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Sammanfattning
I dagens medialandskap finns en överrepresentation av en viss typ av kroppar. Missnöjet 
över detta har lett till en motaktion i form av en kroppsaktivismrörelse. Människor har 
främst samlats på olika sociala nätverkssidor, där bilder på kroppar som faller utanför nor-
mer delas i form av fotografiska självporträtt, så kallade selfies. Under de senaste året har 
även massmedia blivit medvetna om denna trend, vilket har lett till att både debatter och 
intervjuer kring ämnet har fått tagit plats i gammeldags media. Med hjälp av nio semi-struk-
turerade intervjuer och utifrån Goffmans teori om självpresentation, teorier kring kollektiv 
identitet samt tidigare forskning på selfies ämnar denna studie att skapa en förstående för 
hur personer som är aktiva i den svenska kroppsaktivismrörelsen själva ser på sociala 
mediers roll i rörelsen. Personerna som intervjuas menar att sociala medier utgör en platt-
form där alla har möjlighet att komma till tals och där det finns möjligt att få stöd från andra 
personer och därigenom själv våga mer, både på sociala medier och i deras vardagliga liv. 
En stor del av materialet som postas inom rörelsen utgörs av selfies där personen som 
lägger upp bilden med hjälp av sin egen kropp på olika sätt utmanar normerna. Skapandet 
av en kollektiv identitet sker inom kroppsaktivismrörelsen både i slutna sammanhang på 
sociala medier så som stängda facebookgrupper och på öppnare platser, så som in-
stagramflöden. Ett flertal av de som intervjuas pratar även om hur kroppsaktivismrörelsen 
har gjort att de har fått en mer positiv relation till sin egna kropp. Genom att kunna identifi-
era sig med det andra personer publicerar menar de att de blir stärkta. Flera av intervju-
personerna menar att det för en person som har en normbrytande kropp ofta är svårt att 
hitta representation i massmedia. Denna studie pekar även på att rörelsen idag främst be-
står av subgrupper med fokus på olika typer av kroppar.

NYCKELORD: KROPPSAKTIVISM, KROPPSACCEPTANS, SOCIALA MEDIER, SJÄLV-
PRESENTATION
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Abstract
In the media landscape year 2015 there is a overrepresentation of specific kinds of bodies. 
The discontent over this has resulted in a counteraction in the shape of a body activism 
movement. People have gathered on social networks sites where pictures of non-confor-
ming bodies are being shared in the form of photographic self-portraits. In the past year 
massmedia has become aware of the trend, which has lead to debates and interviews on 
the subject on Swedish tv, radio and in newspapers. Through nine semistructured intervi-
ews this study aims to get an understanding of what role members of the Swedish body 
activism movement think that social media plays for the movement. The interview subjects 
argue that social network sites constitute a platform where everybody has the opportunity 
to express their opinions and where members of the movement can support each other 
and find courage to do more both on social network sites and in their everyday life. Seve-
ral of the interview subjects talk about how the body activism movement has helped them 
develop a more positive relationship to their own bodies. They argue that they get strength 
through identification with material from other users. Several of the interview subjects say 
that it can be difficult to find representation in massmedia for people with bodies that do 
not conform to the body norms. The result of this study also suggests that the Swedish 
body activism movement consists primarily of subgroups focusing on different types of 
nonconforming bodies.

KEYWORDS: BODY ACTIVISM, BODY POSITIVITY, SOCIAL MEDIA, SELF PRESENTA-
TION  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1. Inledning

År 2015 pågår en diskussion som kretsar kring kroppsnormer i svensk media. Debatten 
förs både via de stora massmedierna och i sociala medier. En av händelsens som har fått 
diskussionen att blossa upp denna gång är en debatt i Malou von Sivers pratprogram “Ma-
lou efter tio“ (onsdagen den 23/9 2015), där bloggaren Katrin Zytomierska och Maja Eng-
ström från frisk och fri, riksföreningen mot ätstörningar, debatterade på temat “Min älskade 
och hatade kropp”. I programmet visades även klipp från konstnären och radioprataren 
Stina Wollters instagram där hon dansar i underkläder. Wollter har under en lång tid postat 
videos och skrivit texter om kroppar på sitt instagramkonto. Hon uppmuntrar ofta till att bli 
vän med sin kropp oavsett hur den ser ut och skriver om samhällsnormerna för kroppar 
idag. Denna typ av användande av sociala medier kommenterade Zytomierska med föl-
jande: “Svaga människor som kommer att låta sig påverkas och börja vräka i sig onyttig 
mat för att sen göra sig löjliga över sin övervikt i hopp om att få en klapp på axeln för sitt 
mod” (Selåker 2015) På grund av den hårda tonen i samtalet i debatten i Malou efter tio så 
gick Wollter dagen efter ut på sina sociala medier och förklarade att det hela hade gjort 
henne mycket upprörd och ledsen. Som en reaktion på detta startades hashtaggen 
#dansaförstina på instagram, där flera hundra människor efter bara någon vecka hade 
postat videos på sig själva där de dansar, både för att stötta Wollter och som ett led i att ge 
flera olika kroppar en chans att synas. Katrin besvarade kritiken via sin instagram med föl-
jande uttalande: “Dessa tjocka tjejer som har startat den här rörelsen där de uppmuntrar 
folk att frossa och vara tjocka vägrar att möta mig i debatt hos Malou. Jag tycker att det är 
ett tillräckligt bevis för att de vet att de gör fel. Synd bara att de kommer att påverka så 
många svaga människor i sitt larviga projekt” (Zytomierska 2015) Wollters videoklipp har i 
efterhand tagits bort från programmet och Zytomierska har bett om ursäkt för sina uttalan-
den. (tv.se 2015)

I dagens media är det till stor del samma typ av kroppar som syns. Personer som uppfyller 
idealen, det vill säga exempelvis genom att vara smal, vit och funktionell, ges mer utrym-
me än de som inte gör det. (Henderson‐King & Henderson‐King. 1997; Brooks & Hébert 
2006)  Som en reaktion på detta har en grupp människor gått ihop i en rörelse som arbetar 
för att vidga och ifrågasätta samhällets normer samt för att få en bredare representation 
som även innefattar kroppar som idag ses som normbrytande. Genom att posta bilder på 
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sig själva där kroppen på något sätt faller utanför den norm som samhället har satt upp vill 
denna grupp erbjuda ett alternativ till den homogena representation som finns i dagens 
massmedier. I denna studie används begreppet kroppsaktivism som benämning på rörel-
sen, då detta är ett utryck som flera av personerna som intervjuas själva använder. Andra 
ord som ofta används för att beskriva rörelsen är kroppsacceptansrörelsen och kroppspo-
sitivismrörelsen. Rörelsen arbetar inte bara för kroppar som är större än dagens norm, 
utan även för att ge utrymme för kroppar som rasifieras, transkroppar och funktionsvarie-
rade kroppar. 

1.1 Studiens syfte

Syftet med denna studie är att ta reda på vilken roll medlemmar av denna rörelse anser att 
sociala medier spelar för rörelsens utveckling samt hur de upplever att rörelsen idag an-
vänder sig av dessa. Med hjälp av samtalsintervjuer med nio personer som på olika sätt är 
en del av rörelsen idag kommer deras syn på sociala medier utforskas utifrån fyra olika 
teman; Funktion, medieuppdelning, gruppbildning och rörelsens utveckling. Temat funktion 
ämnar att undersöka hur medlemmar i rörelsen använder sig av sociala medier och vilken 
funktion de upplever att dessa fyller för rörelsen i stort. Under temat mediauppdelning un-
dersöks vilka olika sociala nätverkssidor som intervjupersonen upplever att rörelsen an-
vänder sig av och huruvida dessa används på olika sätt. I temat gruppbildning undersöks 
hur sociala medier används för att skapa en kollektiv identitet samt bilda grupper och 
subgrupper inom rörelsen. Under temat rörelsens utveckling undersöks hur intervjuperso-
nerna har upplevt att rörelsen har förändrats under det senaste året och deras tankar om 
vad som kan hända i framtiden. 

1.2 Frågeställning

Trots att kroppsaktivismrörelsen har börjat öka i aktivitet och massmedia har börjat få upp 
ögonen för detta fenomen under år 2015 så finns det ännu inte mycket forskning kring rö-
relsen. Därför är det intressant att från ett akademiskt perspektiv undersöka hur rörelsen 
ser ut och hur medlemmar i den upplever rörelsens användning av sociala medier samt 
undersöka vilka förändringar användarna har upplevt under de senaste åren. För att ta 
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reda på detta kommer ämnet att undersökas utifrån huvudfrågeställningen: Hur upplever 
användare att sociala medier används i kroppsaktivismrörelsen?

Som komplement till detta undersöks även följande subfrågor: 
• Vilken funktion har sociala medier utifrån användarnas egna upplevelser av kroppsakti-

vismrörelsen?
•  Upplever medlemmar av rörelsen att de använder olika sociala nätverkssidor på olika 

sätt?
• Hur ser användarna på gemenskapen inom rörelsen?

1.3 Ordlista

Hashtag: #, En metadatatagg som används på sociala nätverkssidor för att göra det lätta-
re att hitta inlägg med ett specifikt innehåll eller tema.

Facebook: En social nätverkssida där du ömsesidigt följer personer genom att bli vän 
med dem.

Ickebinär: En person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna–man-uppdel-
ningen av kön. (RFSL Ungdom 2015)

Instagram: En bildbaserad social nätverkssida som oftast används via en applikation i en 
smartphone

Kroppsaktivism: En rörelse som strävar för att synliggöra normer och jobbar mot att alla 
sorters kroppar ska vara välkomna i alla sammanhang.

Meme: En idé, bild eller stil som sprids innom en grupp.

Selfie: Ett fotografiskt självporträtt.

Social nätverks sida, SNS: Sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr 
etc.

Social rörelse: En grupphandling som fokuserar på specifika sociala eller politiska frågor.
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Transperson: Ett paraplybegrepp som innefattar alla som på något sätt identifierar sig 
som trans (RFSL Ungdom 2015) 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2. Bakgrund

Då fenomenet kroppsacceptans på sociala medier ännu är ett relativt nytt fenomen i Sve-
rige så finns det inte mycket forskning på just detta ämne ännu. Det som däremot går att 
undersöka är hur andra folkrörelser kommunicerar på sociala nätverkssidor och därigenom 
kunna undersöka rörelsen i ljuset av detta. Även litteratur gällande användandet av foto-
grafiska självporträtt, selfies, har undersökts då detta fenomen är något som är starkt för-
knippat med rörelsen som den ser ut idag. 

2.1 Litteraturöversikt 

2.1.1 Val av källor
Materialet togs fram genom att undersöka huruvida artiklarna behandlade sociala rörelser 
och om de nämnde något om vilken sorts kommunikation som förekommer och på vilket 
sätt denna används. Databasen EBSCOhost Communication & Mass Media Complete an-
vändes för att hitta de artiklar som valdes ut. Kriterierna för att en artikel skulle väljas ut var 
att den skulle innehålla någon form av information om hur sociala nätverkssidor användes 
för att kommunicera och att huvudämnet i artikeln skulle vara folkrörelser. En social rörelse 
definieras här som en gruppaktion som fokuserar på specifika sociala eller politiska frågor.

Nyckelorden som användes för att söka efter artiklar var följande: Social media, SNS, So-
cial Network  sites, Social movements.

Under arbetet med litteraturöversikten uppmärksammades ett antal återkommande teman 
bland de olika kommunikationssätten som hittades. Dessa delades sedan in i fyra olika ka-
tegorier: Historieberättande, Skapandet och upprätthållandet av en kollektiv identitet, me-
mes och viralitet och Ett organiseringsverktyg.
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2.1.2 Sociala rörelser
Historieberättande
Trevisan och Reilly menar att en gemenskap växer med hjälp av historieberättande och att 
dessa historier är en viktig del i skapandet av en gruppidentitet och en kollektiv agenda. 
(Trevisana & Reilly 2014) Summer Harlow skriver i sin artikel “'It was a "Facebook revolu-
tion": Exploring the meme-like spread of narratives during the Egyptian protests’”  om be-
rättelsers roll i att övertala och hjälpa individer att förstå en händelse. Hon nämner även 
Fines åsikt att folkrörelse inte enbart är “ a set of beliefs, actions and actors, but also a 
bundle of stories.” (Harlow 2013)

I Filippo Trevisana och Paul Reillys arbete med handikappsrättsgrupper i Storbritannien 
upptäcker de att sociala rörelseorganisationers facebooksidor innehöll ett stort antal per-
sonliga historier. De menar att denna typ av grupper ofta väljer att inte inkludera personli-
ga historier i deras kampanjer på grund av risken att dessa skulle förstärka negativa stere-
otyper. I sociala medier kände många däremot att de kunde dela med sig av sina egna 
upplevelser och grupperade sig. (Trevisana & Reilly 2014).

Detta fenomen är något som förekommer gång på gång i den litteratur som finns idag, 
men i olika former. Ett annat exempel på detta är “It gets better”-kampanjen som började 
med en youtubevideo som Dan Savage och hans partner Terry Miller laddade upp som en 
reaktion på det ökande antalet självmord bland unga personer som marginaliseras på 
grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Kampanjen var avsedd att berätta för 
unga homosexuella, bisexuella och transpersoner över hela världen att det blir bättre. Pro-
jektet hade även som mål att skapa ett digitalt rum där alternativa narrativ skulle kunna 
uppstå. (Ciszek, 2014; Goltz 2013)

Kollektiv identitet
Trots att kollektiv identitet inte är helt fristående från fenomenet historieberättandet så räk-
nas skapandet och upprätthållandet av en sådan här som ett separat tema. Den kollektiva 
identiteten i en social rörelse kan definieras som en delad definition av “vi mot dem” bland 
deltagarna i rörelsen och det som får aktivister att känna att de tillhör en viss rörelse. 
(Petray 2013) Det är en process genom vilken deltagare i en grupp kan reflektera om sitt 
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medlemskap, gränser, resurser och visioner hos gruppen. (Kavada, 2015) För att skapa 
och upprätthålla en kollektiv identitet så används ofta en form av historieberättande på so-
ciala nätverkssidor för att stärka och underbygga en känsla av ett “kollektivt vi”. (Harlow 
2013)

Theresa Lynn Petray skriver om skapandet av en kollektiv identitet som ett sätt att göra så 
att en grupp ses som unik och i vissa fall som ett sätt att få utomstående att erkänna den 
som en grupp. Hon skriver även om ett koncept som hon kallar ‘self-writing’ och hur socia-
la medier erbjuder en plats där individer kan skriva sina egna historier och därigenom bi-
dra till samt upprätthålla den kollektiva identiteten. (Petray 2013)

Emiliano Treré skriver om vikten av så kallade ‘backstage spaces’ på sociala nätverkssidor 
när en kollektiv identitet ska skapas. Han menar att forskning idag ofta fokuserar på 
‘frontstage spaces’, så som Twitterflöden, Facebookväggar eller youtubevideos. Han tar 
upp den förbisedda diskussionen som sker backstage i privata meddelanden, stängda 
grupper och i chatter och menar att dessa spelar en viktig roll genom att förse användare 
med trygga rum som kan stärka nätverk och tilltro bland aktivister. Det uppstår dock en 
problematik när man ska studera dessa backstage platser etiskt, då dessa stängda rum är 
en betydligt privatare och ofta känsligare plats än de främre delarna av sociala medier. 

Egbunike och Oloronnisola skriver i sin artikel “Social media and the #Occupy Nigeria Pro-
tests: Igniting or damping a Harmattan storm?” om en problematik som skapas till följd av 
en stark kollektiv identitet. De menar att fenomenet som kallas masssjälvkommunikation 
(egen översättning) kan uppstå då många likasinnade personer skriver om samma sak på 
samma plattform. De menar att de blir en form ekokammare, där information, övertygelse 
och idéer blir förstärkta inom ett stängt system. Detta kan skapa känslan av att nå ut till 
massorna och påverka publiken, men detta kan vara felaktigt. (Egbunike & Oloronnisola 
2015)

Memes och spridning
En meme är en idé, bild eller stil som sprids viralt innom en grupp. Memer kan användas 
för att skapa en känsla av en kollektiv identitet bland medlemmar i gruppen. Bland annat 
genom fraser eller bilder som dyker upp gång på gång bland aktivister (Treré 2015), slo-
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gans som Occupy wallstrees’s “We are the 99%” (Creech 2014; Milan 2015). Internetme-
mer är ofta korta och klatschiga, som bilder av djur med vitsiga bildtexter eller youtubevi-
deos där människor utför en speciell handling så som att dansa “the harlem shake”. Men, 
som Harlow påpekar, används memer inte enbart för underhållning. (Harlow 2013) I ex-
empel som The ALS ice bucket challange, där tusentals människor hällde isvatten över sig 
själva för att uppmärksamma en ovanlig sjukdom , används memer för att sprida ett bud1 -
skap. 

Det går även att argumentera för att memer skulle kunna hjälpa en social rörelse oavsikt-
ligt. D. Traces Scott menar i sin artikel “The Empathetic Meme: Situating Chris Crocker 
Within the Media History of LGBT Equality Struggles.” att Chris Crocker, skaparen av den 
mycket spridda videon med titeln “LEAVE BRITNEY ALONE!” [sic] som postades på 
youtube 2007, ökade empatin för hbtq-rörelsen. Detta var kanske inte huvudsyftet med 
denna specifika video, men Scott menar att det kan ha spelat en roll genom att påverka 
anti-mobbningskampanjer. (Scott 2014)

Ett annat sätt som har använts för att få stor spridning på material är så kallade hashtags, 
metadatataggar som ofta används på sociala nätverkssidor för att knyta samman material 
inom ett visst tema eller en viss typ av innehåll. Ett exempel på ett tillfälle där detta har an-
vänts som en del i att sprida ett budskap är kampanjen #MyStealthyFreedom, där journa-
listen Masih Alinejad postade en bild på sig själv där hon inte bar en hijab under hastha-
gen och uppmuntrade kvinnor att själva dela med sig av deras egen “stealthy freedom” på 
sociala medier. Detta för att protestera mot hijablagar i Iran, där kvinnor straffades om de 
vistades offentligt utan att bära huvudbetäckning. Under loppet av några veckor hade 
hashtaggen spritt sig över hela världen och delades genomsnittlingen en 
miljon gånger per vecka på Facebook och twitter. (Novak & Khazraee 2014) 

Ett organiseringsverktyg
En annan funktion som sociala nätverksidor ofta har är som ett organiseringsverktyg. De 
används för att sprida information om olika event samt skapar en plats där diskussioner 
kan uppstå och nätverk kan skapas. (Eslen-Ziya 2013; Casero-Ripollés & Feenstra 2012)

 ALS associations website http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html?referrer=https://1

www.google.se/ 
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I Eslen-Ziyas artikel “Social Media and Turkish Feminism: New resources for social acti-
vism”, vars huvudfokus är kvinnorättsaktivism i Turkiet, så säger en av aktivisterna som 
intervjuas följande: “The social media have been very effective especially for sharing in-
formation regarding the events and protests we organized ... also for disseminating the 
statements of the government officials.” (Eslen-Ziya 2013, p 8) Eslen-Ziya konstaterar 
även att Facebook och Twitter användes av aktivisterna för att nå ut till en internationell 
publik och därigenom öka stödet de fick.

2.2 Sammanfattning av litteraturöversikten

Många sociala rörelser använder sig av historieberättande i olika former. Det kan bland 
annat användas för att skapa en gemensam kollektiv identitet och för att öka individers 
förståelse för en händelse. Historieberättande förekommer både i så kallade trygga rum, 
så som stängda Facebookgrupper, för att kommunicera inom gruppen, och på mer öppna 
platser där man har möjlighet att kommunicera även till utomstående. I vissa fall, så som i 
“It gets better”-kampanjen, kan sociala nätverkssidor användas för båda dessa saker sam-
tidigt genom att låta personer som delar erfarenheter publicera videos på samma tema 
och därigenom både kunna stötta och kommunicera med varandra och ge en möjlighet för 
videorna att spridas även utanför gruppen.

Förutom historieberättande så används sociala nätverkssidor på andra sätt för att skapa 
en kollektiv identitet. Den kollektiva identitetens roll är att stärka känslan av ett “vi” bland 
aktivister. Det kan även göra det lättare att uttrycka en gruppidentitet till omvärlden. Kritiker 
menar att det finns en risk med denna kollektiva identitet, då det kan skapa en känsla av 
att kommunicera med omvärlden när det i själva verket har skapats en digital eko-kamma-
re, där budskapet bara transporteras inom en stängd grupp. Detta kan skapa känslan av 
att ändra omvärldens perspektiv på något, när man i själva verket bara når ut till de som 
redan är en del av samma grupp som en själv.

Det är inte ovanligt att något blir viralt inom en grupp eller rörelse. Memer sprids inom en 
grupp både för att öka känslan av en kollektiv identitet och för att sprida information, hash-
tags används för att samla material som behandlar samma ämne. 
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Sociala medier används även ofta som ett sätt att organisera såväl diskussioner som 
event. Sociala nätverkssidor erbjuder en plattform där en användare enkelt kan nå ut till 
många andra utan och lämpar sig därigenom bra för att organisera även stora grupper. 

I forskning på användandet av selfies framkommer det att selfies kan ses som en väg till 
självbestämmande, där personen som tar bilden har full kontroll över hur denna porträtte-
ras. Olika selfieskapare bedöms ofta på olika sätt, unga kvinnor ses som egenkära medan 
andra grupper sällan bedöms på samma sätt och selfies som postas inom en gemenskap 
leder ofta i högre utsträckning till att individer vågar vara normbrytande och ökar självför-
troendet hos de som postar dem.

Det som i stor utsträckning saknas i forskningsområdet idag är studier som fokuserar på 
just kroppsaktivism. Även om denna rörelse delar många egenskaper med andra folkrörel-
ser så är det naturligtvis svårt att jämföra två rörelser rakt av och därför är det relevant för 
forskarkollektivet att undersöka just kroppsaktivismrörelsen. 
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3. Teori

Ett viktigt begrepp i denna studie är självpresentation. Ervin Goffman (1959) menar att 
människor uttrycker sin identitet genom verbala och ickeverbala budskap med ett mål att 
förmedla en viss bild till sin publik, det vill säga andra människor. Denna teori är intressant 
i denna studie då det inom rörelsen är vanligt förekommande att medlemmarna använder 
sig av selfies, fotografiska självporträtt, som ett sätt att skapa en bredare representation. 
Personen som tar bilden har då full kontroll över att ta, redigera och publicera den och på 
så sätt även full kontroll på vilket sätt denne väljer att porträttera sig.

Även teorier kring kollektiv identitet spelar en viktig del i att undersöka gruppbildning inom 
kroppsaktivism. En kollektiv identitet gör en social rörelse lättare att identifiera samt skapar 
sammanhållning mellan de som är aktiva i rörelsen. (Petray 2013; Kavada, 2015; Harlow 
2013) Därför är det intressant att undersöka huruvida kroppsacceptans-rörelsen har hunnit 
utveckla någon kollektiv identitet och vilken uppfattning de som är aktiva i rörelsen har av 
denna. I samband med detta är det även av intresse att undersöka huruvida olika former 
av historieberättande spelar viktig roll i en rörelsen, då detta är något som ofta har använts 
av andra rörelser, både för att skapa och bevara en kollektiv identitet för de som ingår i rö-
relsen (Trevisan & Reilly 2014) och för att kommunicera med personer utanför rörelsen. 
(Petray 2013)

Teorier kring uppkomsten av en ekokammare övervägdes under valet av ett teoretiskt 
ramverk, men valdes bort, då denna studie fokuserar på att fånga användarnas upplevel-
ser snarare än att ifrågasätta deras redogörelser. Det skulle för framtida studier kunna 
vara intressant att studera i vilken grad medlemmar i denna rörelse kommunicerar med 
personer utanför den eller om de främst förstärker varandras åsikter i ett stängt system, 
men i just denna studie anses denna teori inte vara lämplig.
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3.1 Teoretiskt ramverk 

3.1.1 Goffmans teori om självpresentation
Erving Goffman menar att människor ofta väljer att porträttera sig själva på ett sätt som 
visar upp dem i en fördelaktig dager och på ett sätt som deras publik förväntar sig. (Goff-
man 1959) Individens egna personliga mål och intentioner balanseras mot det som publi-
ken antas vilja ha. (Smith & Sanderson 2015) Det är en form av impression management, 
där man har möjlighet att kontrollera det intryck som man gör på en annan människa eller 
en organisation. (Zarghooni 2007) Goffman har en dramaturgisk syn på självpresentation 
och beskriver individers sätt att utöva självpresentation genom att jämföra det med en tea-
terscen. Han menar att det finns två olika typer av självpresentation, den som sker 
onstage, där personen i fråga är ytterst medveten och försiktig gällande hur denne porträt-
teras och presentationen som sker ‘backstage’, där personen inte är lika försiktig med hur 
denne porträtteras. (Zarghooni 2007; Smith & Sanderson 2015) Aktören på scenen föränd-
rar det denne förmedlar utifrån den situation denne befinner sig i, Goffman menar att en 
person är inte lika mån om hur denna porträtteras då denna är ensam eller kanske i sitt 
hem med sin familj, men på exempelvis en arbetsplats kliver personen på scenen igen och 
är då betydligt mer mån om hur denna presenterar sig. (Hård af Segerstad 2011) Begrep-
pen onstage och backstage syftar på egenskaper hos det kommunikativa rummet, inte det 
fysiska. Det finns därför inte en tydlig distinktion av var en person befinner sig när denna 
är onstage, det kan uppkomma en situation där även hemmet, i alla fall temporärt, för-
vandlas till onstage, exempelvis genom att någon från arbetet är på besök. (Hård af Se-
gerstad 2011) Backstage är alltså den plats där aktören inte bryr sig om sin självrepresen-
tation i lika hög utsträckning som onstage. (Zarghooni 2007) Goffman anser att existensen 
av båda typer av rum är av stor vikt, då aktören på scenen kan bli så uppslukad av att göra 
ett gott intryck att kvalitén av det faktiska arbetet försämras. (Zarghooni 2007)

Traditionellt sett har Goffmans teorier applicerats på möten ansikte mot ansikte, men de 
tillämpas idag även på sociala nätverkssidor, där användare kanske mer än någonsin har 
en möjlighet att välja hur de önskar att porträttera sig själva. (Smith & Sanderson 2015) 
Det är även viktigt att vara medveten om att tanken om en tydlig uppdelning av en back-
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stage och en onstage är en förenkling av verkligheten. Även backstage kan kollegor, vän-
ner eller familjemedlemmar förändra sitt beteende för att göra en viss typ av intryck på de 
andra närvarande, men kanske inte i samma utsträckning som i en onstagesituation. An-
ledningen till att man gör denna uppdelning är att man då får en förklaringsmodell att an-
vända när syftet är att undersöka varför personer beter sig olika i olika situationer. (Zarg-
hooni 2007)

3.1.2 Kollektiv identitet
I dess mest grundläggande form kan den kollektiva identiteten beskrivas som det som får 
medlemmar i en rörelse att uppleva att det finns ett “vi”.  (Petray 2013; Treré 2015) Alberto 
Melucci menar att kollektiv identitet är en process genom vilken man skapar ett handlings-
system, och definierar det som “an interactive and shared definition
produced by a number of individuals (or groups at a more complex level) concerning the 
orientations of their action and the field of opportunities and constraints in which such ac-
tion is to take place” (Melucci 1996, sida 70). Han menar att dessa element skapas och 
förhandlas genom en återkommande process av aktiverande av relationerna som binder 
samman medlemmar i en grupp. Han identifierar även tre olika delar av processen. Den 
kognitiva delen, där medlemmar i en grupp reflekterar över mål, medel och handlingsfältet. 
Den andra delen av processen är ett nätverk av aktiva relationer mellan aktörer inom rö-
relsen. De diskuterar, interagerar, påverkar och tar beslut. Den sista delen som Melucci 
(1996) identifierar är en viss grad av känslomässig investering, vilket gör att individer kän-
ner sig som en del av ett kollektiv. 

 Den kollektiva identiteten ger medlemmarna i en grupp känslan av att de jobbar mot ett 
gemensamt mål och genom denna process blir det möjligt för medlemmar i en rörelse att 
skapa gränser och fördela resurser inom rörelsen. (Kavada 2015)  En stark kollektiv identi-
tet kan göra det lättare för utomstående personer att identifiera en rörelse som just en rö-
relse, och det kan även göra att en grupp ses som unik och frånskild andra grupper. 
(Petray 2013) Theré (2015) menar att så kallade backstage spaces kan spela en viktig roll 
i skapandet av en kollektiv identitet, då dessa ger medlemmar av en rörelse en möjlighet 
att diskutera sinsemellan utan att denna diskussion behöver ses av personer som ännu 
inte är en del av rörelsen. Han menar att medan frontstage platser, så som Facebookflö-
den och youtubekanaler, spelar en viktig roll i att ta fram rörelsens gränser så är backstage 
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platserna viktiga för att bibehålla och stärka förtroendenätverk mellan aktivister. (Theré 
2015)

I processen att skapa en kollektiv identitet ingår ofta någon form av historieberättande; an-
vändarna delar med sig av personliga upplevelser och berättelser kan de identifiera sig 
med varandra och på så sätt stärka känslan av att det finns ett kollektivt ‘vi’. (Harlow 2013, 
Petray 2013)

3.1.3 Teorier kring användandet av selfies
En selfie är ett fotografiskt självporträtt och något som är starkt förknippat med kroppakti-
vismsrörelsen som den ser ut idag. I litteratur som berör forskning på selfies har ett flertal 
olika teman som är intresse för denna studie identifieras, dessa är självbestämmande, 
könsroller och gemenskaper.

Självbestämmande
Ehlin (2014) och Tiidenberg (2014) föreslår i sina artiklar att selfies kan ses som en väg till 
självbestämmande. Eftersom personen som är med på bilden har kontroll över att ta, redi-
gera och publicera bilden så menar de att det kan vara ett sätt för subjektet att experimen-
tera med sociala roller. (Ehlin 2014, Tiidenberg 2014) Gonzales et al (2009) och Tiiden-
berg (2014) föreslår även att selfies kan förhöja självförtroendet hos de som postar dem. 
(Gonzales et al 2009 and Tiidenberg 2014)

Könsroller och selfies
Stor del av forskningen kring selfies fokuserar på unga kvinnor. Vissa, så som Derek Con-
rad Murray (2015) menar att det dock inte bara är de som tar och lägger upp selfies, utan 
att även andra grupper ofta gör det. Han menar dock att anledningarna för att välja att läg-
ga upp en specifik bild kan skilja sig mellan olika grupper av människor (Murray 2015, Sii-
bak 2009). Samhällets bild av selfies tycks även den skilja sig beroende på vem som läg-
ger upp bilden. Unga kvinnors selfies ses ofta som fåfänga och narcissistiska, ett synsätt 
som inte tycks vara lika vanligt när det kommer till andra gruppers selfies. (Murray 2015)
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Gemenskaper och selfies
Det finns en skillnad i forskning som fokuserar på en en mer eller mindre stängd gemen-
skap och den som fokuserar på att representera samhället som helhet. I forskning som fo-
kuserar mer på gemenskaper, så som Tiidensbergs artikel “Bringing sexy back: Reclai-
ming the body aesthetic via self-shooting.” behandlas teman som säkra rum, stöd från 
andra användare och uppbyggandet av kreatörernas självförtroende, medan forskning 
som fokuserar på helheten ofta diskuterar normer och strukturer som kreatören känner sig 
tvungen att följa.
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4. Metod och material

4.1 Val av metod

Den huvudsakliga metod som används i denna studie är enskilda samtalsintervjuer, då 
dessa är särskilt lämpade i situationer där forskarkollektivet inte har så stora kunskaper 
eller där resultaten skall säga något om människors egna uppfattningar av ett fenomen. 
(Esaiasson et al 2012; Alvesson & Sköldberg 2008). Eftersom forskningsfrågan i denna 
studie faller in i båda dessa kategorier är metoden särskilt användbar i detta fall. Kropps-
aktivismrörelsen i Sverige har först under det senaste året gått från att vara ganska liten 
till något som diskuteras även i massmedia och är därför något som ännu inte har hunnit 
studeras i någon större omfattning. Esaiasson et al (2012) tar även upp att samtalsinter-
vjuer ger en möjlighet till att registrera svar som är oväntade, något som kan vara viktigt 
när det inte finns en stor mängd tidigare forskning att luta sig mot.


I denna studie kommer fokus att ligga på användares egna uppfattning om hur kroppsak-
tivismrörelsen ser ut i sociala medier idag. Hansen & Machin (2013) menar att samtalsin-
tervjuer är en metod som gör det möjligt att få fram mer innehållsrik och känslig data, vil-
ket kan vara en fördel då kroppsacceptans är ett fenomen som kan vara både personligt 
och känsligt för intervjupersonerna. Esaiasson et al menar även att samtalsintervjuer ger 
en möjlighet till att ställa följdfrågor på det som sägs på ett sätt som exempelvis enkätun-
dersökningar inte gör, vilket är användbart i detta fall då det kan vara svårt att i förväg 
gissa vilken typ av svar som kommer uppkomma. (Esaiasson et al 2012)


Esaiasson et al varnar för att det kan vara svårt att komma intervjupersonerna så nära att 
man veklingen fångar in deras tankevärdar. De menar att man som forskare måste se upp 
med att själv lägga in sina egna uppfattningar om hur människor borde svara samt att se 
till att man inte får allt för tunna svar som inte ger tillräckligt med material för analysarbe-
tet. (Esaiasson et al 2012) I syfte att motverka detta så är huvudfrågorna skrivna i förhand 
för att öka möjligheten att få användbart och relevant material.


Anledningen till att enskilda intervjuer valdes istället för fokusgrupper är att risken för att 
en individ riskerar att dominera diskussionen minimeras. Att en individ tar över en diskus-
sion kan innebära att man därigenom missar viktiga perspektiv från individer som kanske 
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inte är lika benägna att ta plats i en diskussionssituation. En annan anledning till att fo-
kusgrupper valts bort i denna studie är att man i en gruppdiskussion riskerar att margina-
lisera åsikter som är avvikande och minimera oenigheten inom gruppen, då diskussioner-
na som uppkommer tenderar att jobba mot konsensus. (Hansen & Machin 2013) En an-
nan mer praktisk anledning till att fokusgrupper valdes bort är för att ha möjlighet att in-
tervjua deltagare som befinner sig i olika delar av Sverige. Då rörelsen ännu är relativt liten 
skulle det vara svårt att hitta relevanta intervjuobjekt i närområdet och att åka runt skulle 
vara för tidskrävande för de givna tidsramarna. Då det ännu inte finns så mycket forsk-
ning på området är det intressantare att få möjlighet att fånga upp saker som man kanske 
inte har väntat sig än att kunna behandla de teman som tas upp på ett bredare sätt.

4.2 Urval 

För att välja intervjupersoner till studien används tre huvudkriterier som dessa bör uppfylla. 
Ett av huvudkriterierna för att en person själv ser sig som en del av kroppsacceptansrörel-
sen i Sverige idag, antingen genom att själv publicera material som berör ämnet kropps-
acceptans eller genom att följa personer som gör det. Anledningen till att båda dessa 
grupper finns representerade är att trotts att en individ kanske inte lägger upp mycket eget 
material så finns det på många av plattformarna en möjlighet till att sprida andras poster, 
exempelvis via Facebooks dela-funktion eller tumblrs reblog-funktion. De användare som 
själva inte lägger upp eget material kan på så sätt sprida andras material och därigenom 
även idéerna som är centrala i rörelsen. Dessutom så kan denna typ av användare vara 
intressant att studera för att få en annan vinkel på kroppsacceptansrörelsens användande 
av sociala medier då de själva ofta konsumerar material från många olika avsändare. Det 
andra huvudkriteriet är att personerna ska verka huvudsakligen inom den svenska 
kroppsacceptansrörelsen, antingen genom att skriva  på svenska eller att de på något 
annat sätt riktar sig främst till en svensk publik. Det tredje och sista kriteriet är att perso-
nerna som intervjuas ska använda sig av sociala nätverkssidor. Hur ofta eller hur mycket 
är inget som bestämmer huruvida personen i fråga kan vara med i studien, men de bör ha 
en uppfattning om hur någon eller några av de stora sociala nätverkssidorna används


Urvalet skedde med hjälp av urvalsprincipen om centralitet och med hjälp av snöbollsur-
val (Esaiasson et al 2012) och nio intervjupersoner valdes ut. Denna studie har även per-
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soner som inte är totala främlingar fått delta. Detta har gjort det möjligt att komma perso-
nerna som intervjuas närmare. Tre av intervjupersonerna är varit personer som jag har 
mött tidigare. Under dessa intervjuer har det vara av stor vikt att inte förlita egen förför-
ståelse för att undvika att ta saker för givet på grund av att vi har mötts tidigare. Samma 
huvudfrågor som för de andra intervjuerna har använts för att se till att svaren ska vara 
lika detaljerade och utförliga som i de andra intervjusituationerna för att inte missa data 
som kan vara central i analysen. (Esaiasson et al 2012)

För att öka studiens validitet har det varit centralt att vara uppmärksam på att urvalet av 
intervjupersoner är relevant för forskningsfrågan. Personerna som har valts ut till denna 
studie har varit i åldrarna 21 till 41 och har alla på något sätt en koppling till kroppsakti-
vismrörelsen, antingen genom att de själva aktivt postar material som de räknar som 
kroppsaktivism, att de deltar i diskussioner på ämnet eller att de konsumerar material 
som har med kroppsaktivism att göra. För att få svar på forskningsfrågan är viktigt att det 
är intervjupersonernas egna tankevärldar rörande en specifik rörelse som berörs, och där-
för är det viktigt att de som intervjuas själva har en god uppfattning om hur kroppsaccep-
tansen ser ut på sociala medier idag. Under urvalet har en av målsättningarna varit att ha 
med intervjupersoner som kan representera olika delar av rörelsen, som idag fokuserar på 
flera olika typer av kroppsnormer.


Ingen av de personer som intervjuas är män. Detta har sin förklaring att användarna upp-
lever att det är få cismän  som är aktiva i rörelsen. Majoriteten av de som engagerar sig är 2

kvinnor, likaså är majoriteten av de som intervjuas.

4.3 Material

Materialet till studien samlades in genom intervjuer med nio personer som på något sätt är 
aktiva inom kroppsaktivismen, antingen genom att själv lägga upp material eller genom att 
aktivt uppsöka material som de menar är kroppsaktivism. 


4.3.1 Respondenter

 En cisperson är “En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade könet. “ - RFSL.se 2
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Ellinor, 40 år 
Heter egentligen något annat. Har främst kommit i kontakt med kroppsaktivism via in-
stagram. Postar sällan själv material som hon räknar som kroppsaktivism. 

Alma, 22 år 
Har kommit i kontakt med kroppsaktivism främst via sociala medier och bloggar. Postar 
sällan material själv, men eftersöker aktivt personer som gör det.

Karin, 29 år 
Använder sig främst instagram där hon har ett konto med runt 4000 följare. Postar ofta sel-
fies och texter som är kopplade till kroppsaktivism.

Elin, 22 år 
Använder sig främst av instagram när det kommer till material som hon räknar som 
kroppsaktivism. Har ett konto med över 16 000 följare och postar ofta material som är 
kopplat till kroppsaktivism.

Emma, 21 år 
Kom i kontakt med kroppsaktivism via feministiska bloggar. Väljer aktivt att följa kroppsak-
tivister. Postar inte mycket material själv.

Liv, 21 år 
Använder sig främst av Facebook när det gäller kroppsaktivism. Uttrycker sig främst i text 
på sociala medier.

Matilda, 23 år
Kom i kontakt med kroppsaktivism via olika feministiska grupper på facebook. Har idag 
slutat följa och vara aktiv i grupperna.

Lo 22 år
Använder sig främst av Facebook och tumblr. Intresserar sig av kroppsaktivism i flera for-
mer, där ibland kroppsaktivism som specifikt berör transpersoners kroppar.
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Petra 41 år
Har kommit i kontakt med kroppsaktivism ur två perspektiv. Dels kroppsaktivism som 
främst inriktar sig på större kroppar och dels kroppaktivism som inriktar sig på funktionsva-
rierade kroppar.

4.4 Genomförande

4.4.1 Intervjusituationen 

Själva intervjusituationen var halvstrukturerad, det vill säga huvudfrågorna skrevs innan 
intervjutillfället men det det fanns möjlighet att vara flexibel och flytta om frågorna eller 
lägga till följdfrågor där det var relevant. (Hjerm, Lindgren & Nilson 2014) Anledningen till 
att en mer strukturerad och detaljerad intervjuguide inte använts är att en sådan kan be-
gränsa möjligheten att förstå komplexa fenomen då det är svårare att lägga in följdfrågor 
och ta vara på relevanta sidospår (Hjerm, Lindgren & Nilson 2014), vilket kan vara viktigt 
för att verkligen kunna få fram intervjupersonens egna tankevärld, speciellt i en situation 
där det kan vara svårt att veta exakt vilka svar man kommer få. En helt ostrukturerad in-
tervjuteknik valdes bort då detta kan minska studiens validitet då det ökar risken för le-
dande eller otydliga frågor (Hjerm, Lindgren & Nilson 2014) samt för att undvika att missa 
viktiga delar av materialet. Fyra av intervjuerna skedde ansikte mot ansikte, resterande via 
ljudsamtal via datorn, detta för att göra det möjligt för personer att medverka oavsett var 
de befann sig. Då rörelsen fortfarande är relativt liten var det svårt att hitta personer som 
passade på alla kriterier och hade möjlighet att delta inom närområdet. I de fall som inter-
vjun har skett ansikte mot ansikte har personen som intervjuats fått föreslå plats för mö-
tet, detta för att personen ska känna sig så bekväm som möjligt under intervjun. Detta re-
sulterade i att tre av intervjuerna utfördes i hemmiljö och den fjärde i ett grupprum på uni-
versitetet. 


 
Frågorna strukturerades innan intervjun in under tre olika teman; medieuppdelning, funk-
tion och gruppbildning. Dessa tre teman är till för att utforska olika aspekter av använd-
ningen av sociala medier inom rörelsen. Temat medieuppdelning innefattar frågor kring 
hur intervjupersonen själv använder sig av olika sociala nätverkssidor och huruvida denne 
har upptäckt några skillnader eller likheter mellan plattformarna. Denna kategori ämnar att 
ta reda på om det finns någon plattform som rörelsen huvudsakligen använder och för att 
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se om de olika sociala nätverkssidorna används till olika typer av konversationer. Temat 
funktion innefattar frågor gällande sociala mediers roll i rörelsen samt rörelsens roll för in-
tervjupersonen. Frågor gällande vad denne tror att rörelsen vill uppnå, samt spekulationer 
om hur den kan se ut i framtiden kommer även dessa sorteras in i detta tema. Frågor gäl-
lande den sociala delen av rörelsen sorteras in i temat gruppbildning. Detta tema ämnar 
att ta reda på mer om huruvida det finns flera olika underkategorier i rörelsen, hur dessa 
ser ut och sociala nätverkssidors roll i bildandet av dessa grupper.


4.4.2 Transkribering
Intervjuerna transkriberades och bearbetades därefter i textform med hjälp av en inne-
hållsanalys. Under transkriberingen skrevs intervjupersonernas ord ut i fullo, men pauser 
och tonläge läts gå förlorade, då dessa inte bedömdes som relevanta för studiens syfte. 
(Ekström & Larsson 2010) 


4.5 Analysmetod

Analysen grundar sig i att försöka hitta ett övergripande mönster i intervjumaterialet och gå 
ifrån att behandla materialet som enskilda fall och istället försöka sätta intervjuerna i ett 
sammanhang. (Esaiasson et al 2012) För att uppnå detta användes de teorier som pre-
senterats under “Teoretiskt ramverk” för att undersöka de företeelser som uppenbarat sig 
under tematiseringen av materialet. 

 De transkriberade intervjuerna lästes igenom och sammanfattades genom en koncentre-
ring, där långa uttalanden kortades ner till sin väsentliga innebörd (Esaiasson et al 2012) 
Då flera uttalanden likna varandra noterades detta. Dessa uttalanden kategoriserade se-
dan in i teman efter att samtliga intervjuer hade bearbetats. Då det finns en uppsjö av oli-
ka aspekter som går att analysera avgränsas sammanfattningen till företeelser som är re-
levanta för att besvara frågeställningen och är relevant utifrån det teoretiska ramverket. 
(Hansen & Machin) De teman som används är nära sammankopplade med de tre teman 
som intervjufrågorna delats in i (medieuppdelning, funktion och gruppbildning) men under 
arbetet med intervjuerna uppkom även temat “rörelsens utveckling”, då detta var något 
som personerna som intervjuades gång på gång återkom till och då användarnas tankar 
om hur rörelsen har utvecklas över tid även återspeglar olika tankar om hur sociala medi-
er har och kommer användas. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt att fånga in så-
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dant som är av stor vikt för att kunna besvara frågeställningen men gör det även möjligt 
att behålla en öppenhet, vilket kan vara av vikt under denna typ av studie att även kunna 
uppfatta oväntade perspektiv, speciellt med tanke på att det ännu inte finns så mycket 
tidigare forskning på just denna rörelse att utgå från och därför kan vara svårt att förutse 
alla teman som kan vara relevanta. Som komplement till denna tematisering används citat 
ur intervjuerna för att exemplifiera de olika intervjupersonernas tankesätt och användande 
av sociala medier. 


4.6 Metodologiska reflektioner

Då frågeställningen behandlar sociala medieanvändarnas egna tankevärldar används 
samtalsintervjuer som metod, eftersom användare då själva får redogöra för sina egna 
perspektiv. (Esaiasson et al 2012) Denna studie gör på inga sätt anspråk att kunna dra 
några generaliserande slutsatser av kroppsaktivismrörelsen i stort, utan bör ses som en 
redogörelse för några olika sätt att tänka kring rörelsen. Intervjupersonerna erbjuds ano-
nymitet för att de ska känna att de fritt kan prata om sina upplevelser av rörelsen. (Esai-
asson et al 2012; Hjerm, Lindgren & Nilson 2014) 


Personerna som intervjuas förväntas ha någon form av förförståelse gällande kroppsakti-
vismrörelsen, då ett av kriterierna i urvalet är att personen på något sätt ska känna sig 
delaktig i den. Denna förförståelse kan dock skilja sig från person till person, och därför 
bes intervjupersonen att redogöra för sin egen bild av rörelsen under intervjutillfället. 


Alvesson och Sköldberg beskriver hur alla referenser till empirin i analysen är så kallade 
tolkningsresultat. Med detta menar de att empirin inte står i en entydig relation till något 
utanför just detta material. (Alvesson & Sköldberg 2008) För att denna tolkning av materi-
alet ska över huvud taget ska bli trovärdigt är det viktigt att analysen sker systematiskt, 
vilket i denna studie görs genom att alla intervjuer kodas utifrån samma förutsättningar. 
De intervjuer som kodas först har i efterhand kodats om då nya teman uppkom under ar-
betets gång.


Ett etiskt dilemma som har varit relevant att ha i åtanke under arbetet med denna uppsats 
är att många av de konversationer som är intressanta att studera kan ske på så kallade 
backstage spaces, så som slutna grupper eller personliga meddelanden. Till skillnad från 
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traditionella ontstage platser, som Facebookväggen ellet Tumblrflödet så är detta en mer 
privat typ av kommunikation som inte är tänkt som ett sätt att nå ut till allmänheten, och 
därför kan det som forskare vara svårt att motivera att använda sig av denna typ av mate-
rial. Samtalsintervjuer är dock ett mer etiskt sätt att att studera just detta fenomen; ge-
nom användarnas egna berättelser om hur kommunikationen ser ut även på backstage 
spaces så kan man få en inblick utan att faktiskt behöva ha åtkomst till själva innehållet.


Det är även centralt att som forskare hela tiden ha i åtanke att detta ämne kan vara något 
som är både känsligt och svårt för många att prata om, då det tycks som att det inte är 
ovanligt att personer som är en del av denna rörelse på något sätt har upplevt hur det är 
att ha ett problematiskt förhållande till sin egen kropp, antingen genom sig själva eller ge-
nom någon som står dem nära. Därför är det av yttersta betydelse att vara respektfull och 
lyhörd under arbetet med materialet för att inte intervjupersonerna ska känna sig illa till 
mods över sin medverkan.


4.7 Forskarens roll

Att studera kroppsaktivism var för mig ett ganska självklart val. Jag är aktiv inom rörelsen 
i den bemärkelse att jag ibland har delat inlägg på ämnet och ibland postar bilder som 
skulle kunna kategoriseras som en del av kroppsaktivismrörelsen, men främst har jag följt 
dess utveckling på mina sociala medier under några års tid. Då rörelsen under de senaste 
åren har fått allt mer uppmärksamhet i media var det för mig ett naturligt steg att även 
undersöka den i en vetenskaplig kontext. Med en utgångspunkt i det jag sedan tidigare 
observerat, så som att det främst är kvinnor som deltar aktivt i rörelsen, att mycket av ak-
tiviteten sker på sociala nätverkssidor och att kroppsaktivism är en paraplyterm som inne-
fattar ett flertal olika normbrytande kroppstyper ville jag undersöka hur användarna själva 
ser på sociala mediers roll för rörelsen. Då jag sällan har deltagit aktivt i diskussioner på 
ämnet själv och främst hade kommit i kontakt med rörelsen via instagram och tumblr in-
nan arbetet med denna studie så ämnar jag även ta reda på om det fanns en del av rörel-
sen som jag ännu inte har uppmärksammat i mitt eget användande av sociala medier.
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5. Resultat

Resultaten delas här in i fyra olika huvudkategorier; funktion, medieuppdelning, gruppbild-

ning och rörelsens utveckling.  I funktion redogörs för hur de som intervjuas själva använ-

der sig av sociala medier och vad de upplever att dessa används till i rörelsen. I Medie-

uppdelning presenteras vilka medier som intervjupersonerna upplever att rörelsen använ-

der sig av och hur dessa används på olika sätt. I kategorin gruppbildning redogörs hur so-

ciala medier används för att bilda grupper och en gemensam kollektiv identitet inom rörel-

sen. I den sista kategorin, rörelsen utveckling, redogörs hur de som intervjuas har upplevt 

att rörelsen har förändrats över tid och vad de tror kan hända i framtiden. 

5.1 Funktion

Jag tror att de [sociala medier] spelar stor roll för att det är ju liksom händer snabbt och här 
och nu och det är liksom både intimt och inte. Instagram som jag upplever är en väldigt 
snäll och tillåtande sfär, så jag tror att väldigt många människor oavsett om de har stora 
konton eller inte tror jag att det är väldigt många människor som blir stärkta där. Och [de 
spelar roll] just för att man får kontakt med så många människor. Det är lätt att hitta vänner 
och det tycker jag är en väldigt vacker möjlighet med det. Den här möjligheten fanns ju inte 
för tio femton tjugo år sedan. -Ellinor

För att svara på frågeställningen “Vilken funktion har sociala medier utifrån användarnas 
egna upplevelser av kroppsaktivismrörelsen?” sammanfattas här användarnas tankar 
kring vad de tycker att sociala medier används till inom rörelsen och vilken funktion detta 
har för rörelsen. De har även fått redogöra för hur de själv använder sig av sociala medier 
för att ge en inblick i vad en medlem i kroppsaktivismrörelsen använder sociala medier till. 

Intervjupersonerna är överens om att sociala medier spelar en stor roll i rörelsen på ett 

flertal olika sätt. Alma, Elin och Matilda nämner möjligheten till att själv kunna kontrollera 

det som läggs upp som en stor fördel med sociala nätverkssidor. Alma menar att detta kan 
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bidra till att de som kanske inte vågar vara aktivister i sitt vardagliga liv kan vara det på so-

ciala medier och på så sätt tillslut kunna vara det även på andra plattformar.

Det är ju väldigt tryggt på något sätt att kunna kontrollera det man lägger upp och liksom att 

det tror jag de som inte riktigt vågar som kanske inte skulle våga vara aktivister när de går 

till jobbet eller när de sitter på en föreläsning, då har de en väldigt låg tröskel för att liksom, 

ja, för att få vara med. Så jag tror att det bjuder in väldigt mycket för det känns så kontrolle-

rat. Är man sugen så kan man börja där och sen så kanske man får en följarskara eller nått 

som ger en en puff om man behöver en för att våga vara aktivist i sitt dagliga liv. - Alma

Även Emma menar att sociala medier har lägre trösklar, medan det tar lång tid för material 

att komma in i olika typer av massmedia så är det lättare att publicera saker på sociala 

medier. 

Jag tror att både att trösklarna är lägre och spärrarna är färre. Man behöver inte påverka 

någon som, ja men annars skulle man kanske behöva gå via olika magasin och sånt och 

då tror jag att det skulle behövas en annan form av närverk eh, och kanske framför allt en 

vilja från de som sitter på, eh, ja men på olika tidningar och så. Jag tror att det är svårare. 

Det är mer av en folkrörelse på social media - Emma

Elin menar att en av anledningarna till att sociala medier spelar en stor roll för rörelsen, då 

det som syns i massmedia ofta är ganska normativt. Hon menar även att det är ett forum 

där man kan nå ut till personer oavsett deras ekonomiska situation, eftersom de flesta i 

Sverige idag har tillgång till internet.

Jag tror att det spelar jättestor roll, just eftersom man inte får plats i de glossiga tidningarna 

eller typ såhär om man vill sprida men mkt mode eller smink eller visa sin kropp det får 

man göra som smal och snygg och bla bla bla i de här tidningarna men att det finns inter-

net där man kan sprida det och hitta egna följare som faktiskt vill se just det här och ja, jag 

tror att det är stort och just i och med att i stort sätt alla, i alla fall i Sverige har tillgång till 

internet och man kan hitta instagram på internet och just det gör det till en så himla mäktig 

grej. För alla har inte råd att köpa tidningar eller titta på bio eller vad det nu är för media 

man konsumerar, men just internet är en del av i stort sätt alla, speciellt ungdomars liv, och 
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har man nått ut till ungdomar så har man ju snart nått ut till vuxna eftersom de växer upp 

och vuxna tar beslut - Elin

Lo menar att diskussionerna som förs i massmedia sällan sker på en speciellt hög nivå 

och att det där ofta är personer som redan är kända som får komma till tals. Hen menar att 

sociala nätverkssidor kan ses som ett komplement till detta; en plattform där alla får kom-

ma till tals och mer konstruktiva diskussioner kan se. Hen tar upp bloggaren Katrin Zyto-

mierskas medverkan i pratprogrammet Malou efter tio som ett exempel på ett tillfälle då 

diskussionen i massmedia fördes på ett sätt som Lo inte tycker är konstruktivt. Flera av 

intervjupersonerna tar upp samma händelse, både på samma sätt som Lo, det vill säga 

som exempel på ett tillfälle där rörelsen har diskuterats på ett dåligt sätt men även som ett 

exempel på att rörelsen nu får mer uppmärksamhet i massmedierna. 

Matilda nämner dock att hon har upplevt att vissa användare kunde bli populära inom en 

grupp och då få betydligt mer respons på det som de postat än andra användare, något 

som gör att alla kanske inte får komma till tals lika mycket trots att vem som helst har möj-

lighet att publicera material.

Liv nämner att sociala medier ger möjlighet till att nå ut till många och att uttrycka sig på 

många olika sätt. 

Ja, det är väl just för att du har möjligheten att nå ut till såpass många. Det finns liksom 

plattformar där du kan visa videos, du kan skriva du kan göra podcast du kan göra så otro-

ligt mycket med det som du, du har liksom inte lika stor variation i andra medier. - Liv

Karin menar att en viktig del av sociala mediers roll i rörelsen är att de skapar samhörig-

het. 

Jag tror att det är jätteviktigt att det är en gemenskap. Att det känns som en form av rörel-

se. Det tror jag är jätteviktigt, just eftersom att det blir ofta väldigt personliga texter eller 
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personliga bilder eller halvnakna bilder och det lägger jag själv upp liksom. Då är det ju 

väldigt fint att få stöttning där och veta att man har lite av en gemenskap bakom sig - Karin

Denna funktion kommer studeras mer utförligt under titeln “gruppbildning”

Karin menar att ett bra sätt att sprida kunskap via sociala medier är genom att dela länkar 

till poster.
Man kan ju länka till typ ett instagram inlägg på Facebook eller liknande, det är väldigt lätt. 
Det är en väldigt bra grej att göra om man vill typ att sin mamma eller sina kollegor som 
hänger på fb ska få ta del av sånt här så är det ganska bra att länka till grejer eller så - Ka-
rin

5.1.1. Hur använder intervjupersonerna sociala medier?

En stor del av det material som intervjupersoner nämner är olika sätt att porträttera krop-

pen. Selfies är ett vanligt verktyg som många använder sig av, de utgår från sin egen 

kropp och använder denna för att öka representationen.

Elin har ett instagramkonto med över 16 000 följare. Hon postar mycket selfies och skriver 

ofta kommentarer på saker hon läser eller ser. Hon berättar att det för henne började med 

att hon var intresserad av att utrycka sig med hjälp av sitt smink och började posta bilder 

på det. Hon insåg att många tyckte om bilderna och allt efter som så började hon posta 

mer bilder på hela sin kropp. Efter det började folk att reagera negativt och kommentera 

bilderna negativt.
Sen så blev det mer att jag tog bilder på hela min kropp. Jag tror att det var att folk började 
reagera negativt, folk man inte kände började kommentera typ ”ew” eller sådana jättetaski-
ga kommentarer. Jag vet att det är hemskt, men det som hände var att folk började reagera 
taskigt, folk jag inte kände skrev ”vad äcklig du är”, ”jävla fetto”. Då började jag inse att shit, 
vad är det här? Jag vet att jag alltid har känt att jag är för stor för att passa in, jag har aldrig 
känt mig äcklad över mig själv, jag har alltid haft väldigt bra självförtroende och jag är jätte-
glad över det. Men jag har alltid känt att jag inte passar in, och så såg jag det här på in-
stagram, och så såg jag att det fanns en möjlighet för mig att fortsätta lägga upp bilder som 
provocerar fram det här äcklet. Det blev som ett motstånd i och med att jag sket i vad de 
skrev och fortsatte lägga upp för att provocera på något sätt. Och i den vevan hittade jag 
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en massa andra personer som gjorde samma sak, eller typ, som också var tjocka och lade 
upp bilder på sig själva utan att bry sig om vad andra skrev. Och det var väl lite där jag hit-
tade kroppsaktivismen, så att säga, när jag såg att det var andra människor som gjorde 
samma sak - Elin

Hon berättar att hennes selfies ofta är poserade och planerade. Hon lägger sällan upp bil-

der på vad hon gör just nu eller andra spontana vardagsbilder, däremot lägger hon ibland 

ut bilder på familjen eller andra saker som betyder mycket för henne. 

Elin har berättar att hon även upplevt mer problematiska delar av att vara aktiv i rörelsen. 

Hon har fått mycket hatiska och obehagliga kommentarer allt eftersom att hennes in-

stagramkonto växte, till den grad att hon kände att det påverkade hennes vardag. Hon 

minns speciellt under en festival där hon inte längre kände sig säker på vad personer hon 

mötte hade för eventuell relation till instagramkontot: Var de personer som gillade det som 

postades eller personer som skriver hatiska kommentarer? Några månader efter festivalen 

valde hon att ta en paus från instagram, för att sedan starta upp kontot igen lite senare. 

Hon menar att hon ville fortsätta använda sin stora plattform för att visa att det fanns en 

kraft som jobbade för att motverka den starka normen. Efter omstarten menar hon att hon 

inte längre ser instagramkontot som en del av henne själv, utan något som står utanför ja-

get.
Men det är som att det finns utanför istället för inombords för jag vill inte heller att det enda 
jag är och den enda värderingen som finns på grund av mig är min insta och det är den 
liksom kroppsgrejen jag gör. Elin, jag är lärarstudent, jag gör det här, jag gör det här, jag 
gör det här. Även om det är skitfint och jättebra att jag håller på med kropp och så så vill 
jag också vara känd, liksom inte känd, jag vill också va värd någonting mer eller såhär. - 
Elin

Karin postar även hon instagram som huvudmedie och postar mycket selfies, något som 

hon säger att det tog lång tid att känna att det var okej att göra. Hon upplever även att det 

tog lång tid innan hon kände att hon inte behövde vara så hård mot sig själv. Hon tycker 
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att det är viktigt hålla kontakt med kontaktnätet som hon har byggt upp och att föra diskus-

sion. Hon pratar mycket om diskussionerna som förs i kommentarsfälten som något otro-

ligt positivt och känner att hon själv vill vara delaktig i diskussioner som förs på såväl sitt 

eget konto som i kommentarsfälten hos andra. Det är även via andra användare som hon 

hittar många av de som hon följer. Hon menar att det ofta blir väldigt personligt och att 

man gärna delar med sig mycket till sina följare, något som både kan vara positivt och ne-

gativt. 

Alma postar inte själv speciellt mycket, utan konsumerar främst det andra publicerar. Hon 

upplever att man ofta lär känna personer genom att följa dem, även om personerna i fråga 

kanske inte har samma relation till en själv. Lo postar inte heller så mycket material, utan 

menar att hen främst använder sociala medier för att vidga sina vyer. 

Matilda anger att hon använder sociala medier mer politiskt och vetenskapligt än socialt. 

Hon följer grupper för att diskutera saker som hon är intresserad av snarare än för att lära 

känna människor. När det kommer till kroppsaktivism säger hon att hon själv ofta undviker 

att ta plats då hon upplever att hon själv har en normativ kropp. Istället håller hon sig i 

bakgrunden och stöttar rörelsen.

Liv skriver mestadels, främst på facebook. Emma säger att hon inte kallar sig själv 

kroppsaktivist, men att hon hoppas på att en dag kunna våga lite mer. Även hon postar 

ganska mycket selfies, då hon menar att sociala medier är ett bra sätt att “visa sig själv på 

det sätt en själv vill”

Petra berättar att hon ofta är social via facebook. 
I och med att jag har en begränsad rörlighet, har jag en begränsad ork. Så är jag väldigt 
social via Facebook. Jag är väldigt aktiv både med, inom en del communities. Men främst 
med vänner och bekanta och håller kontakten och driver samtal och deltar i samtal via Fa-
cebook. -Petra
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Även Ellinor använder sociala medier främst för att kommunicera och för att nå ut till andra 

människor.

5.1.2 Samhällsutveckling

Intervjupersonerna nämner ett antal förhoppningar och observationer gällande hur sam-

hället kan komma att påverkas av kroppsaktivismrörelsen.

Matilda hoppas att nästkommande generation ska få en bredare representation i jämförel-

se med hennes generation. Även Alma, Liv och Lo hoppas att rörelsen ska leda till en bre-

dare acceptans och en bredare norm.

Alma har redan märkt av en förändring. Hon menar att det idag är lättare att prata om 

kroppar på ett sätt som inte har varit lika möjligt tidigare, då fler personer har blivit med-

vetna om normerna. 
Det betyder jättemycket i min vardag att det finns andra röster. Och sen inte bara i medi-
konsumtion utan också i vilka samtal det kan leda till. Det känns mycket mer okej att man 
kan prata om kroppar på ett annat sätt nu för det är så många som har koll på att det är en 
fråga liksom. Så det känns som att det känns fler att prata med och fler att prata om och 
fler att identifiera sig med. - Alma

Även Matilda har upplevt att det idag går att prata om hur samhället ser på vikt på ett an-

nat sätt än tidigare, något som hon tycker är skönt.

5.1.3 Personlig utveckling

Rörelsen fyller även en självutvecklande funktion för många människor. Både Alma, Lo 

och Karin lyfter förhoppningen om att folk kommer att få må lite bättre gällande sin kropp 

som en viktig del av rörelsen.

Petra berättar att rörelsen har uppmärksammat henne på hur homogen representation i 

media ofta är.
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Alltså att se större bredd i vardagliga sammanhang. Att jag har blivit uppmärksam på hur 
homogen världen är i sin representation, som att skyltdockor ser likadana ut, folk i filmer är 
väldigt homogena. Folk i media generellt, alltså det finns homogenitet som inte stämmer 
överens med världen. Så representationen av världen stämmer inte överens med världen 
som den verkligen är - Petra

Emma pratar om hur det gör mycket för självbilden att få se kroppar som liknar ens egen 

på exempelvis instagram, då den media hon ofta möter annars sällan visar detta. Alma 

menar att hon får mycket styrka av de hon följer.
[Jag har] tagit bort min profilbild och sådär, för jag kan känna att nä, jag orkar liksom inte 
visa en bild på mig själv nu. Men då jag vet inte, det känns som att sen kollar man lite på 
sina bra instagramkonton och sen så får man lite styrka och lite mod och så kan man lägga 
upp en bild på sig själv där man känner att man är snygg och sen inte bry sig så mycket om 
andra tycker att den är snygg. - Alma

Karin menar att hon själv blir peppad och modigare av att lägga upp bilder och döljer inte 

längre det som kan ses som “fult”, något som hon menar har tagit lång tid att uppnå med 

små gradvisa förändringar. Hon har även fått meddelanden där personer som följer henne 

berättar att de efter ha sätt hennes bilder har vågat göra något som de annars inte har 

gjort.

Även Elin postar också mycket selfies på sitt konto och hon menar att rörelsen har hjälpt 

henne att hitta nya sätt att använda sin kropp.
Först så var det väldigt stärkande, eller det har väl egentligen gått genom hela att det har 
varit väldigt stärkande för mig själv och för min kropp, för hur jag ser på mig själv hur jag 
ser på min kropp och hur jag kan använda den på ett annat sätt än att bara liksom skyla 
den när jag går ut. […] På plus size avdelningarna det är bara svarta och tråkiga kläder 
men jag kände att här kan jag använda min kropp för att visa att det går att ha jättefina taj-
ta kläder, jättefärgglada. På det sättet så har det verkligen stärkande och jag märkte att 
andra tyckte om det, inte bara folk som var typ smala som bara “åh wow vad snygg du är” 
utan också folk som också var tjocka eller något annat normbrytande kände sig stärkta av 
mig. Det gjorde att jag styrktes av dem. - Elin
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Alma menar att möjligheten att kontrollera vilket material som läggs upp på sociala medier 

gör att hon känner att det är lättare att lägga upp någonting där.
Jag skulle definitivt kunna lägga upp en bild på sociala medier där jag typ skriver nått lite 
catchy om att  såhär ja, woke up like this. Nä, det här såg inte så jävla bra ut. Men jag skul-
le aldrig gå utanför dörren, jag skulle inte ens gå till ica där jag inte känner någon. Men så 
länge jag kan kontrollera liksom exakt vad jag sänder ut så känns det ok så, ja. Bra baby 
steps men farligt om det stannar där - Alma

Ellinor menar att kontakten med kroppsaktivismrörelsen har gett henne ett vidare tänkande 

på kroppsyn. Lo och Alma väljer båda två att se sociala medier som en bildningskanal, där 

Lo menar att hen kan både få möjlighet att se nyheter ur ett annat perspektiv än massme-

dier och att det är ett sätt att vidga sina vyer i övrigt. Hen menar att det kan vara extra vik-

tigt för någon som tillhör en norm att läsa på. Flera av de som intervjuas anger att de aktivt 

eftersöker material som får dem att må bra och som är bildande och erbjuder ett alternativt 

perspektiv.
För bara något år sedan så följde jag väldigt många med kanske större bloggar eller int-
stagrammare som jag till sist kände att ‘jag mår inte bra av att följa den här personen för att 
den lägger mer upp nån sånär perfekt liv’ så jag har börjat verkligen forma min feed, de jag 
följer så att det bara ska ge saker som får mig att må bra. Människor som postar sånt som 
jag mår bra av och som jag vill se. Det blir mycket feminism och den här kroppspositivitets-
grejen.” - Karin

Alma påpekar att man måste förhålla sig till att sociala medier bara visar en liten del av det 

en människa faktiskt är.
Sen så kan jag också känna såhär att även om de inte känner mig så känner ju jag att jag 
har lärt känna nya människor genom att följa dem liksom. Det är jättefånigt, det blir som en 
låtsaskompis typ. Sen är det ju så att jag känner ju bara den bild som de har förmedlat. Jag 
känner ju inte dem, jag känner till den bild de förmedlat. Men det är en jäkla trygghet lik-
som, det är ju typ därför man följer för då känns det som att jag har ett gäng här, de är på 
min sida, de är mina kompisar - Alma
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Ellinor är också inne på det spåret, hon pratar om hur sociala medier bara visar ett utsnitt 

av människors liv, och att det är som man bör vara medveten om.

Karin har ibland känns det som att hon öppnat sig lite för mycket på sociala medier 
Ja men kanske att det är så personligt och att ibland känns det som att kanske att jag har 
öppnat mig för mycket eller att man börjar tänka att oj borde jag verkligen ha lagt ut den 
bilden för jag vet ju att den och den följer mig, alltså typ en kompis pappa eller såhär nå-
gons farbror följer, borde man verkligen lägga ut en sån här bild. Att man nästan känner 
som att man har skänkt bort sig för mycket eller berättat för mycket eller någonting. - Karin 

Detta är även något som Alma har tänkt på. Hon menar att det kan finnas en risk för att de 

låga trösklarna på sociala medier gör så att folk riskerar att börja publicera material innan 

de är riktigt redo för det, något som hon tror kan vara ganska farligt. Både Ellinor och Alma 

menar att egen personlig utveckling, precis som samhällsutveckling, kan ta lång tid.

5.2 Medieuppdelning

För att besvara frågeställningen “Upplever medlemmar av rörelsen att de använder olika 
sociala nätverkssidor på olika sätt?” presenteras här användarnas syn på olika sociala 
nätverkssidor, hur dessa används, hur de skiljer sig åt och vilka likheter som finns.  

Kroppsaktivismrörelsen använder sig idag av flera olika sociala medier, ofta till olika saker. 
De medier som nämns här är de som flera av personerna som intervjuades har nämnt. På 
det visuella mediet instagram postas mycket bilder på normbrytande kroppar och använ-
darna känner sig trygga att posta tack vare möjligheten att kontrollera offentlighetsgrad 
och vem man själv följer. På Facebook förs diskussioner ofta i stängda grupper där några 
av de som intervjuades menar att det är möjligt att hålla en högre nivå än på andra delar 
av sidan. Tumblr är ett bildbaserat medie som nämnts i flera av intervjuerna, men som få 
av de som intervjuas aktivt postar material på själva. Även twitter har nämnts i ett flertal 
intervjuer, men är inte ett medie som någon av dem postar material som de räknar som 
kroppsaktivism på.
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Instagram och Facebook är nära kopplade till varandra. Instagram köptes år 2012 av Fa-
cebook (Kederstedt, 2012) och det är idag lätt att posta samma bild på båda medierna 
samtidigt via instagrams mobilapplication. 

5.2.1 Instagram

Ellinor menar att det är speciellt lätt att hitta vänner på instagram, då man där är samman-

förd av gemensamma intressen. Även Karin menar att man på instagram i högre utsträck-

ning väljer vilka man följer. Alma menar att hon sällan följer de som hon följer på instagram 

på Facebook, utan att hon har valt dem på instagram. Hon menar även att “har man lagt 

upp nått på instagram så är det något man aktivt vill dela och det tycker jag är en stor 

skillnad i feeden där.” Även Emma lyfter möjligheten att välja vad man ser på sitt flöde som 

en fördel hos instagram. 

Karin lyfter upp att Instagram är ett visuellt medie som något positivt, lika så Alma, som 

menar att hon i en högre utsträckning vill uppdateras i ett flöde på instagram än på Face-

book. Emma upplever instagram som friare än facebook. Hon säger att det myllrar av olika 

människor och att man inte möts av reklam på samma sätt som man gör på Facebook.

Både Karin och Elin pratar även om hur instagram lämpar sig bra tack vare den mobilitet 

som mediet innebär. Detta gäller flera av de socialanätverksidor som nämns i denna stu-

die, men då instagram främst används som app via smartphones så kan det vara anled-

ningen till att just denna sida nämns mer än de andra när det gäller mobilitet. Elin upplever 

att instagram har “slagit igenom” under de senaste två åren.

5.2.2 Facebook

Lo menar att man på Facebook ofta har en blandning av vänner, allt från personer som 

man har en nära relation med till vagt bekanta.  Även Ellinor pratar om hur Facebook och 

instagram skiljer sig åt just på grund av att man på Facebook är sammanförd med männi-

skor som man råkar vara bekant med och har mött på olika sätt till skillnad från instagram 
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där man är sammanförd av intresseskäl. Hon menar att det är en av anledningarna till att 

medierna ser olika ut. Karin menar att Facebook inte blir lika renodlat eftersom man inte 

alltid aktivt väljer vilka man följer där.

Liv menar att det på Facebook är mer öppet för alla att kommentera än det är på tumblr. 

Hon pratar även att det ser olika ut i olika facebookgrupper; I de grupper som är speciellt 

inriktade på feminism eller andra rörelser är det lättare att få komma till tals och få plats att 

uttrycka sina åsikter. Hon menar att det ofta kommer in negativa kommentarer när ämnena 

diskuteras utanför dessa grupper och att detta tar bort fokus från det som man egentligen 

vill diskutera. 

Just facebookgrupper är något som även Matilda använder sig av. Hon menar att Face-

book är mer interaktivt än exempelvis tumblr.

Lo menar att Facebook ofta blir glättigt och ytligt på grund av att man där har alla möjliga 

bekanta.
På Facebook har man ju alla slags kamrater och endel har ju släktingar och vänner som 
man inte har pratat med på 10 år, så då vill man väl inte visa precis allt. - Lo

Både Ellinor och Alma använder facebook mycket till direktkommunikation. Alma menar att 

hon inte är så intresserad av att kolla igenom ett flöde på facebook, men att sidan lämpar 

sig bra för att skicka personliga meddelanden till folk. 

Karin upplever att det är en äldre generation som främst håller till på facebook. 
Ja, alltså, facebook, jag vet inte jag har det ju så men inte använder aktivt, det känns som 
mer min mamma och den generationen har tagit över facebook. Och det är väl jättehärligt 
att de har någonstans där de kan hänga, som är typ 50, 60 år det är jättekul men man får 
upp mycket annat i flödet som man inte vill se - Karin
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5.2.3 Tumblr

Liv menar att hon ofta väljer bort att posta material på tumblr då hon känner att detta 

främst är ett engelskspråkigt forum. Matilda, som ny har slutat använda tumblr, menar att 

sidan inte är så interaktiv, utan att det ofta blir så att man bara följer någon. Lo menar att 

personer ofta öppnar sig mer på tumblr än de gör på Facebook, delvis på grund av att 

man där väljer vilka man följer och där är förenade av gemensamma intressen. Hen ser 

mest bilder, texter och kommentarer på andras bilder på tumblr.

5.2.4 Twitter

Elin använder sig av twitter, dock inte direkt i kroppsaktivismsyfte. Hon lyfter i sin intervju 

även att twitter är mindre censurerat än Facebook och Instagram

Karin menar att en av anledningarna till att hon inte väljer att använda twitter är att man 

där inte får lika stor möjlighet att skriva långa texter.
Jag skulle inte kunna ha Twitter för jag är inte så rolig och snabb och kort som man måste 
vara där, jag är mer sådär att jag vill bre ut mig i text och skriva långa texter och inte så 
snabbt och roligt utan mer såhär nu måste jag berätta det här från början till slut och då 
funkar inte twitter riktigt liksom - Karin

5.2.5 Likheter mellan plattformar

Elin menar att det finns vissa likheter mellan samtliga sociala nätverkssidor som hon an-

vänder. 
Alla är ju ändå sociala medier, så där finns andra människor på den här lilla plattformen 
som jag kan nå ut till utan att umgås med dem. Jag kan på alla skriva vad jag vill och inte 
vara censurerad typ.- Elin

Liv upplever att tumblr och Facebook är lika i det att de jobbar mot samma mål genom att 

sprida information. Lo upplever att det är mycket politik både på tumblr och Facebook.
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Alma menar att facebook och instagram delar samma negativa egenskap; att användare 

ofta försöker visa upp perfektion.
Jag tycker att de delar samma dåliga att visa upp en, att försöka visa upp sin tillvaro ofta i 
bästa dager liksom. Lite forum för skryt och jämförelser snarare än dialog. Att det sociala 
elementet har blivit mer ett såhär maktverktyg. Så det känns som att lite som att vi försöker 
sälja personenen TM. Alma på instagram är inte samma Alma som sitter och hulkar över 
Jills veranda liksom. - Alma

Matilda upplever att det finns ett visuellt fokus på både facebook och instagram. 

5.3 Gruppbildning

För att besvara frågeställningen “Hur ser användarna på gemenskapen inom rörelsen?” 
presenteras här intervjupersonernas syn på gruppbildningens funktion, hur de som inter-
vjuas ser på sig själv i förhållande till rörelsen och olika subgrupper som intervjupersoner-
na har diskuterat.

Samtliga personer som intervjuats menar att det var viktigt för rörelsen att det finns en 
känsla av gemenskap. Flera av dem upplever inte att de själva tillhör gemenskapen men 
att de gärna står utanför den och hejade på. Flera av intervjupersonerna upplever att rö-
relsen är starkt sammankopplad med feminismen, något som bland annat Karin menar är 
positivt då hon upplever att det är en bra grund att stå på. Även Elin upplever kroppsakti-
vismen som något som ligger nära feminismen och menar att i takt med att feminism blir 
större och mer accepterat så kommer kroppsaktivism också att bli det.

5.3.1 Stöd

Majoriteten av intervjupersonerna nämner stödet som finns inom gruppen som något som 

är viktigt för rörelsen. Både Ellinor och Emma pratar om ett starkt stöd mellan just kvinnor. 

Flera av personerna som intervjuas menar att det är få män som är aktiva i gruppen. Elli-

nor menar att det kan bero på att det historiskt sätt har varit ett större fokus på just kvinno-

kroppen och kraven på denna.
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Emma upplever att det är viktigt med stöd inom gruppen då aktiva användare ofta får utstå 

otrevliga kommentarer.
Jag tycker att man kan märka det också nu när jag har följt några konton en längre tid så 
är det tydligt att det finns många som är inne och kommenterar elaka saker och så och då 
tror jag att det är väldigt viktigt att känna att det finns ett stöd runt omkring en. - Emma

Emma menar att många troligen kan känna sig stärkta av den tillåtande sfär som hon me-

nar att instagram utgör. Elin upplever att det finns en stark gemenskap inom rörelsen och 

att personer som är aktiva inom den “har varandras ryggar.” Matilda menar att det kan 

vara extra viktigt med stöd då en ska posta något som går emot normerna. Lo pratar ock-

så om hur det kan vara extra viktigt med en stark gemenskap för personer som står utan-

för normerna, då detta kan få en person att känna att den har likar och att det finns andra 

som är som en själv. Hen menar att detta sällan visas i massmedia om man är en norm-

brytande person.  Även Karin tycker att det är viktigt att det känns som en form av rörelse 

eftersom man ofta postar väldigt personliga saker
Det tror jag är jätteviktigt, just eftersom att det blir ofta väldigt personliga texter eller per-
sonliga bilder eller halvnakna bilder och det lägger jag själv upp liksom. Då är det ju väldigt 
fint att få stöttning där och veta att man har lite av en gemenskap bakom sig. Och för det ju 
läskigt på något sätt att lägga ut en väldigt naken bild vare sig det är rent kroppsligt naket 
eller själsligt naket. Det är ju läskigt liksom om man lägger ut en väldigt osminkad bild med 
kanske man ser bristningar på kroppen eller celluliter eller så det är ju läskigt för det är ju 
någonting som jag hela hela livet har lärt mig att man ska dölja. - Karin

Karin menar att hon använder social medier mycket för att upprätthålla en kontakt med 

kontaktnätet som hon har byggt upp. Hon har lärt känna många av de som följer och de 

som följer henne. 
“Det blir ju som att man man lär ju känna de man följer och de som följer mig och ha en 
daglig kontakt och jag tycker att när jag skriver något inlägg eller lägger upp någon bild 
som är lite såhär uppmanar till diskussion så brukar jag få jättemånga superkloka och 
smarta kommentarer tillbaka. Det tycker jag är jättekul, att det kan bli en positiv diskussion 
i kommentarsfältet.” - Karin
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Karin menar även att man kan komma varandra närmare genom vad hon kallar en positiv 

ilska, känslan av att vara arga på samma sak.

5.3.2 Stödja utan att själv vara aktiv

Flertalet av de som intervjuades såg sig själv som personer som inte var direkt aktiva i rö-

relsen utan stod utanför och hejade på. 
Sen kan jag inte känna att jag är med i den, utan mer att jag ser att den finns, jag känner 
mig välkommen men jag känner mig ändå inte riktigt med. Men det finns, jag tycker att när 
man vet att det händer så mycket skit i samhället hela tiden så är det ganska skönt att få 
liksom se att människor kan bygga en gemenskap, människor kan peppa varandra fast 
man inte känner varandra. -Alma

Ellinor pratar om att hon ser det som att det är en kärna som går och strider för någonting 

medan man själv kanske har en annan kamp, men att hon ändå gärna vill vara med och 

stötta och heja på, men kanske inte som en aktiv del av huvudrörelsen. 
Det är en kärna som går och strider för någonting och själv så har man en annan strid som 
man står i men vill gärna ändå vara en påhejare och stärkare för man tycker att det är nått 
bra - Ellinor

Liv menar att det både behövs personer som är aktivister och de som står utanför och stöt-

tar. 
Jag tror att folk är så insnöade på det här att man ska vara en bra kroppsaktivist och man 
ska vara på ett speciellt sätt, att man måste göra det här för att vara feminist men ibland så 
räcker det att man är vid sidan om och hejar på även om det alltid välkomnas att det är folk 
som gör saker för själva aktivistdelen. Alla spelar liksom en viktig roll i slutänden. -Liv

5.3.3 Igenkännande

Karin menar att hon genom att känna igen sig i sådant som andra användare postar själv 

får mod att lägga upp saker. Hon menar även att andras poster kan hjälpa henne att vara 

mer accepterande mot sig själv.
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Jag är en sån som typ alltid har gått och hållt in magen, alltid liksom. Och det kanske är 
skönt att kunna känna att men jag behöver inte det längre, för jag har sett en annan på in-
stagram som la upp en bild och hon hade kanske lite mjuk mage eller vad man vill kalla det 
och hon var ju skitfin och hon är ju assmart och ball. Och då kanske jag också kan se ut så 
och våga se ut så utan att försöka dölja och må dåligt över något som egentligen är helt 
normalt och jättevanligt och bra. - Karin

Em menar att det gör mycket för självbilden att ha möjlighet att se bilder på kroppar som 

liknar ens egen mer än de som ofta är synliga i media.

5.3.4 Subgrupper

Kroppsaktivism innefattar flera olika subgrupper, något som tas upp i ett flertal av intervju-

erna. De olika sorters kroppsaktivism som har tagits upp under intervjuerna är den som 

arbetar för att större kroppar ska få mer representation, den som arbetar för transkroppars 

representation, den för rasifierade kroppar och den som jobbar för funktionsnedsatta krop-

pars representation. 

Det finns punkter där många av dessa subgrupper möts, men Petra menar även att det 

finns en viss skavpunkt mellan vissa delar av kroppsaktivismen.
När man pratar om aktivism omkring den stora kroppen så pratas det väldigt ofta om hur 
stark det är, hur funktionell den är, att den bär sin egen... liksom att den är funktionell. Och 
den funktionhindrade kroppen är ju i viss mån inte funktionell. Så där passar man liksom 
inte riktigt in som funktionshindrad för att jag vill ju synas, jag vill... Jag skulle gärna se en 
rullstol  i en eller annan bild utan att det handlade om att sitta i rullstol. Jag skulle gärna 
vilja se ett par kryckor på modefoton någonstans eller en protes eller nånting. Och inte 
som ett fokusobjekt utan som en naturlig del eller ett inslag bara. Och just när det handlar 
om den stora kroppen så handlar det väldigt mycket om ”Jag är faktiskt stark”, ”Jag är 
funktionell”, ”Jag är... Den här kroppen bär mig bra.”. Det gör ju inte den sjuka kroppen den 
bär dig inte bra. Men så att det finns liksom delmål som överlappar men det finns också 
skavpunkter mellan kroppsaktivism mellan den sjuke eller funktionhindrade kroppen och 
kroppsaktivism för den normbrytande stora kroppen. - Petra
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Hon menar att båda delarna är viktiga och att hon gärna vill att båda delarna ska kunna 

föras parallellt. 
Jag vill inte inkräkta. Jag förstår behovet, om du blir illa behandlad som större. Att vilja ta 
plats, att vilja föra ljuset. Och att då säga: ”Jag är stark, jag är funktionell”. Då vill jag inte 
komma in och säga ”Jag är inte det”. Jag vill inte relativisera deras samtal. Men jag kan 
sakna mitt samtal. Det borde kunna föras parallellt. -Petra

Liv menar att det kan vara bra att komma ihåg att man inte alltid delar alla åsikter bara för 

att man delar samma grundideologi.
Sen tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att även om man i grund och botten, 
precis som med feminism, att bara för att för en person har samma tankar eller ideologer 
som du så betyder det inte att de har samma åsikt som du. Eh, det är liksom olika genres 
antar jag att man skulle kunna kalla det, som jobbar inom olika saker och det tror jag även 
inom kroppsaktivism. - Liv

Lo lyfter delen av rörelsen som pratar mycket om bilden av transkroppar.
Den generella förändring jag har sett inom trans och kroppsaktivism på nätet är kampen för 
att transpersoner inte ska behöva genomföra hormonbehandlingar och operationer för att 
accepteras som sitt rätta kön och inte det som tilldelades vid födseln. Detta gäller förstås 
både binära och ickebinära transpersoner, men är mycket tydligare inom det ickebinära 
communityt.  Mindre medier, som bloggar och forum, tyvärr inte tv och tidningar, har blivit 
bättre på att t.ex. inte klumpa ihop alla med livmoder som kvinnor. - Lo

Lo har varit aktiv i grupper som specifikt är till för transpersoner. Hen berättar att hen tidi-

gare var medlem i flera grupper som fokuserat på feminism, men att hen efter ett tag tog 

bort detta efter att en av grupperna hade en temavecka om trans där det var tänkt att bara 

transpersoner skulle skriva. Det hela slutade med att många cispersoner kände sig sårade 

och arga och efter att det blev väldigt mycket transfobi i gruppen så kände Lo att hen inte 

orkade vara kvar där längre.

Även Liv har upplevt att det har funnits stora stigman mot framför allt tjocka och transindi-

vider, även bland personer som påstår att de har ett intersektionellt tänkande. Hon nämner 
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diskussioner i en facebookgrupp som ett exempel, där personer som påstår att de är för 

att alla ska bli lika behandlade ändå går in och kritiserar vissa specifika saker. Även inom 

rörelsen så har Liv upplevt vissa normer, bland annat att det ofta är en specifik typ av stor 

kropp som uppmärksammas, att ”det är okej att vara tjock så länge man inte är för tjock 

och att man även ska vara tjock på rätt sätt.”

5.4 Rörelsens utveckling

Under tematiseringen så identifierades temat “rörelsens utveckling.” I detta tema kategori-
seras intervjupersonernas upplevelser av förändringar inom rörelsen och gissningar gäl-
lande rörelsens framtid in. 

Alla intervjupersoner berättade att de upplever att det hade blivit mer aktivitet kring rörel-
sen under det senaste året. Matilda menar att hon har sett ett mer explicit ifrågasättande 
av normer än det var för tio år sedan, något som hon ser som väldigt positivt. Ett flertal 
nämnde att rörelsen även har fått mer uppmärksamhet i massmedia som en tydlig föränd-
ring. Alma menar att detta är något som kan leda till att den slår igenom på bred front.

Man ser det på tv och i traditionella medier som för mig som kanske eftersöker en viss typ 
av aktörer på sociala medier till exempel så där känns det inte som en så himla stor grej. 
Där har jag hittat dem själv liksom och jag kan bygga ett stall av såna personer och tycka 
att dem är överallt. Men när dom, det vill säga liksom apan satt i granen och lady damer, 
när såna profiler får utrymme i mainstreammedia och i de traditionella formerna, då tycker 
jag att det känns som att det är på en ny nivå. Då är det inte längre bara en liten samhällsk-
lick som har koll utan då har det slagit stort. - Alma

Alma menar även att det känns som att rörelsen idag har kunnat blossa ut och att den tidi-
gare har legat under andra förtrycksfrågor. 

Det känns som att det har varit en fråga som har legat lite under andra förtrycksfrågor, att 
man har ju jättelänge pratat om rasism eller könsförtryck men att just kroppsförtrycket 
känns som att samhället börjat bli moget. Det har funnits så många fighter att ta att den 
har fått vänta lite. - Alma
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Både Alma och Liv har upplevt att folk har blivit med medvetna gällande problem kring re-
presentation av kroppar under det senaste året, vilket Alma menar leder till att en annan 
typ av samtal kan föras än tidigare. 

Något som flera av intervjupersonerna menar att rörelsen behöver jobba på är en bredare 

representation. Karin menar även hon att det ofta är en viss typ av kropp som syns. Hon 

menar även att det kan vara bra att själv välja att följa en mer blandad skara människor för 

att se till att det ska bli en bättre representation. Lo menar att rörelsen har börjat  utvecklas 

åt rätt håll och att det har blivit fler och fler olika kroppstyper och mer intersektionalitet i rö-
relsen, en utveckling som många av de andra har hoppats på. 

Elin upplever det även som att det kan vara problematiskt att bara fokusera på och värde-
ra kroppen. 

Det finns också det här problemet med att det blir just feminiserat och väldigt patriarkalt i 
och med att det ofta är avklätt och ofta är sexualliserat och hela den grejen att man inte får 
vara bara ful. Lite såhär ja jag är tjock och ful whatever typ. För nu blir det lite såhär ja jag 
är tjock och skitsnygg. - Elin

Hon känner att hon själv är en del av det hela, något som hon inte skäms över men menar 

att det är viktigt att reflektera över. Hon anser att det bara bryter mot en viss del av normen 

- ett steg i rätt riktning, men att det inte bör stanna där.
Jag tror att jag har absolut blivit mycket bättre kompis med min kropp men jag objektifie-
ras, alltså jag lär mig ju typ mitt värde utifrån min kropp ändå även fast det är det som inte 
är meningen. -Elin

Även Ellinor har upplevt just värderandet av kroppar som en problematisk del av rörelsen. 
Går man in och kollar liksom på dom här som är stora inom liksom, i aktiviteten på sociala 
medier så är fortfarande alla kommentarer såhär: “Du är så vacker, vad fin du är, vilka spi-
ror.” Det är fortfarande liksom värderingar kring utseende. Alltså även om det handlar om 
kroppar som kanske inte följer skönhetsnormer i modeindustrin så handlar det fortfarande 
om värderingar av utseende och det tycker jag fortfarande är jobbigt att förhålla sig till. - 
Ellinor
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Petra berättar att hon har sett olika typer av spridning inom rörelsen under det senaste 

året. 
Den runda kroppens aktivism har blivit uppmärksammad i, jag ser inte på TV, men i radio 
och tidiningsartiklar har jag sett det. Och även sånna här veckomagasin har jag sett. Lik-
som den runda kroppen och även den runda kroppen som objekt. Alltså burlesk med runda 
kroppar eller liknande har jag också sett. När det handlar liksom att få vara i sin sexualitet, 
få vara i sin kropp på ett sätt som kanske inte normalt har ansetts okej. Om man är norm-
brytande kropp då. Men det har jag inte sett vad det gäller funktionshindrade kroppar, det 
har jag bara sett vad det gäller runda kroppar det senaste året. - Petra

Emma upplever att det är många personer med negativa åsikter i rörelsen som får komma 

till tals i massmedia, och menar därför att det är viktigt att rörelsen lyfts i flera olika kontext.
Jag tror att det är många som tycker att det är töntigt eller löjligt och de människorna får 
väldigt mycket plats i media och kritiserar rörelsen så därför tycker jag att det är jättebra att 
det lyfts i alla sammanhang. - Emma
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6. Analys

6.1 Funktion

6.1.1 Självpresentation
Sociala nätverkssidor ger användarna en möjlighet att själva ta kontrollen över hur diskus-
sionen ska se ut, något de gör bland annat genom att använda sina egna kroppar och 
med hjälp av selfies ta kontroll över hur dessa porträtteras. Selfies kan ses som ett tydligt 
exempel på självrepresentation, där användaren kan påverka exakt vilken bild de vill för-
medla till omvärlden. I kroppsaktivismrörelsen används selfies för att erbjuda en motpol till 
det som vanligtvis syns i massmedia, trots att detta kan leda till en stark motreaktion. Ett 
vanligt sätt som selfies används är genom att personen som tar selfien väljer att ta bilden 
på ett sätt som inte döljer saker som man kanske traditionellt har valt att dölja då de bryter 
mot någon av de många kroppsnormer som finns idag. Det kan även vara så enkelt att 
personen på bilden helt enkelt har en kropp som sällan visas upp i massmedia. Det hand-
lar ofta om att en användare väljer medvetet att inte porträttera sig på det sätt som kanske 
traditionellt skulle vara det som anses ‘perfekt’ för att på så sätt försöka få en bredare re-
presentation och vidga normerna. Man kan tolka detta som att selfies i kroppsacceptansen 
används utifrån ett syfte från individens sida, och att detta syfte kopplar tillbaka till Goff-
mans teori om självpresentation. Självpresentation kan här tolkas som att välja att porträt-
tera sig på ett visst sätt, även om detta sätt inte är något som ses som traditionellt fördel-
aktigt.  Syftet här är alltså att vidga och/eller ifrågasätta dagens kroppsnormer, inte att som 
individ porträttera sig på det sätt som är mest fördelaktigt utifrån de rådande normerna.

6.1.2 Kollektiv identitet 
I och med att rörelsen får mer spridning så upplever intervjupersonerna att fler och fler kan 
identifiera den som just en rörelse och därigenom även få en ingångspunkt till att själva 
börja reflektera över de kroppsnormer som finns i Sverige idag. Med hjälp av att skapa sig 
en kollektiv identitet kan det bli lättare för rörelsen att ses som en enhetlig och unik grupp 
(Petray 2013), något som skulle kunna underlätta spridandet av gruppens budskap ytterli-
gare.
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Aktiviteten på sociala medier blir ofta personlig, precis som Karin berättar så delar använ-
darna ofta med sig mycket av sitt liv till de som följer dem. Historieberättande leder till för-
ståelse och igenkänning mellan användare; någon delar med sig av sina egna upplevelser 
och åsikter och personer som ser det kan känna igen sig i berättelserna och känna sig 
synliggjorda och stärkta av detta. Dessa sociala medier ger individer en plattform där de 
själva kan berätta sin historia på det sätt som de själva önskar. Liv menar att en av förde-
larna med sociala medier som lyfts är möjligheten att uttrycka sig på många olika sätt. 
Vare sig man föredrar att uttrycka sig i bild, text, video eller ljudform så finns verktygen till 
att göra det, ofta på en och samma sida. Detta kan leda till att fler personer känner att de 
kan uttrycka sig på det sätt som de är mest bekväma med och fortfarande nå ut till en stor 
grupp människor. Detta delande av historier tycks stärka känslan av en grupptillhörighet. 
Även de intervjupersoner som kanske inte känner sig som frontfigurer i rörelsen menar att 
de genom igenkänning ändå kan känna samhörighet med personerna de följer, och däri-
genom få en ingångspunkt till att bli delaktiga i rörelsen.

Ett flertal av intervjupersonerna tar även upp att de anser att det är ‘lägre trösklar’ på soci-
ala nätverkssidor än utanför dessa, men de menar att man tack vare stödet från andra an-
vändare av sociala medier kan få en skjuts till att även våga vara aktivist i sitt vardagliga 
liv. Känslan av ett gemensamt vi och att ha andra i ryggen med samma mål och tankesätt 
gör att personen kanske inte känner sig lika ensam i sin åsikt, och därför vågar agera.  

I flera av intervjuerna berättar användarna om interaktion mellan användare. Speciellt Ka-
rin lyfter hur viktigt hon anser att det är att kommentera och delta i diskussioner, något som 
ligger i linje med Meluccis (1996) tanke om att det är viktigt att det sker interaktion mellan 
medlemmar av en grupp för att den kollektiva identiteten ska utvecklas och stärkas. Kon-
taktnätet lyfts upp som något viktigt hos båda de intervjupersoner som har flest följare, och 
därför kan antas påverka kroppsaktivismrörelsen i Sverige i en större utsträckning. 

Trygga rum på sociala medier används inom kroppsaktivismen som en motpol till samtalet 
i massmedia. Då användarna har möjlighet att bestämma offentlighetsgrad av samtalet 
genom att antingen föra det i stängda grupper på Facebook eller välja att ha ett privat kon-
to på instagram får de möjlighet att kontrollera vilka ett samtal når ut till. Therés tanke om 
att trygga rum skulle fylla en viktig funktion för en kollektiv identitet tycks vara relevant 
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även inom kroppsaktivism. Han anser att man i trygga rum kan stärka förtroendet mellan 
aktivister. Inom kroppsaktivismen upplever användarna att sociala medier skapar en platt-
form där det finns en möjlighet att föra en diskussion där alla personer som medverkar äv 
väl insatta i ämnet istället för en diskussion där ämnet gång på gång måste diskuteras på 
en ytlig nivå. Även om personerna som ger sig in i diskussionen har ett genuint intresse för 
ämnet så kan det vara problematiskt att gång på gång behöva förklara grundläggande 
koncept inom rörelsen i varje konversation. Att behöva göra detta skulle kunna försvåra att 
mer djupgående samtal uppkommer, och en möjlighet till mer djupgående samtal kan leda 
till att aktivisterna kommer varandra närmare och får en djupare förståelse.

6.1.3 Selfies 
I tidigare forskning har man sett att selfies han vara självförtroendehöjande för de som tar 
dem, något som bekräftas i flera av intervjuerna. Karin menar att hon blir modigare av att 
posta selfies, och ett flertal av de som intervjuades menade att de även kan må bättre över 
sina egna kroppar av att se andras selfies. Emma menar även att det kan göra mycket för 
självbilden att kunna se kroppar som liknar ens egen när man sällan får göra det i mass-
medierna. 

Stöd från övriga personer i gruppen är något som flera av de som intervjuas ses som nå-
got som är viktigt för rörelsen, då de menar att det kan vara speciellt svårt att våga lägga 
upp bilder på något som är normbrytande. Även i tidigare forskning lyfts stöd inom en 
grupp upp som något som är viktigt för denna typ av rörelse. (Tiidenberg 2015) Sociala 
medier erbjuder en plattform där denna typ av grupper lätt kan uppstå, dels tack vare möj-
ligheten att kontrollera offentlighetsgrad på exempelvis ett instagramkonto eller en face-
bookgrupp och dels för att det är lätt att hitta personer med gemensamma intressen. 

Bilder är det medium som oftast nämns under intervjuerna. Personer använder sina egna 
kroppar för att vidga normen för hur en kropp kan se ut. Genom att själv kunna porträttera 
sig på det sätt som man önskar är det möjligt att välja bort strävan efter det som enligt 
samhällsnormerna är önskvärt och istället välja att bryta mot dessa normer och därigenom 
sprida en alternativ bild som kontrast till det vanligaste sättet att porträttera något. På detta 
sätt kan man synliggöra marginaliserade egenskaper, ofta med en förhoppning att andra 
personer som kanske relaterar till dessa egenskaper kan känna att de får representation 
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på ett sätt som de annars inte fått. Tidigare forskning på selfies visar att möjligheten att 
själv kunna porträttera sig på det sätt man önskar kan höja självförtroendet hos den som 
postar (Gonzales et al 2009 och Tiidenberg 2014), något som styrks av några av de per-
soner som har intervjuats egna uppfattning. Karin nämner även stödet utifrån som något 
som har ökat hennes självförtroende i kombination med publicerandet av selfies på sociala 
medier.

6.1.4 Övriga synpunkter från intervjupersonerna
Lo upplever sociala medier som en plattform där alla får komma till tals, vilket hen menar 
gör sociala medier till ett bra medie för rörelsen. Matilda har dock upplevt att personer kan 
bli populära även inom grupperna, och där igenom få mer respons på det de skriver än 
personer som inte är det, något som hon menar är problematiskt. Det är svårt att utifrån 
dessa intervjuer avgöra vilket av dessa synsätt som bäst beskriver verkligheten, men det 
är tydligt att olika användare kan ha olika upplevelser av hur samma debatt ser ut. Det kan 
även tyda på att klimatet kanske ser olika ut i de olika plattformarna som medlemmarna i 
gruppen använder sig av.

Flera av de som intervjuas nämner att de gärna ser sociala medier som en bildningskanal 
och att det är användarens eget ansvar att se till att de följer material som ger dem en an-
nan vinkel än det som syns i massmedierna. Detta lägger ansvaret på användaren, något 
som kan leda till att rörelsen får svårt att sprida sig, då det kanske finns personer som 
skulle vara intresserade av det kroppsaktivismen jobbar för men som inte själva vet hur 
man ska hitta material. Många av de som intervjuades berättade att de själva aktivt letar 
upp material som de vill ha i sitt flöde, och flera av dem har även varit tvungna att ta bort 
saker när de upplevt att de mått dåligt av dem. 

6.2 Medieuppdelning

Rörelsen håller till på flera olika medier. I den här studien har de flesta av de som intervju-
ats använt sig av antingen Facebook eller instagram som huvudmedie, men detta behöver 
inte innebära att det ser ut så genom hela rörelsen. De olika medierna används på olika 
sätt. På Facebook verkar mer eller mindre slutna grupper vara det som används främst, 
något som kan förklaras av att de ofta är mer inriktade på ämnet och utgör en form av 
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trygga rum eller backstage-platser. Liv upplever att diskussionerna ofta fylls med negativi-
tet och sidospår när de förs utanför dessa grupper och att detta tar bort fokus från huvud-
frågan. 

Problem som intervjupersonerna upplever att Facebook har är att det kan bli mer ytligt och 
en mindre trygg zon än tumblr och instagram, då man på Facebook ofta har en stor bland-
ning av vänner, även personer som man kanske egentligen inte har en nära relation till ellr 
delar åsikter med, medan man på de andra medierna inte behöver vara vän med personer 
utan det är baserat på att man följer någon. På Instagram och Tumblr så behöver inte föl-
jandet vara ömsesidigt till skillnad från facebook. Detta leder till att det kan kännas svårt att 
vara fullt lika utelämnande på facebook, i alla fall på sin egen facebookvägg. 

Tumblr tycks inte användas så mycket i den svenska kroppsaktivismrörelsen, i alla fall inte 
av de som har deltagit i denna studier. Detta beror delvis på att sidan upplevs som ett 
engelskspråkigt forum. Matilda menar att sidan inte känns lika interaktiv som Facebook, 
utan att det snarare blir att man mer passivt följer någon, vilket kan vara en annan anled-
ning till att sidan ofta väljs bort. 

Twitter är inte heller något huvudmedie för deltagarna i den här studien. En av anledning-
arna till det anges är att det inte är möjligt att posta längre texter på den. En annan kan 
vara att sidan inte har ett lika stort visuellt fokus, något som flera av deltagarna anger som 
en fördel hos de andra sociala nätverkssidorna. 

En av likheterna som nämns gällande samtliga sociala nätverkssidor är att de gör det möj-
ligt för vem som helst att posta och nå ut till personer trots att de inte umgås med dem. 
Detta bör dock även undersökas ur det perspektiv som Matilda nämner, att populära per-
soner får mer uppmärksamhet även inom vissa medier, något som kan göra det svårt att 
nå ut trots att det finns möjlighet till att publicera material. Kanske kan det bli så att en liten 
elit når ut mer än andra användare, vilket leder till att det kan bli svårt att nå ut för personer 
som inte tillhör denna elit. 
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6.3 Gruppbildning

6.3.1 Kollektiv identitet
Något som flera av de som intervjuas pratar om är att de kan identifiera sig i det andra 
personer postar och därigenom få mod att själva våga göra något eller kunna se på sin 
egen kropp på ett snällare och mer positivt sätt. Detta kan ses som en form av historiebe-
rättande, där delandet av berättelser, erfarenheter och bilder ger deltagarna i rörelsen ett 
utbyte där de kan identifiera sig med varandra och därigenom påbörja skapandet av en 
kollektiv identitet. Genom denna typ av identifikation kan ett känslomässigt band till grup-
pen börja formas, något som enligt Melucci är en av byggstenarna i en kollektiv identitet. 
Flera av personerna, bland annat Alma, som intervjuade upplevde att de lärde känna per-
sonerna de följer, vilket i sin tur leder till att man känner att denna person är min vän, även 
om man aldrig har träffat denne. 

Även den positiva ilskan som Karin pratar om kan ses som byggandet av en kollektiv iden-
titet. En känsla av att som rörelse kunna vara upprörda på samma sak gör att människor 
samlas runt ett gemensamt mål, ett mål som inom gruppen kan diskuteras och förhandlas 
men som gör att medlemmarna känner att de jobbar mot ett gemensamt mål.
Flera av de som intervjuades såg inte sig själva som några som var en aktiv del av rörel-
sen, utan snarare som personer som stod vid sidan av huvudrörelsen och hejade på. Det 
kommenterades att även denna typ av aktivism är viktig, då det kan behövas både aktiva 
aktivister och personer som stöttar dessa för att i slutänden nå någon form av förändring. 
Dessa personer kanske inte i första hand kommer vara de som hjälper till att skapa grup-
pens kollektiva identitet, men de fyller däremot en funktion i det att de hjälper till att skapa 
ett bredare stöd för gruppen och på så sätt gör det lättare för den att nå ut till en bredare 
publik. 

6.3.2 Subgrupper
Det finns ett flertal subgrupper inom kroppsaktivismen, och det kan ibland uppstå skav-
punkter mellan de olika grupperna, trots att dessa i grunden arbetar mot samma mål. Des-
sa konflikter tycks sällan vara skapade medvetet utan sker snarare av misstag; I ett försök 
att höja en ickenormativ egenskap händer det ibland att man råkar trycka ner en annan 
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ickenormativ egenskap. I detta fall handlar det om när någon förmedlar hur bra ens tjocka 
kropp är tack vare att den är funktionell. I detta uttalande finns, förutom budskapet att den 
stora kroppen är bra, även ett underliggande budskap, att en kropp som inte är funktionell 
kanske inte är lika bra. Detta innebär inte att alla måste sluta prata om att de uppskattar 
sin kropp, men det kan vara nödvändigt för användarna att reflektera över hur det görs för 
att inte riskera att en annan ickenormativ egenskap kommer i kläm. Detta är något som av 
intervjupersonerna upplevs som problematiskt, och kan kanske vara ett tecken på att 
kroppsaktivismen ännu inte har utvecklat en stor, överhängande kollektiv identitet, utan att 
det kan hända att delarna inom paraplyt inte alltid har någon direkt kontakt med varandra, 
annat än att en känsla av att de ändå är på samma sida. De flesta av de som intervjuades 
var främst aktiva inom en viss subgrupp, det pratades sällan om någon stor, överhängan-
de kroppsaktivism annat än i den bemärkelse när intervjupersonerna gav exempel på olika 
uppdelningar inom gruppen. 

6.4 Rörelsens utveckling

Samtliga intervjupersoner upplever att rörelsen har fått allt större spridning under det se-
naste året. Vad detta beror på finns det ett flertal gissningar om, men de tycks alla tycka 
att det är en positiv utveckling. Men i intervjuerna framkom även vissa företeelser som in-
tervjusubjekten menar att rörelsen skulle behöva förbättra. De lyfter att det även inom rö-
relsen finns en viss norm som de flesta håller sig inom, exempelvis så upplever Liv att 
man inom rörelsen får vara tjock, men inte för tjock. Detta kan ses som aningen motsägel-
sefullt i en rörelse vars mål är att bekämpa normer. För att motverka detta så skulle ett al-
ternativ, som Karin föreslår, vara att man inom rörelsen jobbar för att lyfta och framhäva 
delar av den som sällan syns, men detta kan kanske vara svårt i en rörelse som ännu är 
ganska splittrad och agerar på många olika plattformar och i flera olika subgrupper. 

En annan fråga som lyfts i intervjuerna är att man även inom kroppsaktivism fortfarande 
har ett stort fokus på kroppen och ofta uttrycker sig värderande om denne, även om det är 
i positiva ordalag. Flera av de som intervjuas tycks anse att ett mål med rörelsen skulle 
vara att man slipper en värderande syn på kroppar, men i de fall som Ellinor tar upp, där 
någon kommenterar att “man är så fin” så bidrar denna typ av kroppsaktivism kanske till 
att bibehålla en tanke om att en kropp alltid måste värderas. 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7. Slutdiskussion

7.1 Slutsats

I denna studie har vilken roll sociala medier spelar utifrån användarnas egna upplevelser 
av kroppsacceptansrörelsen undersökts utifrån flera olika  frågeställningar. Både personer 
som själva är en aktiv del av rörelsen och själva publicerar material inom den och perso-
ner som inte själva publicerar så mycket material har intervjuats. 
 
Samtliga intervjusubjekt menar att sociala medier spelar en stor roll för kroppsaktivismrö-
relsen. Då rörelsens syfte är att synliggöra kroppar som sällan representeras menar inter-
vjupersonerna att sociala nätverkssidor, där vem som helst har möjlighet att publicera olika 
typer av material, är viktiga plattformar. Sociala nätverkssidor erbjuder en plats där använ-
dare kan dela med sig av sina personliga upplevelser och få stöd från andra som kan 
identifiera sig i materialet och ett forum där en kollektiv identitet kan utveckla, något som i 
sin tur kan stärka rörelsen och göra så att medlemmar av dem känner att de inte är ensam 
i sin kamp. Detta kan leda till att en individ vågar ta steget till att vara aktivist även i sitt 
vardagliga liv, menar en av intervjupersonerna. Det är även en plats där användaren har 
kontroll över exakt hur denne porträtterar sig och genom denna form av självpresentation 
kan medlemmar av rörelsen välja att lägga upp normbrytande bilder på sin kropp utifrån 
syftet att stå i kontrast till de rådande idealen. 

Flera av de som intervjuades berättade om sin egen personliga utveckling, att rörelsen via 
sociala medier har fått dem att se sina egna kroppar på ett mer positivt sätt. Några av de 
som intervjuades berättade att de medvetet väljer att eftersöka material som får dem att 
må bättre på sociala medier och en av dem påvisar att det har gjort mycket för hennes 
självbild att se kroppar som liknar hennes egen mer än vad de kroppar som ofta syns i 
massmedierna gör.

Olika sociala nätverkssidor används på olika sätt. Mycket av de diskussioner som sker 
äger rum på någon form av backstage spaces eller trygga rum, antingen i stängda face-
bookgrupper eller på instagram, där användaren har möjlighet att välja vilka personer som 
denna följer. Detta då flera av de som intervjuas upplever att det kan vara svårt att föra en 
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diskussion utanför dessa rum då det fortfarande finns många som kanske inte tänker på 
kroppar på samma sätt och därför är benägna att sprida negativitet och hat mot normbry-
tande kroppar när diskussioner förs utanför dessa trygga rum. En annan funktion som 
dessa trygga rum erbjuder är att stärka band mellan aktivister.

Under arbetet med denna studie har det framkommit att kroppsaktivismrörelsen använder 
sociala medier på ett sätt som liknar många andra rörelser. De används för att skapa en 
kollektiv identitet och för att det ska uppstå ett stöd mellan medlemmar av rörelsen. Med-
lemmar i rörelsen använder sig även av sociala medier för att dela med sig av erfarenheter 
och historier och för att ha en plattform att organisera sig på, både i slutna grupper och i 
nätverk av personer som arbetar mot samma mål. Genom att det finns användare som 
förmedlar en bild av något som bryter mot den starka kroppsnorm som finns i samhället 
idag ger de en möjlighet för andra personer som står utanför denna norm att se att de inte 
är ensamma och att det går att vara vän med sin kropp oavsett hur denna kropp ser ut, att 
det är samhällets normer som är problematiska, inte den egna kroppen. 

Kroppsaktivismrörelsen håller sig i likhet med många andra sociala rörelser ofta på olika 
former av trygga rum för att föra diskussioner. De intervjupersoner som själva postar mate-
rial delar ofta med sig av sina personliga upplevelser, vilket överrensstämmer med resulta-
tet av Filippo Trevisana och Paul Reillys arbete. Intervjupersonerna i denna studie som 
själva postar material menar att de känner sig stärkta och modigare av det stöd som de får 
från andra personer inom rörelsen och därigenom vågar mer och mer för varje post.

Personerna som intervjuades upplever att rörelsen under det senaste året har spridits mer 
och blivit större. De har olika tankar om vad detta kan bero på. En gissning är att upp-
märksamheten i massmedia har gjort så att fler personer har fått upp ögonen för gruppen, 
en annan är att fler och fler blir intresserade av den i takt med att feminismen växer. Inter-
vjupersonerna är alla överens om att denna spridning är något positivt. Genom att fler och 
fler får en uppfattning om hur homogen representationen av kroppar ofta är idag så kan 
även fler börja ifrågasätta detta och på sikt hoppas intervjupersonerna att detta kan leda 
till en bättre representation i media och att normen för kroppen vidgas.
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7.2 Diskussion 

Som en reaktion på dagens smala kroppsnormer har en kroppsaktivism rörelse uppstått, 
både för att ifrågasätta dessa och erbjuda en kontrast i form av en bredare och mer 
mångsidig representation av kroppar. Genom att använda sig av selfies och sprida kun-
skap i diskussioner, blogginlägg och bilder vill man i denna rörelse hjälpa folk att få en 
bättre relation till sin egen kropp och sluta bedöma och nedvärdera de kroppar som faller 
utanför dagens normer. Personerna som intervjuats i denna studie är hoppfulla inför fram-
tiden och tror att man genom att visa en stark enad front mot normerna tillslut kan få med 
även traditionella medier på tåget och förhoppningsvis vidga de rådande normerna i sam-
hället. Rörelsen som den ser ut idag har dock fortfarande vissa delar som behöver lyftas 
upp till diskussion. Olika subgrupper råkar trampa på varandra på vägen mot att accepte-
ras och inom rörelsen förekommer fortfarande en värdering av kroppar, vilket kan vara 
problematiskt.

Med samtalsintervjuer som ingångspunkt har man i denna studie fått en tidig inblick i an-
vändarnas upplevelse av den svenska kroppsaktivismrörelsen, då det har varit möjligt att 
identifiera olika sätt som den använder sig av olika sociala nätverkssidor och olika typer av 
användning. Det har även gett en uppfattning om olika sätt att vara delaktig i rörelsen, an-
tingen genom att vara en aktiv deltagare som själv postar material eller deltar i diskussio-
ner eller som en med passiv anhängare som håller sig i bakgrunden och hejar på. Samtal-
sintervjuer som metod har även gjort det möjligt att ta del av material som har varit ovän-
tat, så som att kroppsaktivismrörelsen idag sällan agerar som en enad grupp, utan snarare 
är uppdelad i subgrupper. Att kunna fånga upp denna typ av oväntade resultat är speciellt 
fördelaktigt där det inte har funnits tidigare forskning gällande just denna rörelse att luta 
sig mot.

7.3 Förslag till framtida forskning
 
För framtida forskning skulle det vara intressant att göra en mer djupdykande studie av 
alla enskilda företeelser inom rörelsen. Att undersöka vidare på vilket sätt olika subgrupper 
av misstag kan råka trycka ned varandra skulle vara av intresse att undersöka, då detta 
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säkerligen inte är något som är menat att göra men som kanske kan spela en roll i huruvi-
da en del av rörelsen kommer längre än någon annan. Även en studie som fokuserar på 
att problematisera den värdering av kroppar som förekommer inom rörelsen eller någon 
annan av de delar som intervjupersonerna identifierade under samtalen skulle kunna bidra 
till forskningskollektivet, kanske speciellt för att undersöka huruvida dessa mer oönskade 
delar kan komma att utvecklas under tid. Det skulle även vara meningsfullt att undersöka 
hur representation av olika kroppar påverkar individers mående. Även en studie gällande 
de mer passiva användarnas roll i rörelsens spridning skulle vara intresseväckande. En 
annan ingångspunkt skulle kunna vara att utgå ifrån teorin om ekokammare för att under-
söka huruvida medlemmar i rörelsen främst kommunicerar med varandra eller faktiskt når 
ut till en bredare massa.

7.4 Slutord

Kroppsaktivismrörelsen i Sverige är ännu inte så stor, men har under det senaste året växt 
allt mer och nått ut i massmedia i en högre utsträckning än tidigare. Personerna som inter-
vjuats har höga förhoppningar om att med sociala medier som plattform kunna nå ut till allt 
fler människor och få fler personer att kunna bli vänner med sina kroppar och må bättre. I 
framtiden hoppas användarna på att rörelsen ska bidra till en utveckling där alla kroppar 
får ta plats och existera inom alla kontext och flera av användarna hoppas på en värld där 
kroppar inte alltid måste värderas, utan bara får existera.  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Pressrelease
I massmedia idag är det ofta en viss typ av kropp som porträtteras. Faller man utanför nor-
men kan det vara svårt att hitta representation i dagens medialandskap. Missnöjet över det-
ta har lett till en motreaktion som sker främst på sociala medier. Människor postar bilder av 
sina egna kroppar för att erbjuda en motvikt till de normer som finns idag. Under det 
senaste året har även massmedia fått upp ögonen för denna kroppsaktivismrörelse och 
både intervjuer med deltagare och debatter på ämnet dyker allt oftare upp även i massme-
dierna, men hur ser användarna själva på denna utveckling och vilken roll anser de att so-
ciala medier spelar för rörelsen som den ser ut idag?

Nu har detta undersökts inom ramarna för en kanditatuppsats i medie och kommunikationsveten-
skap på Uppsala Universitet. Med hjälp av nio semi-strukturerade intervjuer så har denna studie 
för avsikt att skapa en förstående för hur personer som är aktiva i den svenska kroppsaktivism-
rörelsen själva ser på sociala mediers roll i rörelsen idag. Genom att skapa en gemenskap där det 
finns stöd att hämta från andra användare och genom att dela med sig av såväl bilder som berät-
telser och upplevelser menar intervjupersonerna att sociala medier gör det möjligt att våga ifrå-
gasätta normerna mer, både på internetplattformarna och i kafferummet. Personerna som inter-
vjuas lyfter även möjligheten för alla att komma till tals som en av sociala mediers starka sidor. 

Det som är viktigast av allt, menar flera av de som intervjuas, är dock att rörelsen via sociala me-
dier kan hjälpa personer att få en bättre relation till sin egen kropp, något som de menar att mass-
media som det ser ut idag ofta misslyckas med. 
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