen. Då debatten kring användandet av päls inte enbart berör Sverige 

som land utan kan också anses som en anledning till valet av språk.  

Det klara och tydliga ställningstagande hon gör är att hon är emot användningen av äkta päls 

om det inte kommer från ens egen kropp. Hon skriver att hon “I’d rather go naked” än att 

bära äkta päls, vilket sammankopplas till ställningstagandet. Hon sammankopplar det till att 
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utan päls är djur också nakna. På bilden är hon i princip naken vilket stärker hennes uttalande 

i texten. Arvida skriver, ”It´s from my own body” vilket vi tolkar som att hon är emot all päls 

så länge det inte kommer från henne själv. I detta avseende tolkar i det om hon syftar på 

kroppshår. Bilden visar dock inte något kroppshår som stärker hennes ställningstagande. Hon 

utmanar den normativa bilden kring hår på en kvinnas kropp som utifrån ett stereotypiskt 

könsuttryck endast ska finnas på huvudet. Hon menar att allt kroppshår är okej fast man är 

kvinna. Genom bildanalysen och textanalysen skapas ställningstagandet på ett oerhört starkt 

och tydligt sätt. 

Självrespekt  

Temat innefattar hur kvinnorna vill förmedla och skapa utrymme för andra uppfattningar om 

hur kvinnokroppen kan se ut. De utmanar den rådande diskursen och skapar utrymme för 

kvinnor att få se ut som de vill och samtidigt vara stolta över och trivas i sin kropp. Inläggens 

bilder och tillhörande text visar ställningstaganden och uttryck som förmedlar en känsla av 

“girlpower” (kvinnomakt) och att kvinnorna är nöjda med sig själva oavsett kroppsstorlek och 

form.  

Bildbeskrivning 

Linda-Marie Nilsson publicerade ett inlägg den 20 mars 2019 där hon sitter på golvet framför 

spegeln i underkläder. Här visar hon upp mycket hud, bröst och sina kroppsliga former. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

"✨💕⭐️😍 #allastorlekarärvackra" 

Våra reflektioner:  

Bilden förmedlar en lugn och harmonisk känsla. Vår första reaktion var att bilden innefattade 

mycket hud/kropp men inte på ett vulgärt, utmanade eller provocerande sätt. Vi upplever 

känslan av en stolt tjej som trivs i sin kropp trots att den inte ser ut som det västerländska 

skönhetsidealet. Upplevelsen grundar sig i reflektioner hämtade ur våra fältanteckningar, 

“nöjd med sin kropp” och “mycket hud, bröst, valkar”. Hon är iklädd bara svarta underkläder 

och sitter och tar ett poserande “kort på sig själv” framför en “spegel”, vilket också var en 

fältanteckning vi gjorde vi observationen. Vår känsla av spegelns betydelse grundar sig i att 

den används för att få med hela kroppen på bilden. 

Bildanalys: 

Miljön i denna bild är personligt framställt, då hon sitter framför en spegel i vad vi tolkar är 

hemma hos henne och där hennes kvinnokropp är det som står i fokus. Linda-Marie 

https://www.instagram.com/explore/tags/allastorlekar%C3%A4rvackra/
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framställer här kroppen som det centrala och hur den bryter mot den kroppsbild samhället har 

skapat av kvinnan som slank. Genom uttrycket i bilden tolkar vi det som att hon vill skapa ett 

utrymme för att möjliggöra en förändring när det kommer till den normativa synen på 

kvinnokroppen. Känslan förstärks med hjälp av inläggets tillhörande text, där fokus blir 

självrespekt. Det denotativa i bilden är alla saker vi kan se, Linda-Marie själv, hennes kropp, 

hennes hår och underkläder. Linda-Marie poserar på denna bild utan kläder och har endast på 

sig underkläder, men bilden uppfattas inte som vulgär eller utmanade. Utifrån det menar vi att 

hon framstället sin kropp på, vad vi tolkar som, ett smakfullt icke sexistiskt sätt. Hon 

framställer sig som kvinna med stereotypiska könsuttryck genom hennes långa bruna hår, 

smink och underkläder för kvinnor. 

Att Linda-Marie tittar bort tolkar vi som att hon är medveten om att bilden tas då hon är 

placerad en bit ifrån kameran och i en iscensatt pose. Vi tolkar att valet av att ha svarta 

underkläder är för att smalna av hennes egen kropp, då svart färg ofta har den effekten. 

Underkläderna blir i fokus i bilden med hennes kropp eftersom den bakgrund hon har varken 

är så händelserik eller färgstark. Tonerna i bakgrunden går i vit/beige och skapar en stor 

kontrast med de svarta underkläderna och gör att de därför står ut.  

Linda-Maries lekande med håret anser vi är en handling för att framställa henne själv som mer 

kvinnlig. Hon har långt brunt hår och att göra saker med håret då frisyrer som flätor, 

hästsvans och liknande är starkare kopplat till det kvinnliga könet än det manliga. Denna 

gränsdragning har dock suddats ut något under de senast åren då mode riktat mot män 

innefattat en längre frisyr. 

Den känslan man får som observatör av bilden är känslan av en kontext som ger en harmoni, 

vilket är den konnotativa nivån. Den odramatiska bakgrunden, tillsammans med de neutrala 

färgerna och Linda-Maries glada ansiktsuttryck är alla bidragande faktorer till denna 

upplevelse.  

Vår tolkning av bildens syfte är att hon förmedla en känsla till kvinnor att de kan visa upp sig 

på sociala medier trots att man inte faller inom ramarna för den normativa kroppen. Känslan 

som förmedlas är att uppvisandet av en kvinnokropp som är normativt avvikande ska göras 

utan att skämmas, vilket vi ser som bildens tyngdpunkt.  

Textanalys:  

Linda-Maries text förmedlar känslan av en vilja att stärka självkänslan hos de som inte trivs i 

sin egen kropp och förändra den normativa synen på kvinnokroppen som slank och hälsosam. 

I inläggets tillhörande text #allastorlekarärvackra, skapar hon ett utrymme för att följare ska 

börja utmana den rådande diskursen och hon vill föregå med ett gott exempel. Texten i 

relation till framställandet av kvinnokroppen på bilden förstärker vår upplevelse av att 

inlägget förmedlar självsäkerhet då den visar på en normativt avvikande kroppsform utifrån 

det västerländska skönhetsidealet. Att visa upp sig i en bild som vi upplever förmedlar 

känslan av harmoni, med en kropp som är normativt avvikande och med ett budskap som 

syftar till att alla är vackra som de är stärker gemensamt ett helhetsintryck av inläggets syfte i 

att öka individens självrespekt.  

Att Linda-Marie använder sig av en hashtag i inlägget skapar ett utrymme för följarens egen 

tolkning. Texten skapar ett tydligt budskap men skulle kunna ha förstärkts genom en 
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tillhörande text till just denna bild där hon visar att hon är medveten om hennes kropp som 

normativt avvikande.  

Bildbeskrivning  

Cassandra M Klatzkow publicerade ett inlägg den 24 februari 2019 där hon poserar framför 

en spegel, som gör att hon får med hela sin kropp i bilden, i ett omklädningsrum. I 

bakgrunden kan vi se två andra kvinnor som bär bikini och badrock. Cassandra har på sig en 

bikini och en badrock som hänger lite halvt över hennes kropp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

 ”Haft en helt perfekt dag på spa omringad av fantastiska kvinnor blessedddd”  

Våra reflektioner: 

Våra första observationer ”omklädningsrum, badkläder och badrock” visar oss att miljön var 

det första vi la märke till och att kontexten var det som skapade en ram för vår tolkning. 

Kontexten i sig generade sedan i en tolkning av kroppens uttryck. Vi antecknade ”kvinnliga 

former, naket men påklätt” vilket gav oss antagandet om att hon är nöjd med sin kropp och 

inte har några problem med att visa upp den. Vi upplevde att Cassandra utstrålar en attityd 

som visar på självsäkerhet och tillfredsställelse då bilden förmedlade en känsla av ”utstrålar 

attityd” och ”making a point! (gör en poäng!)”.  

Bildanalys: 

Bilden är tagen i, vad vi uppfattar som, ett omklädningsrum på ett spa. Det visas mycket hud i 

bilden men i och med att det är i en kontext (omklädningsrum) där nakenhet är normativt 

upplevs det inte vulgärt eller utmanade. I denna kontext är det normativt att visa upp sin kropp 

genom bikini och baddräkt. I bilden ser vi olika typer av kvinnokroppar, då Cassandras 

kompis i bilden har en helt annan kroppsform än vad hon själv har. Bilden visar det 

denotativa genom en kvinna som är nöjd med sin kropp och stolt poserar i bikini. Genom att 

framställa olika kroppsformer som utmanar det västerländska skönhetsidealet förstärks 

känslan av självrespekt vilket förmedlar ett uttryck av att vara nöjd med sig själv trots ett 

normativt avvikande. Genom inläggets tillhörande text visar Cassandra att fokus inte ligger på 

kroppen i sig utan att de, oavsett kroppstyp, har en tillfredsställd känsla. Medan bilden i sig 

visar en kontext med harmoni och självsäkerhet och texten är ett uttryck av en tillfredsställd 

känsla utifrån kontexten skapar de separat från varandra olika budskap. I samverkan ger det 

inlägget en helhet av vad vi ser som ett framställande av kvinnokroppen och dess kroppsform, 

ett intryck av att vara nöjd med sig själv. Ljuset i bilden är dämpat och man ser några tända 
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ljus längst ner och skapar en fridfull stämning. Stämningen i denna bild är det vi tolkar utifrån 

en konnotativ nivå.   

Bildens tyngdpunkt ligger i utmanandet av det västerländska skönhetsidealet då kroppen som 

är i bildens fokus inte innefattar den slanka normativa kroppsformen. Framställandet av 

kvinnokroppen och inläggets tillhörande text visar på ett uttryck av självsäkerhet och ett 

intryck av att vara tillfreds med en kropp som avviker från den normativa kvinnokroppen. 

Textanalys: 

Cassandras text ger oss intrycket av att vara nöjd i sin situation i en kontext som innebär ett 

exploaterande av den egna kroppen. Utifrån att läsa texten tolkar vi det som att hon 

värdesätter dagarna med sina kvinnliga kompisar, att tillbringa en hel dag tillsammans på ett 

spa. Hon uttrycker sig genom att använda ordet “blessed” (välsignad), för vad vi tolkar det 

som att stoltsera över att vara omringad av just de kvinnorna och deras gemenskap i bildens 

kontext. Att hon inte skyler sin kropp skapar en helhetsuppfattning av inläggets syfte i att 

förmedla bilden av att vara nöjd med den du är och visa följarna att det inte är kroppsformen 

som skapar känslan av välbehag utan omgivningen du är i.  

Valet att använda engelska i slutet av texten tolkar vi som ett syfte att förstärka känslans 

uttryck. Välsignad som ord ter sig mjukare och ger inte en lika starkt förmedlad känsla som 

att använda det engelska uttrycket ”blessed”. I denna kontext ser vi inte att ordvalet välsignad 

som en religiös handling utan mer som ett sätt att förmedla känslan som ordet associeras med. 

Bildbeskrivning 

Gabrielle Chellig, visar i ett inlägg som publicerats den 4 april 2019 en bild på sig själv där 

hon står på alla fyra på marken och tittar in i kameran. Bilden är tagen bakifrån där fokus 

ligger på kroppen. Hon är iklädd långbyxor och en luvtröja som är dragen över huvudet och 

visar ett leende ansiktsuttryck.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder: 

” Visar vart skåpet ska stå oavsett om jag sitter elr står” 

Våra reflektioner:  

Denna bild fokuserar på Gabrielles kropp. Våra observationer ”fokus på rumpa” och ”Lyfter 

fram en kroppsdel som också sägs vara normativt kvinnlig om den är större” visar på att vår 

första tolkning gav oss upplevelsen av att det var hennes rumpa som hamnade i fokus.  Vi fick 



31 

 

en känsla av att hon vill lyfta fram sin kroppsdel, rumpan, och göra ett ställningstagande 

utifrån vår reflektion ”Making a point!”och ” Bryr sig inte om vad andra tycker. Tillsammans 

med bildens text anser vi att hon vill göra ett ställningstagande då vi kände att inlägget i 

helhet skapade en tydlig bild av vad inläggets budskap ämnar vara.  

Vi noterade ”Enbart kroppen för att visa på kvinnliga attribut” vilket vi tolkar som att 

avsaknaden av stereotypiska könsuttryck i form av attribut förstärker ställningstagandet ur ett 

genusperspektiv.  

Bildanalys  

Den mörka bakgrunden i bilden genererar i att fokus hamnar på kroppen. Bildens denotativa 

nivå, visar ett val av kläder som gör henne påklädd och väljer på så sätt att inte framställa 

andra normativa attribut som tillskriv kvinna som kön så som bröst och höfter eller kläder 

som tillskrivs kvinna som kön. Inte heller hennes hår eller naglar syns vilka också ses som 

normativt kvinnliga attribut.  

Då bildens fokus ligger på rumpan och i relation till ordspråket hon använder i inläggets 

tillhörande text ger hon ett uttryck av att vilja framställa ett ställningstagande vilket visar den 

konnotativa nivån. Sättet hon poserar på visar ett iscensättande vilket vi tolkar som en 

handling som visar att hon har ett bakomliggande syfte med den publicerade bilden. Vi menar 

att inlägget i sin helhet kan tolkas som att hon har ett budskap som syftar till att våga ta plats 

och stå för sina åsikter. 

 

Textanalys  

Uttrycket i texten förmedlar att hon vågar ta plats och vågar stå för sina åsikter. Vi upplever 

att hennes ordval “visar vart skåpet ska stå” visar att hon varken bryr sig om andra individers 

åsikter eller den rådande diskursen kring hur du normativt ska se ut som kvinna. Ordspråket 

används när en individ syftar till att sätta ner foten kring hur något ska vara och säga ifrån 

utifrån sina egna värderingar, vilket vi menar att Gabrielle tydliggör när det kommer till det 

västerländska skönhetsidealet och attribut som handlingar som tillskrivs kvinna som kön. 

Att Gabrielle väljer att använda sig av “elr”(eller), som förkortning tolkar vi som ett sätt att 

nå den tilltänkta målgruppen då uttryck i förkortningar är något som förekommer mer i vissa 

åldrar och kulturer. Att hon avslutar texten med ”eller”, förstärker känslan av budskapet då 

texten skulle kunna visa på att hon är medveten om att hon utmanar det stereotypiska 

könsuttrycket. 

Provokation 

Vårt tredje tema var det som vi genom våra fältanteckningar kunde se var den mest 

framstående. Iscensatta bilder i relation till de tillhörande texterna som bestod av 

ställningstaganden och ironi. De utmanar den rådande diskursen om kvinnokroppen angående 

det västerländska skönhetsidealet och använder Instagram för att utmana de redan existerande 

gränser när det kommer till kvinnokroppens utseende i relation till västerländska 

skönhetsidealet och kvinnans plats i samhället i relation till det stereotypiska könsuttrycket ur 

ett genusperspektiv. Utmanandet sker genom att de publicerar inlägg som kan anses vara 

provocerande.  

 

Bildbeskrivning 

Arvida Byström publicerade ett inlägg på Instagram den 22 april 2019 som föreställer en 
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kvinna sittandes på en plaststol som står i en obäddad säng. Hon sitter på huk med händerna 

upp i taket. Hon är iklädd en bikini som enbart täcker hennes bröstvårtor och könsorgan. På 

bikinin finns dollartecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder: 

 “Dollar signs cus distribute wealth and here is my butt” 

Våra reflektioner: 

Denna bild skapade vid första anblicken en förvirring hos oss. Det händer mycket i bilden och 

det var svårt att lokalisera allt på en gång vilket också påvisas i våra fältanteckningar 

“sittandes på en stol i sängen”, “händerna i taket” och “iklädd en liten bikini”. Många 

känslor väcktes i oss, så som förvirring, förvåning och ifrågasättande. På många olika sätt 

tänjer hon på gränser och vi upplever att hennes syfte är att provocera, men vi har svårt att 

lokalisera och avgöra vad. Det är mycket hud i bilden och endast en liten bikini som täcker 

kvinnas kön. När vi gemensamt diskuterade våra första intryck av bilden insåg vi att 

reaktionen varit den samma hos oss båda och att vi båda omvärderat det första intrycket efter 

att vi studerat inlägget flera gånger. En reflektion var bland annat att vi såg det hårda 

maktperspektivet gå från att vara det centrala till framställandet av kvinnokroppen som ett sätt 

att utmana ett normativt genusperspektiv.  

Utifrån våra fältanteckningar “väldigt mycket hud” kan vi se att trots att det händer mycket i 

bilden är det Arvida som drar till sig fokuset. Vi tycker också att hennes tryck på bikinin som 

är dollarmärket skapar ett intryck av makt och pengar.  

Bildanalys: 

Det denotativa vi först lade märke till var att Arvida är lättklädd och ger ett vulgärt intryck 

genom den posering kroppen är i. Poseringen, i relation till den tillhörande texten, visar att 

hon som kvinna tänker ta plats i samhället oavsett könstillhörighet. Att ha en bredbent 

position anses fortfarande i det senmoderna samhället som en handling som tillskrivs man 

som kön. Bildens detaljrikedom, i en intim men opersonligt iscensatt miljö, förstärker vikten 

av bildens uttryck. Bildens sammansatta komponenter skapar var för sig en undran kring dess 

mening. Den visar på avvikande mönster då en stol egentligen inte ska stå i en säng och 

händer vanligtvis inte är placerade mot ett tak. Poseringen på stolen är avvikande då en stol är 

konstruerad för att sitta på med rumpan mot sitsen och inte som på bilden, hukandes med 

fötterna placerade på sitsen. Valet av avvikande posering i den faktiska miljön visar på så sätt 

ett genomtänkt provocerande syfte. Kvinnokroppen som bilden framställer visar också på ett 
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normativt avvikande från det västerländska skönhetsidealet. Tillskillnad från tidigare bilder vi 

sett där kvinnokroppen haft större former än idealet, visar denna bild i stället motsatsen. 

Kvinnokroppen som framställs i inlägget saknar kvinnliga former som anses normativa utifrån 

det västerländska skönhetsidealet utifrån kroppsliga attribut som bröst och höfter.  

I bilden kan vi se hur alla färger är neutrala och innehåller inte något föremål som sticker ut 

genom färgvalet. Det däremot kan se är att hennes bikini är av färgen svart. Som observatör 

dras blicken till hennes kropp och bikini. Speciellt hennes överdel eftersom den är placerad 

centralt i bilden medan underdelen blir lite i skymundan av hennes ben. Vi tolkar det som ett 

aktivt val av Arvida för att skapa fokus kring bikinin eftersom det också hänger samman med 

den text hon publicerat. Ur den konnotativa nivån ser vi att bilden är tagen ur ett perspektiv 

underifrån, vilket vi tolkar som att Arvida vill påvisa att hon har makt. Positionen gör att hon 

ser maktfull ut vilket kan kopplas samman till makten över hennes egen kropp. Poseringen av 

hennes kropp är en medveten posering, eftersom Arvida själv är medveten om att bilden tas. 

Tolkning grundar sig i att hon har sin blick in i kameran. Genom att ta en medveten bild kan 

hon själv välja hur hon vill posera och hur hon vill framställa sin kropp.  

Textanalys: 

Texten visar på ett starkt uttalande, som ger ett intryck av att hon bryter mot normer och gör 

precis som hon vill. Vi tolkar att användandet av engelska i inlägget kan ses som relevant i 

och med att hon belyser dollarn och för att kunna nå ut till följare som inte talar svenska. 

Texten lyfter ett positiv uttryck kring hälsa vilket vi menar visar på ett ställningstagande kring 

makt och pengar. Genom att hon lägger in ett uttalande om sin rumpa i texten, i relation till att 

hon i början av meningen visar på att pengar skapar hälsa, ser vi det som ett ställningstagande 

genom framställandet av sin kropp. Uttalandet förmedlar en känsla av att hon är nöjd med sig 

själv och har makt över den egna kroppen utan att kunna kategorisera sig inom det 

västerländska skönhetsidealet. 

Bildanalysen och textanalysen samverkar på ett relevant sätt genom att uttrycket för 

dollartecknet är återkommande. Samverkan av bil och text förstärker bildens budskap om 

pengar och makt och framställandet av budskapet skapar provokation. Att bilden förmedlar en 

känsla av provokation grundar vi i att Arvida utmanar det senmoderna samhällets syn kring 

handlingar och attribut som är tillskrivna man som kön.  Då inläggets tillhörande text relaterar 

till att pengarnas funktion är att distribuera hälsa och utan egentlig relevans belyser sin rumpa 

kan inläggets syfte ifrågasättas. Bildens tyngdpunkt ligger i utmanandet av sociala strukturer 

och framställandet av kvinnokroppen som något avvikande från de stereotypiska 

könsuttrycken. 

Bildbeskrivning 

Linda-Marie Nilsson publicerade ett inlägg den 19 april 2019 där hon poserar i en baddräkt 

med handen i midjan. Bakom henne stålar solen och man ser skymten av ett träd och hon har 

ett leende på läpparna.  
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Inläggets tillhörande text lyder:  

“Solsken, ledighet och så en liten bild från vår semester på en alldeles underbar strandkropp, precis som din 

✨💦☀️🌴💕 #allastorlekarärvackra" 

Våra reflektioner: 

Inlägget fick oss att känna behaglig känsla och det gjorde oss glada. Det första vi förde 

anteckning av var hennes omgivning, “poserandes utomlands, lätt solbränd”, vilket många 

kopplar samman till semester och lugn. Vi tolkar det som att Linda-Marie på denna bild ger 

ett uttryck för lycka vilket förmedlas genom inlägget. Här kan vi också se hur hon använder 

sig av hashtagen, ”alla storlekar är vackra” och vi uppfattar det som att hon vill förmedla och 

lyfta kvinnors kroppsformer som vackra oavsett dess form. Efter återkommande observationer 

och våra fältanteckningar “mycket kropp, mycket bröst” insåg vi att inlägget också hade en 

provocerande aspekt. Vi reflekterade över våra egna värderingar kring kvinnokroppen och hur 

vi själva uppfattar det västerländska skönhetsidealet och insåg att Linda-Marie framställer en 

kvinnokropp som avviker från normativa skönhetsidealet som kan upplevas provocerande av 

de som delar det västerländska skönhetsidealets värderingar. Känslan förstärks med hjälp av 

hennes hashtag “allastorlekarärvackra”, vilket sammankopplas med den tillhörande texten.  

Bildanalys 

Linda-Marie visar en mjuk sida men då hon bryter mot den normativa kvinnokroppen så tar 

hon ett ställningstagande i och med att hon stoltserar med sin kropp och förstärker budskapet 

med texter som visar på välmående och stolthet. Hon skapar utrymme för diskussion kring 

normativa ideal och förmedlar ett budskap som uppmanar individen att vara nöjd med sig 

själv.  

Bilden ur den denotativa nivån är iscensatt då hon poserar framför en vägg. Det denotativa 

framkommer också exempelvis genom hennes kläder. Iklädd en baddräkt som i sig inte är 

vulgär eller utmanade, men däremot framhäver hennes midja, bröst och andra kroppsformer. 

Hennes bröst hamnar i fokus då baddräktens urringning är djup. Bilden blir inte heller vulgär 

eller utmanande eftersom den kontext som Linda-Marie befinner sig i avser att man ska vara 

iklädd en bikini eller baddräkt. Genom att hon poserar och framställer sin kropp med hjälp av 

stereotypiska könsuttryck utmanar hon det västerländska skönhetsidealet. Vår tolkning är att 

hon vill förmedla en känsla av tillfredställelse med syfte bredda den normativa synen på 

kvinnokroppen. 

Färgerna i bilden är neutrala förutom två färgklickar, ena är blommorna i bakgrunden som är i 

färgen röd/lila och Linda-Maries baddräkt som är svart. Det resulterar i att hennes kropp och 

baddräkt är det som är centralt i bilden och det som en observatörs öga direkt dras till. Hennes 

blick är rak in i kameran vilket förmedlar en känsla av självsäkerhet. Vi ser det som ett aktivt 

val från Linda-Maries sida eftersom hon vill förmedla kroppens form och hennes 

https://www.instagram.com/explore/tags/allastorlekar%C3%A4rvackra/
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självsäkerhet vilket framkommer tydligt med hjälp av att avdramatisera bakgrunden. Färgen 

svart tolkar vi också att hon har valt på sin baddräkt för att se slankare ut, då färgen svart ofta 

har den effekten. Valet av bikini och färg kan anses en provocerande eftersom hon stoltserar 

ut med att vara nöjd över sin kropp medan hon använder en färg för att se smalare ut. Ur den 

konnotativa nivån kan vi också förstå att färgvalet förmedla en provocerande känsla eftersom 

hon inte uppfyller kraven inom det västerländska skönhetsidealet. I samband med texten 

förmedlar Linda-Marie en självsäkerhet oavsett hur de normativa kroppsidealen ser ut och om 

man uppnår dem eller inte. Bilden är tagen ur ett medvetet perspektiv eftersom Linda-Marie 

tittar rakt in i kameran. Medvetenheten gör att hon kan på så sätt kontrollera sin kropp och 

den posering hon vill ha.  

Tyngdpunkten i bilden ligger på det ställningstagande som görs genom framställandet av 

kvinnokroppen i relation samhällets bild av den normativa kvinnokroppen. Bilden ger känslan 

av en mjuk femininitet och provokationen men uppfattas inte aggressiv. Framställandet 

innefattar en normativt avvikande kvinnokropp som något normativt, vilket i sig kan uppfattas 

provocerande.  

Textanalys  

Linda-Marie är väldigt tydlig i inläggets tillhörande text med ett budskap som syftar till att 

oavsett hur den ser ut så är den behörig till att vistas på stranden. Varje individ ska stolt visa 

upp den och kunna gå till stranden utan att skämmas. Solsken och ledighet är två saker som 

ofta kopplas ihop till semester och denna text hör samman till hennes semesterbild. Hon 

fokuserar i andra delen av sin text på strandkroppen. Hon avslutar sin text med att skriva 

“precis som din”. Texten stärker budskapets trovärdighet då det talar till alla följare, trots att 

Linda-Marie i sig inte vet hur deras kroppar ser ut. Tillsammans med bildanalysen skapas 

ställningstagandet kring den normativa kroppen och hur Linda-Marie förmedlar en positiv 

självbild av sin strandkropp. 

Hon använder sig av ordet “alldeles underbar” för att beskriva sin kropp vilket förmedlar ut 

att hon har en positiv syn på hennes egen kropp. Att använda sig av positiva ord som 

förklarande och beskrivande gör också att undertonen i texten blir positiv och på ett annat sätt 

bilden framkommer med hennes positiva kroppssyn.  

Bildbeskrivning 

Gabrielle Chellig publicerade ett inlägg den 14 april 2019 som föreställer henne liggandes på 

mage på en gräsplan. Hon är fullt påklädd och ett hårband i håret poserar hon med en fotboll 

och en cigarett i handen.   

     

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

”En härlig dag i solen” 
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Våra reflektioner:  

Första upplevelsen av bilden var en känsla av “ironi”, vilket var en av våra fältanteckningar. 

“Fotboll och cigg” var de fältanteckningar som var de mest centrala. Hon poserar på gräs 

tillsammans med en fotboll samtidigt som hon håller en cigarett i handen. Hon är klädd i 

träningskläder, långbyxor och långärmad tröja med ett hårband i håret. I och med att hon 

poserar liggandes på gräs i en kontext som vi relaterar till sportslig skapades en förvirring när 

vi upptäckte cigaretten hon har i handen. Vi reflekterade över våra reaktioner och insåg att vår 

förvirring grundades i att vi inte relaterar rökning som något som tillhör en sportslig kontext. 

Hennes posering uppfattar vi är en konstruktion av en fotbollsmålvakt, men också i första 

anblicken av denna bild framkommer inte några tydliga kvinnliga attribut.   

Bildanalys  

I bilden är kroppen det denotativa, och iscensatta attribut i fokus då omgivningen inte lämnar 

några ytterligare intryck i och med att hon ligger på en gräsmatta. Bilden ger ett uttryck för 

två sammanflätande kontexter som inte har någon relation till varandra. Kläderna hon bär är 

av neutral karaktär och visar inte på ett stereotypiskt könsuttryck säger mer om individens 

personliga egenskaper. Cigaretten i handen visar på bildens provocerande syfte då inte har 

något egentligt samband med den sportsliga kontexten. Bilden sätter normativa roller mot 

varandra och bildens könsneutrala karaktär lämnar inget utrymme för en tolkning av 

framställan av kvinnokroppen i relation till stereotypiska könsuttryck.  

I bilden kan vi se många framträdande färger, så som den röda fotbollen, det gröna 

konstgräset och hennes gröna hårband. Fotbollen som föremål framkommer tydligt eftersom 

den tydliga färgen och kan därför också kopplas samman till hennes posering, vilken vi tolkar 

som en fotbollsmålvakts posering. Trots attributen är det den odramatiska bakgrunden som 

skapar fokus på Gabrielle. I kontrast med det gröna konstgräset är det Gabrielle som 

framtider, dela för hennes placering är i mitten av bilden. Vi kan se att Gabrielle kisar med 

ögonen då hennes ansiktes placering är mot solen vilket, utifrån den konnotativa nivån, 

skapar en känsla av njutning. Hennes blick är riktad in i kameran och det visar att hon är 

medveten om att bilden tas och kan därför posera på ett iscensatt sätt istället för att kortet 

skulle tagits ur slump när hon inte var beredd.  

Textanalys  

Texten ger ett intryck av att hon är nöjd med den tillvaro hon befinner sig i. Vi kan se att 

solen lyser i bilden eftersom det skapas en skugga bakom kroppen och hennes ansiktsuttryck 

visar på njutning. Genom texten förmedlas denna känsla återigen då hon uttryckligen ser sig 

njuta av solskenet. Vi anser att hennes val av text inte har något stereotypiskt könsuttryck som 

kan tillskrivas man eller kvinna som kön. Text och bildanalysen sätter de normativa roller mot 

varandra och bildens könsneutrala karaktär framkommer i texten.  

Att Gabrielle använder sig av “härlig” som anses som ett positivt uttryck när man vill 

uttrycka sig om något påvisar att hon har en positiv känsla och upplevelse av denna dag.  

Kroppens mångfald  

Temat framkom genom att vi upplevde att det empiriska analysmaterialet framställde olika 

kvinnokroppar men med en text och bild som tillsammans skapade ett förstärkande budskap. 

Kroppens mångfald blir ett representativt tillvägagångssätt i ett ställningstagande av 

västerländska skönhetsideal. Med mångfald menar vi kvinnokroppens olikheter, och hur de 

kända kvinnorna väljer att framställa och utnyttja olika egenskaper hos sina kroppar för att 

skapa ett könsuttryck. Användandet av kroppsdelarna och dess egenskaper bildar tillsammans 

en kropp. De kända kvinnorna presenterar kroppens mångfald för i sin tur framställa en kropp, 

för utan delarna existerar inte kroppen.  
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Bildbeskrivning  

Gabrielle Chellig publicerade ett inlägg den 11 mars 2019 där hon står i underkläder med 

rumpan mot spegeln och tar en bild. Underkläderna i sig är täckande men i och med att hon 

står snett bakifrån framhäver hon hennes kropp och mycket fokus ligger på rumpan. Hon bär 

också en scarf kring huvudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

“Livin young n wild n free or whateva” 

Våra reflektioner  

Vår första känsla av bilden var att den var mer utmanande än tidigare bilder då vår tolkning 

var att poseringen var av en mer utmanande karaktär. Vi reflekterade kring att det fanns 

”fokus på rumpan” och ”utmanande blick” tillsammans med ”står i underkläder men som är 

täckande”. Trots att underkläderna hon har på sig på bilden är täckande så skapar det ändå en 

utmanade bild i första anblick. Vi ser en tjej som visar upp sin kropp och inte verkar beröras 

av vad andra tycker vilket vi upplevde av inläggets helhet, ” bild och text har ett gemensamt 

sammanhang med ett budskap om att hon premierar sin kropp med stolthet och inte berörs av 

vad andra tycker”. Tatueringarna på hennes arm la vi också märke till då de föreställer en 

naken kvinna i hukande position. Vi uppfattar dock ingen känsla av sexighet, utmanade eller 

provokation, utan känslan vi båda får av inlägget är stolthet.  

I inlägget upplevde vi att det framkom många olika stereotypiska kvinnliga könsuttryck, 

genom hennes posering och framställandet av både rumpa, midja, bröst och arm.  

Bildanalys  

Vi uppfattar att denna bild är tagen i hennes sovrum framför en spegel. Att bilden är tagen i en 

spegel tolkar vi är med syfte att få med hela kroppen på bilden. Den denotativa nivån visar 

att då belysningen sitter på spegeln får hennes kroppen ett ljus på sig. Belysningen gör att vi 

kan se hennes kropp tydligt. Fokus i bilden ligger på hennes olika stereotypiska könsuttryck. 

Bilden är tagen snett bakifrån och framhäver kroppsdelar och kroppens mångfald på ett 

kurvigt sätt vilka premieras inom det västerländska skönhetsidealet. I och med att hon är 

iklädd i underkläder får man en tydlig bild av hennes kroppsformer. Vi kan också se hennes 

bröst. Hon står i en position där både bröst och rumpa som ofta ligger i fokus i diskursen kring 

kvinnokroppen och ett attribut där det talas om betydelsen av storlek och form hos kvinna 

som kön. Centralt i bilden är att hon använder sig av mångfalden i kroppen genom alla 

kroppsdelar för att på olika sätt framhäva det kvinnliga, så som rumpan och brösten.  
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Utifrån den konnotativa nivån menar vi att trots att brösten framställs i bilden upplevs det 

inte som något vulgärt utan ett mer syfte kring att utmana den rådande diskursen kring hur 

kvinnan framställer sin kropp i relation till normativt kroppsliga attribut. De tatueringar vi ser 

på hennes arm är också centrala för de ställningstagande hon gör. Tatueringen föreställer en 

naken kvinna som sitter på huk med tillhörande text “treat yo self”. Tatueringens text 

förmedlar ett budskap av att ta hand om sig själv och sin kropp. Vi tolkar att texten hänger 

samman med att inte undervärdera sig själv och sin kropp för att man inte faller inom ramen 

för det normativa. Kroppens positionering och framställandet av yttre attribut skapar ett 

ställningstagande som har syftet att förmedla ett budskap som visar på kroppens mångfald 

utifrån det västerländska skönhetsidealet.  

Textanalys  

Den tillhörande texten ger i sig ett budskap om att hon själv är den som bestämmer hur hon 

ska leva sitt liv. Uttrycket ”young n wild n free” (ung och vild och fri) ger oss en bild av ett 

utmanade av ett stereotypiska könsuttryckande beteende som menar att kvinnan ska ”ta 

mindre plats” i kontexten vilket anses som ett normativt beteende som tillskrivs man som kön. 

Ordet “ung” tolkar vi som att hon själv anser sig vara ung i dagens samhälle och “fri”, att hon 

inte känner sig hämmad av yttre värderingar. Hon behöver inte förhålla sig till någon annan 

än sig själv. I sammanhanget ser vi ”vild” som en förstärkning av att hon vet att hon går emot 

stereotypiska könsuttryck.  

Bilden och texten hänger samman och skapar därför ett förstärkande budskap i att den kropp 

hon lever i och den livsstil hon har är enbart upp till henne själv. Ingen annan individ ska 

kritisera hennes val av livsstil, inte heller hennes kroppsform.  

Bildbeskrivning 

Zara Larsson publicerade ett inlägg den 20 mars 2019 där hon syns posera på en strand iklädd 

en blå/vit bikini. Denna bild fokuserar mycket på kroppen eftersom det inte finns så många 

andra objekt utöver Zara i bilden. Havet är i bakgrunden och på himlen syns mycket moln.  

 

 

 

 

 

 

 

Inläggets tillhörande text lyder:  

“Even with the clouds I shine”  

Våra reflektioner: 

När vi bara såg bilden från början reagerade vi genom en föreställning om att bilden ville 

framhäva kroppen i sig vilket går att se genom ett citat från våra fältanteckningar, ”mycket 

fokus på kropp, i bikini på en strand med havet i bakgrunden” och ”obekväm kroppsställning 

på bilden för att framhäva kurvor”. Vi reflekterade över hur bilden framställde många olika 

stereotypiska könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön, i det fall bikinin och poseringen. 
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Citatet ”feminint att pilla sig lite i håret” gav oss en upplevelse av att bildens fokus låg på 

stereotypiska könsuttryck.  

De könsstereotypiska könsuttrycken skapade en förvirring hos oss då det inte var något vi 

hade förväntat oss möta i inlägg av en kvinna som ses som och framställer sig själv som 

feminist och ställningstagare i genusdiskursen. Genom vidare tolkningar och gemensamma 

diskussioner insåg vi att reflektionen över Zaras kroppsform passar in i det västerländska 

skönhetsidealet gör att könsuttryck tolkas på olika sätt. Vi insåg att vi omedvetet tillskrivit 

rätten till ett offentligt könsuttryck till individer utanför det västerländska skönhetsidealet och 

de som avviker från det normativa genusperspektivet. Vårt antagande innebar en föreställning 

om att en individ som passar in i det västerländska idealet har ett annat syfte med de 

publicerade kroppsbilder. Bilden i relation till texten vidgade vår tolkning och vi omvärderade 

vår föreställning till att se ett uttryck för något normativt, oberoende av kroppsform och 

könsuttryck.  

Bildanalys: 

På den denotativa nivån kan vi se att bilden är tagen utomhus, på en strand vid vattnet. 

Bilden upplevs iscensatt utifrån framställandet av kvinnokroppen i en posering som framhäver 

stereotypiska könsuttryck, men skulle också kunna ge intrycket av att vara en bild som är 

tagen privat vilket ger ett utrymme för att tolka den som personlig. Bilden kan också ses som 

en tagen semesterbild. Bilden, i relation till texten visar på en tillfredsställd känsla hos 

individen som säger oss att ingenting är omöjligt. Separerade från varandra kan vi se att 

bilden i sig ger ett uttryck för känslan av självmedvetenhet. Poseringen visar på en 

kroppskontroll och skapar känslan av att vilja förmedla ett budskap om tron på sin egen 

förmåga. Kvinnokroppen på bilden tar plats inom ramen för det västerländska skönhetsidealet 

men positionen i relation till normativa handlingar som tillskrivs kvinna som kön utmanar det 

stereotypiska könsuttrycket vilket vi menar visar på kroppens mångfald. Genom att inlägget 

genom både text och bild stärker de normativa föreställningar som finns i samhället menar vi 

att då det ändå visar på ett syfte om att förmedla ett budskap skapar utrymme för kroppens 

mångfald. Bild och text samverkar genom att det finns moln på bilden som objekt men 

moln(cloud) förekommer i inläggets tillhörande text. 

Genom att använda stereotypiska könsuttryck i framställandet av kvinnokroppen framhävs 

kroppsdelar som uppfattas normativt kvinnliga, poseringen av höften och att hon leker med 

sitt hår. Klädvalet bikini visar också ett attribut som tillskrivs kvinna som kön. Bilden ger inte 

något större utrymme för handlingar eller attribut som är tillskrivna man som kön. Hon 

använder på så sätt kroppsdelarnas olika egenskaper för att framställas som kvinnlig.  

Den konnotativa nivån i bilden visar på att bilden ger oss känslan av ett stereotypiskt 

könsuttryck i och med de normativa attribut som bilden präglas av. Kroppens positionering 

och att den är i klädd en bikini får ett sammanhang i och med att bilden är tagen på stranden 

men eftersom solen är bakom molnen skapas en känsla av att bilden vill förmedla ett uttryck, 

vilket är att Zara skiner trots solens frånvaro och molnens närvaro.  

Textanalys  

Texten är skriven på engelska vilket vi tolkar som strategiskt utifrån följarnas perspektiv, då 

Zara är känd i andra delar av världen och har följare som inte talar svenska. Texten är 

uppbyggd på metaforer i relation till bildens konstruktion där vi tolkar molnen som hinder på 

vägen men som inte kommer i vägen för hennes framgång (shine). Molnen i bilden/texten 

representerar mörker och därför något som inte är kopplat till framgång och lycka. Då vi 

upplever metaforen som av filosofisk och eftertänksam karaktär tolkar vi det som ett 

stereotypiskt könsuttryck i relation till egenskaper som normativt tillskrivs kvinna som kön. 
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Sammanfattning av resultatet 

Vår bearbetning av analysmaterialet resulterade i de fyra ovan nämnda teman. Vår 

observation och analys av framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnor på Instagram 

visar att även om kvinnokroppen i sig ligger i bildens fokus så är det ställningstagandet som 

förstärks genom tillhörande text som blir det centrala syftet. Bilderna utan text lämnar ett 

större utrymme för en fri tolkning. Inläggens karaktär och uppbyggnad kunde vi se hade en 

variation i hur framställandet av kvinnokroppen utfördes och hur normativt kvinnliga attribut 

lyftes fram. Vi upplevde en röd tråd genom alla de teman vi fann i analysen där framställandet 

av kvinnokroppen skapade en känsla av kroppen som objekt. De normativt avvikande 

aspekterna utifrån det västerländska skönhetsidealet och stereotypiska könsuttryck förmedlade 

ett ställningstagande, oavsett om det konstruerades genom bilden eller texten. Trots att temat 

kroppen som redskap innefattar ett kommersiellt syfte som skapar en bild av något att 

eftersträva menar vi att det empiriska analysmaterialet i sig utmanar det västerländska 

skönhetsidealet i och med en icke normativ kroppsform. Oavsett om framställandet av 

kvinnokroppen karakteriserades av stereotypiska könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön 

eller dess avsaknad så såg vi dess betydelse i relation till ställningstagandet.  

Studiens resultat visar på olika identifierade teman som kan utmana diskurser kring 

skönhetsideal och stereotypiska könsuttryck. På olika sätt utmanar de sex kända kvinnor den 

rådande diskursen kring det västerländska skönhetsidealet genom olika former av 

ställningstaganden. De framställer kvinnokroppen på Instagram genom dess avvikande former 

som förstärks med stereotypiska könsuttryck som till skrivs kvinna som kön, men också 

genom avvikande stereotypiska könsuttryck och attribut som vi tolkar som ett 

ställningstagande i genusdiskursen. Vi kan på så sätt se hur kvinnorna arbetar för att 

acceptansen kring kvinnans kropp ska expandera och skapa en ny bild av vad som är 

normativt inom det västerländska skönhetsidealet och också könsneutralisera stereotypiska 

könsuttryck som tillskrivs kvinna som kön. 

Kroppen som redskap 

I inläggen där kvinnorna använder sig av kvinnokroppen som ett redskap blir kroppen ett 

objekt och inte något som framställs i sig själv. Vi kan se i inläggen hur de normativa 

uttrycken för kvinna framställs genom kvinnliga attribut såsom kläder och inte genom 

kvinnokroppen i sig. Kvinnorna poserar i kjol och klänning vilket är starkt sammankopplat till 

kvinna som kön. Det finns däremot också inlägg där de använder sig av attribut som inte 

framhäver de “typiska” kvinnoformerna, bröst, rumpa och midja. Avsaknaden av de ”typiska” 

kvinnoformerna visar upp ett uttryck som är förstärkt av manligt tillskrivna attribut och som 

inte på något sätt framhäver hennes kvinnokropp. Det gemensamma i bilderna som vi kan se 

är dock att syftet med inläggen blir detsamma. Kvinnokroppen används som ett redskap för att 

lyfta fram yttre attribut så som kläder och har inget personligt uttryck. Det gemensamma 

uttrycket för inläggens texter visar också på det kommersiella syftet i och med taggar till 

företag och modeskapare.  

Utifrån att både manliga och kvinnliga attribut framställs kan vi se att målgruppen för 

budskapen av inläggen kan skilja sig från de klassiska kvinnokläderna som kjol, klänning och 

underkläder till att visa att man som kvinna också kan klä sig i kläder som inte framhäver 

kvinnas kropp på ett lika uppenbart sätt.  

Självrespekt 

Inläggens konstruktion gav oss, genom vår observation, en tydlig uppfattning av inläggets 

syfte. Temat innefattar också användandet av könsbundna attribut vilket lyfter inläggens syfte 
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till en nivå som omfattar konstruktionen av kvinna som kön, men också till att användandet av 

manligt tillskrivna attribut blir ett sätt att könsneutralisera normativa synssätt. 

Miljöerna som bilderna i alla inläggen är tagna i är personligt framställda där kvinnokroppen 

står i fokus. Kvinnokroppen framställs som det centrala och bryter på den normativa bilden av 

hur kvinnokroppen ska se ut. Alla inlägg har ett gemensamt uttryck som går emot den 

normativa bilden av kvinnokroppen och inläggen i sin helhet ger oss en upplevelse av att 

framställandet syftar till en ökad självrespekt. Vår tolkning av uttrycket är att de vill skapa ett 

utrymme för att möjliggöra en förändring av den rådande diskursen. Genom inläggens 

tillhörande texter förstärks budskapet om självrespekt.  

Inläggens tyngdpunkt ligger fokuserat på framställan av kvinnokroppen i relation till 

självrespekt. Vi kan se hur Linda-Marie och Cassandra utmanar de stereotypiska könsrollerna 

genom deras normativt avvikande kroppsform och vill skapa en större självrespekt hos 

individer med liknande eller avvikande kroppsform. Linda-Marie och Gabrielles budskap är 

tydligt förmedlade både genom inläggens bilder och i relation till tillhörande texter. 

Cassandras inlägg visar utifrån den publicerade bilden ett budskap men i relation till texten så 

är det inte lika självklart då det är kontexten som kommenteras och budskapet blir en 

tolkningsfråga.  

Provokation 

Kvinnorna publicerar inlägg där vi upplever ett syfte av provokation. Inläggen de publicerade 

tänjer på redan existerande gränser och regler och med deras inlägg vill de uppnå en mer 

acceptans kring hur kvinnans normativa könsuttryck ser ut. Inläggen skapar en motsats och 

utmanar den rådande genusdiskursen och de attribut som tillskrivs de olika könen. Under våra 

observationer framkom det också ställningstaganden som gav ett uttryck för kvinnokroppen 

och kvinnans utrymme i samhället i fokus. Alla inläggen är iscensatta på ett sätt som ger ett 

uttryck för att skapa ett starkt budskap och öppna upp för en diskussion. Det gemensamma i 

bilderna är att de skapar utrymme för diskussion och ett budskap som menar på att man ska 

vara den man är, trots inläggens skilda karaktärer. 

Vår observation av temat visar att tyngdpunkten ligger i syftet att skapa en diskussion och att 

ifrågasätta rådande normer och diskurser. I relation till den normativa synen på 

kvinnokroppen så visar de här inläggen på ett avvikande framställande där vi kan se uttryck 

som vulgära, icke stereotypiska könsnormer och provokation som avvikande uttryck i 

jämförelse till rådande normer och diskurser om kvinnokroppen och kvinnans plats i 

samhället. Alla inläggen har ett klart och tydligt budskap och ger en tydlig bild av vad de 

ämnar förmedla. 

Kroppens mångfald  

De publicerade inläggens budskap förstärktes genom att bilden och texten samverkade.  

Framställandet av kroppens mångfald skapar plats för att skapa utrymme och kritik mot den 

rådande diskursen kring kvinnokroppen då vi upplevde mångfald som något som visar olika 

kvinnokroppar i en normativ kontext. Kvinnokroppen låg i bildens fokus men det var 

ställningstagandet i den tillhörande texten som skapade känslan av framställandet av 

kvinnokroppens mångfald. De visar på kroppens mångfald genom normativa uttryck och vill 

skapa ett utrymme för kvinnan i det senmoderna samhället med mångfald som ett normativt 

skönhetsideal.  

Tyngdpunkten i inläggen ligger på framställandet av kvinnokroppen i relation till att framföra 

ett budskap. Utifrån ett stereotypiskt könsuttryck kan vi se att framställandet innehåller 



42 

 

kvinnliga attribut som kan kopplas ihop med kvinna som kön. Det avvikande i inläggen är 

dock att konstruktionen i relation till texten istället ger utrymme för att omvärdera det 

kvinnliga könsuttrycken. Båda inläggen visar på olika kroppstyper men har samma förstärkta 

budskap med syfte att stärka individens självkänsla och att vara nöjd med den man är. 

Diskussion  
I denna avslutande del av uppsatsen diskuteras studien i relation till studiens syfte, tidigare 

forskning och dess teoretiska begreppsram. Vidare följer en självkritisk diskussion om 

uppsatsen som helhet och vad studien kan bidra med till framtida forskning inom området. 

Resultatet i relation till studiens syfte  
Studiens syftar till att synliggöra hur kvinnokroppen konstrueras och förmedlas av sex kända 

kvinnorna på Instagram. Utifrån studiens frågeställning Hur framställs kvinnokroppen av 

kända kvinnor på Instagram kan vi se att vi genom en netnografisk metodansats och med 

hjälp av bild- och textanalys, besvarat frågan och fullföljt studiens syfte. Resultatets olika 

teman visar att det som uppkom under analysens gång lyfter fram hur kvinnokroppen 

konstrueras. Framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnor på Instagram visar att 

kvinnokroppen inte framställs som en mänsklig kropp utan som något som objektifieras för att 

utmana och omvärdera det västerländska skönhetsidealet och stereotypiska könsroller.  

Genom att använda kroppen som redskap för att lyfta fram yttre faktorer minskade fokuset på 

kvinnokroppen i sig. Kvinnokroppen framställdes som ett objekt och ett hjälpmedel för att 

uppnå ett annat syfte än ett kroppsligt budskap. De yttre faktorer vi fann i observationen och 

analysen av det empiriska materialet grundade sig i både ett kommersiellt och ett 

ställningstagande i samhälleliga frågor som syfte. I det empiriska materialet identifierade vi 

ställningstaganden som utmanar det västerländska skönhetsidealet. Temat självrespekt visar 

på en konstruktion av kvinnokroppen som avvikande. Inläggen i sin helhet förmedlar ett 

budskap som visar på en medvetenhet om det västerländska skönhetsidealet. Budskapet visar 

på hur de utmanar skönhetsidealen och den rådande diskursen om den normativa kroppen. 

Genom att använda stereotypiska könsuttryck förstärker de framställandet av kvinna som kön 

och utmanar därför inte genusperspektivet. Det gör att kvinna som kön blir en tydlig målgrupp 

för temat budskap, som innefattar att stärka kvinnans självbild och öka hennes självrespekt. 

Ett socialt avvikande beteende eller handling skapar provokation då individen i samhället 

aktivt arbetar för att känna tillhörighet i sociala sammanhang. Temat provokation visar 

konstruerade inlägg med syfte att väcka reaktioner på inläggets budskap. Skildringen av 

kvinnokroppen i bilderna och tillhörande text förmedlar en medvetenhet om det normativa 

men genom ett tydligt ställningstagande tar ett avvikande uttryck.  

Framställandet av kvinnokroppen utifrån att enbart studera en bild gav oss som observatörer 

ett stort tolkningsutrymme och budskapet kunde misstolkas men tillsammans med inläggets 

tillhörande text förstärktes budskapet. Kroppens mångfald var det tema där vi 

uppmärksammade effekten av framställandet av kvinnokroppen i bilden och i relation till 

inläggets tillhörande text. Den gemensamma analysen visade att texten till inlägget förstärkte 

bildens budskap medan de separat från varandra kunde ge uttryck för olika syften och 

budskap.  

Ur ett genusperspektiv kan vi se att framställandet av kvinnokroppen utmanar de rådande 

diskurserna kring normativa handlingar och kroppsideal som tillskrivs kvinna som kön. Vi 
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kan dock se att när det kommer till stereotypiska könsuttryck i form av attribut som tillskrivs 

kvinna som kön är ställningstagandet inte lika framträdande. Det visar sig exempelvis i valet 

av underkläder eller bikini då kvinnorna väljer att skyla sina bröst, eller med hjälp av 

smycken, smink och val av frisyr.  

Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som vi valt att presentera visar effekten på användandet av sociala 

medier. Forskningsområdet kring hur kvinnokroppen framställs på Instagram var inte så 

berikat vilket vi menar är en viktig del att belysa.  

Sociala medier som fenomen 

Som vi belyste genom det första temat av den tidigare forskningen, sociala medier som 

fenomen, är sociala medier en plattform som formar individens värderingar och ter sig vara 

den främsta anledningen till användningen av sociala medier. Studien av Heideman et el. 

(2012) visar på att användandet av sociala nätverk online påverkar identitetsskapandet och 

kontakthanteringen, men också att internets framväxt gett ett större utrymme för företag, 

marknadsföring och investerare. Vi kan tydligt se i vårt resultat att kvinnorna använder sig av 

kroppen som ett hjälpmedel för att belysa och marknadsföra bland annat klädmärken.  

Garcia-Galera et al. (2014), studerade spanska ungdomars roll i nätgemenskaper i vilken det 

framgick att vid sidan om användandets syfte utifrån personligt intresse eller sociala behov 

också deltar i de sociala nätverken med solidaritet och samhällsändamål. I relation till 

resultatet av vår studie kan vi se kopplingar till framställandet av kvinnokroppen som ett 

redskap. Den tidigare forskningen visar på det kommersiella syftet som uppstått i 

användningen av sociala medier vilket resultatet i studien bekräftar.  

Studiens resultat visar att det komersiella blir en del av hur kända kvinnor framställer sin 

kropp på Instagram. Genom att framställandet innefattar kroppen som objekt blir den en 

utgångspunkt för kvinnorna att skapa normer och värderingar. De visar också på 

samhällsändamålsenliga avsikter, som politiska budskap.  

Självobjektifiering och kroppsövervakning 

Temat sammanfattar effekten av framställandet av kvinnokroppen i sociala medier. Både 

Feltman och Szymanski (2017) och Lamp et al. (2017) visar i deras studier att det finns en 

korrelation mellan användandet av Instagram självobjektifiering. När användarna visar ett 

intresse för sitt utseende, vilket visas vara en viktig aspekt i kvinnans kultur intar hon en 

observatörs perspektiv vilken genererar i självobjektifiering och kroppsövervakning. Det 

resultat vår studie påvisade sammankopplas genom hur de kända kvinnorna medvetet skapar 

sina inlägg för att få fram sitt budskap som innehåller kritik mot den rådande 

kvinnokroppssynen, som genererar i att de övervakar sina kroppar och intar en observatörs 

öga.  

Persloffs (2014) och Tsaousi (2015) visar hur uttryck och konstruerade budskap, till kvinnor, 

förmedlas genom sociala medier som genererar i en konstant kamp med individens 

kroppsbild. Studierna visar att om vi medvetengör och skapar förståelse för 

självobjektifieringen skulle kraven som kvinnor har utifrån normativa ideal sänkas.  

Genom att göra ett ställningstagande och förmedla ett budskap som utmanar normativa 

kroppsideal kan det generera i att medvetengöra och skapa förståelse för självobjektifieringen. 

Om observatörens perspektiv vidgas och det normativa skönhetsidealet breddas så behöver 
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inte kampen med individens kroppsbild vara konstant. Då studiens resultat utmanar en 

konstant självobjektifiering, menar vi att relationen till den tidigare forskningen visar på att 

det finns en annan sida av sociala medier än bara den som skapar normer och värderingar som 

har en negativ påföljd på individens självobjektifiering. 

Sociala mediers påverkan på individen 

Lamp et al. (2017) visade genom sin studie att kvinnors selfie-posering kunde relateras till 

depression och Ferguson et al. (2014) menade att ungas missnöje och självuppfattning 

grundade sig jämförelsen mellan sig själv och andra. I studien som Rogers et al. (2016) 

utförde på kvinnor i medelåldern visade resultatet på effekten av bristen på jämförelseobjekt 

och avsaknaden av uppmärksamhet. Överlag påvisades en positiv effekt då deras referensram 

grundade sig i tidigare upplevelser av sig själv och anhörigas värderingar. Att unga kvinnor 

har en sämre självuppfattning kan vi relatera till studiens resultat då vi kan se att det 

empiriska analysmaterialet innefattar en referensram av kompatibla jämförelseobjekt. Alla de 

sex kända kvinnorna befinner sig i den åldern där de kvinnor som presenteras i media av olika 

marknadsföringsforum också är sig. Referensramen i jämförelsen med andra är kvinnor i 

deras egen ålder genererar i att deras konstanta jämförelse ständigt finns med vart de än 

vänder sig.  

Det kommersiella uttrycket skapar ett utrymme för följarna att jämföra sin kroppsbild vilket 

kan ha effekt på självuppfattningen och leda till negativa påföljder så som depression. 

Bilderna visar ett avvikande kroppsideal men är med och förmedlar ett ideal som följaren 

uppmanas att sträva efter. Till skillnad från inlägg där kvinnokroppen framställs med ett 

budskap om att eftersträva ett skönhetsideal kan vi se att studiens resultat visar att de inlägg 

där kvinnokroppar som är avvikande från det västerländska skönhetsidealet kan ge en mer 

positiv effekt. Rogers et al. (2016) visar på att avsaknaden av stereotypiska jämförelseobjekt 

kan bidra till en positiv effekt av kvinnans självbild.  

Tidigare forskning har visat på sociala mediers effekter som en negativ påverkan på individers 

hälsa och självkänsla. Studiens resultat visar att det empiriska analysmaterialet skulle kunna 

ha en mer positiv inverkan på Instagramanvändaren då de inte skapar ett ideal att eftersträva 

utan ger ett uttryck för ett budskap om självrespekt utifrån den kropp man redan har.  

Teoretisk begreppsram 

Denna del av uppsatsen visar på hur vårt resultat kan relateras till den teoretiska 

begreppsramen. Utifrån vår frågeställning hur framställs kvinnokroppen av kända kvinnor på 

Instagram och studiens resultat kan vi dra teoretiska paralleller till våra begrepp. Genom att 

jämföra och diskutera de teoretiska begreppen tillsammans med studiens resultat kan vi uppnå 

en större förståelse och relevans kring fenomenet.  

Kroppens plats i samhället 

De sex kända kvinnorna framställer kvinnokroppen som avvikande i den sociala situationen, 

genom deras publicerade inlägg på Instagram. Som Howson (2013) poängterar symboliseras 

kroppsarbetet av yttre attribut som i sin tur kategoriserar individer. Resultatet visar på att 

kvinnornas olika sätt att använda kroppen i inläggen förhåller sig till stereotypiska 

könsuttryck genom men på ett sätt som utmanar det västerländska skönhetsidealet och den 

plats kroppen haft i samhället historiskt sett. 
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Kön och genus 

Människor kategoriserar kön utifrån individers utseende. Människors beteende, 

prestationsförmåga och utseende kopplas samman och förknippas med genus (Howson, 

2013), vilket skapar de normativa skönhetsidealen och stereotypiska könsuttryck. 

Framställandet av kvinnokroppen av kända kvinnorna på Instagram visar hur de utifrån ett 

genusperspektiv försöker styrka de normativa förväntningar som finns tillskrivna de olika 

könen. Vår tolkning visar att det empiriska analysmaterialet innehåller stereotypiska 

könsuttryck som tillskrivs både kvinna och man som kön. De stereotypiska könsuttrycken 

förmedlar ett ställningstagande i genusdiskursen samtidigt som det känns ofrånkomligt att 

undvika någon form av könsuttryck genom en bild. Eftersom varje individ har sin egen 

referensram och det normativa könsuttrycken fortfarande är djupt rotade i vår kultur 

reproduceras könsuttrycken utifrån följaren oavsett instagramanvändarens avsikt.  

Utifrån den ”manliga blicken” som Howson (2013:97) menar disciplinerar och främjar 

kvinnans foglighet växer kvinnan upp och lär sig att kvinnokroppen är något objektivt som 

blir betraktad för att därefter skapa en lämplig kropp. Skapandet av en lämplig kropp är något 

vi kan se i vår analys. Kvinnorna framställer kvinnokroppen i inläggen utifrån en medvetenhet 

om att de blir betraktade och samtidigt som de utmanar det västerländska skönhetsidealet i 

relation till en normativ kroppsform, kan vi se inlägg som innehåller attribut, gester och 

handlingar som tillskrivs kvinna som kön.  

Kvinnokroppen och skönhetsideal 

Individers kroppsbild och hens egen personliga syn på kroppen utgår ifrån andras reaktioner 

och bedömningar. Howson (2013) menar att individer med en mer positiv kroppsbild ökar 

individens självkänsla. Genom att exponeras av intryck som förmedlar något att eftersträva 

och som kräver konstant kroppsunderhåll, är det svårt att nå känslan av tillfredsställelse kring 

sin kroppsbild. Temat självrespekt som identifierades i vår studie påvisar att många av 

kvinnorna vill förmedla hur en positiv självbild och relation till sin kropp kan vara hälsosamt 

för en själv. Genom att de publicerar avvikande kroppsformer som med tillhörande text 

skapar en känsla av självkänsla utmanar de det västerländska skönhetsidealet och påvisar att 

alla kroppsformer är vackra. Däremot när det kommer till det västerländska skönhetsidealet 

lyfter Berg (2015) ett teoretiskt perspektiv hur den normativa kvinnokroppen växt fram ur 

medicinsk forskning. Förespråkandet av en slank kvinnokropp skiljer sig från den tidigare 

normativa synen av kvinnokroppen som kurvig. Genom de teman vi funnit kan vi se hur de 

utmanar det normativa och skapar ett utrymme för en större och bredare syn kring 

kvinnokroppens utseende.  

Kroppsunderhåll 

Instrumentellt kroppsunderhåll fokuserar kring det fysiska och visuella hos kroppen, vilket 

sker genom motion och dietkontroll. Howson (2013) anser att de bakomliggande drivkrafterna 

kring “att se bra ut” är aktiviteter som är hälsorelaterade. Fysiska aktiviteter eller intag av 

hälsosam mat ska generera i ett bättre utseende och ett bättre välmående känslomässigt. I 

relation till vårt empiriska analysmaterial kan vi se denna diskurs inte framkommer då vi 

oftare upplevde att fokus låg på en känsla av ett inre välmående som uppnås genom kontrollen 

av individens egna värderingar än att ”se bra ut”. Vår tolkning av inläggen visar på syften som 

relaterade mer till ett utmanande av diskurser kring kvinnokroppen och stereotypiska 

könsuttryck. Vi reflekterade kring en avsaknad av konkreta tips på exempelvis träning eller 
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mat. Det tema som uppnår det instrumentella kroppsunderhållet är kroppen som redskap, då 

framställandet av kvinnokroppen syftar till att skapa något som individen ska sträva efter. 

Hälsism i denna kontext upplever vi finns men, att tanken om hälsobudskap som visualiseras 

kring att förbygga sjukdomar, måste definieras kring vilka sjukdomar det handlar om. Utifrån 

hälsism som perspektiv har vi valt att fokusera på psykisk hälsa vilket vi upplevde var det 

som hamnade i fokus i det empiriska analysmaterialet. Vi uppfattade inte ett hälsobudskap 

utifrån det västerländska skönhetsidealet som något som skulle uppmuntra till ökat ansvar för 

individens egen fysiska hälsa och välmående. Vi menar att de teman som analysen resulterade 

i istället syftar på ett hälsobudskap som lyfter fram individens egna ansvar för sin psykiska 

hälsa i relation till att acceptera sin kropp som den är utan uppmuntran till förändring. 

Kroppen som redskap är det tema vi kan se avviker från de andra teman, då inläggens 

kommersiella karaktär förflyttar ansvarskänslan för individens välmående till yttre attribut. 

Inläggen skapar istället känslan av de materiella tingens betydelse för individens välmående. 

Kroppsunderhållet i relation till livsstil handlar om sättet att leva och hur individers livsstil ser 

ut. Människor konsumerar saker som både representerar hälsa och hur man lever “friskt”.  

Produkter som ger stöd åt den hälsosamma livsstilen, så som vitaminer, hygienartiklar eller 

kläder. Det empiriska materialet vi analyserat visar hur deras stöd åt den hälsosamma 

livsstilen sker genom kläder, eftersom vi anser att kvinnorna använder sig av kläderna för att 

skapa en livsstil och uppfattning av ett hälsosamt yttre. Howson (2013) menar att 

kroppsunderhållet kan ses som en typ av fritidssysselsättning, vilket vi också kan koppla 

samman till vårt analysmaterial. Det som skiljer inläggen som representerar temat kroppen 

som redskap, där vikten ligger på dess kommersiella karaktär, från kroppsunderhållet och 

livsstil är att framställandet av kvinnokroppen är normativt avvikande från det västerländska 

idealet. Trots att vi kan se att denna aspekt lyfts fram menar vi att inläggen är normativt 

avvikande och ger utrymme för att utmana diskursen kring en normativ livsstil.  

Social konstruktionism 

Vi kan se att det empiriska analysmaterialet utmanar det västerländska skönhetsidealet och 

gör ställningstaganden som ifrågasätter den kategorisering av kön som genusperspektivet 

belyser. Vi kan ändå se hur framställandet av kvinnokroppen konstruerar ramar och hjälper 

individen att tolka det vi ser. Genom könsstereotypiska attribut och positioneringar skapas ett 

tolkningsutrymme för betraktaren som i sin tur tolkar intrycken utifrån sina egna 

referensramar. I och med våra tolkningar kring vad vi anser som stereotypiska könsuttryck 

kan vi analysera de attribut, gester och handlingar som bilderna uttrycker. Kvinnorna på 

Instagram deltar i den sociala konstruktionen av könsuttyck. Ur det socialkonstruktionistiska 

perspektivet konstruerar kvinnorna hur kvinnokroppen kan uppfattas. Kvinnorna använder 

bild och text som en resurs och kan inläggen på Instagram föra fram sitt budskap. Genom att 

de leker med stereotypiska könsuttryck konstrueras enligt Burr (2015:10) en verklighet som 

kan uppfattas på olika sätt och som inte landar i en slutgiltig sanning, vilket kan generera i 

nya normativa synssätt. Vad vi ser som normativ kroppsbild och stereotypiska könsuttryck 

idag är föränderligt vilket gör att utmanandet av det rådande västerländska idealet kan skapa 

en ny sanning och i förlängningen bli det som ses som normativt. 

Reflexivitet 

Utifrån vikten av reflexivitet har vi varit noga med att belysa hur olika litteratur 

begreppsliggör det fenomen, det vill säga sociala medier, som vi använt som våra empiriska 
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fält. Det synliggör den synvinkel som vi valt att tolka vår analys utifrån och ger studien en 

ökad förståelse. Att begreppsliggöra fenomenet och studiens utgångspunkt skapar ett mindre 

utrymme för att vår egen referensram ska påverka resultatet. Vi menar att analysen ger en god 

grund för att visa resultatets kontext och vart studien i sig självt placeras kontextuellt. Vi har 

därför valt att presentera dels, internet som fenomen och nätgemenskap och dess kulturella 

betydelse, men också socialkonstruktionismen och genusperspektivet för att resultatet inte ska 

lämna några frågetecken kring det empiriska materialets begreppslighet. Under studiens gång 

har vi själva blivit medvetna om några av våra egna fördomar och normativa värderingar. Vi 

reflekterade över att våra första intryck skiljde sig beroende på hur kvinnokroppen 

framställdes då vi exempelvis såg Zara Larssons bild som mer sexistisk än andra inlägg som 

innefattade enbart bikini. Efter ytterligare en tolkning insåg vi att första tolkningen grundade 

sig i hur vi själva värderar det västerländska skönhetsidealet.  

Genom gemensamma diskussioner har vi uppmärksammat vår egen förförståelse och de 

värderingar vi hade innan studien började. Under studiens gång har vi omvärderat våra 

tidigare värderingar då vi från början hade en föreställning om att ställningstaganden kring 

kvinnokroppen behövde ta ett avstånd från stereotypiska könsuttryck. Nu menar vi att 

stereotypiska könsuttryck bör värderas ur ett personligt perspektiv och inte utifrån 

könstillhörighet. 

Självkritisk diskussion  
Utifrån de teoretiska utgångspunkter vi haft i denna studie kan vi bidra med kunskap om 

sociala medier som empiriskt material till forskning som använder sig av semiotisk 

bildanalys. Eftersom sociala medier växer sig större kan den tidigare forskningen visa på 

vilket inflytande den sociala medievärlden har på unga. Det visuella får ett större inflytande 

och blir ett ämne som är viktigt då den tidigare forskningen genomsyrar ett resultat som 

påvisar konstruktionens påverkan. Semiotiken som analysmetod stärker studiens resultat 

utifrån ett helhetsperspektiv då metoden innefattar en analys av både text och bild. 

Att vi använt ett empiriskt analysmaterial som innefattar kvinnor som offentligt tagit ställning 

i frågan kring kvinnokroppen och kvinnans egen rätt till sin kropp skulle kunna medfört ett 

resultat som visade på ett större avståndstagande av stereotypiska könsuttryck som tillskrivs 

kvinna som kön. Vi menar att studiens resultat visar att även om ställningstaganden kring 

stereotypiska könsuttryck utmanas så används fortfarande handlingar, beteenden och gester 

som tillskrivs kvinna som kön.  
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