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Abstract
The aim of this thesis is to look closer at the phenomena Snapchat dysmorphia and the
underlying aspects of what it involves. I have done this by using Karen Barads concept of intraaction, agency and discourse together with glitch theory. Through a materialistic influenced
discourse analysis of several videos of young people discussing the phenomena I have seen how
discourses on femininity play a crucial part in the making and taking of selfies. I have found
that young women taking lots of selfies do this as a part of a selfie making practice that is a part
of a selfie culture. By deconstructing the phenomena and what parts that play a part in it I could
see what the underlying features was for example discourses on femininity and ideals but also
the normalization of plastic surgery and image editing on social media.
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Inledning
Selfies och sociala medier har blivit en självklar del av många människors vardag. I och med
teknikens utveckling lagras nu minnen via bilder som läggs upp på plattformar som Instagram
och Snapchat. Vi befinner oss i en slags selfiekultur där det egna utseendet optimeras på olika
sätt och där självrepresentation blivit en viktig del av kulturen på nätet. Med selfiekultur menas
att den egentagna ansiktsbilden, selfien, blivit en statussymbol som kommit att prägla hur unga
människor på sociala medier uttrycker sig själva. Selfies har blivit ett sätt för många unga
människor att skapa sig en karriär. De fungerar också som en självbekräftande praktik som kan
öka självförtroendet hos individen. Att ta bilder på sig själv är varken något nytt eller konstigt.
Att lägga upp bilder på sig själv på Instagram, Snapchat och Facebook är heller ingen nyhet,
miljontals människor gör det och de flesta får någonting positivt utav det. Sociala medier blir
ett sätt att hålla kontakten med våra nära och kära, vänner och bekanta, samtidigt som det
möjliggör för oss att komma närmare andra människor vi aldrig skulle kommit i kontakt med
annars.

Ett fenomen som ett flertal läkare larmat om går under namnet Snapchat dysmorphia. Snapchat
dysmorphia innebär att personer, ofta unga kvinnor, eftersträvar att leva upp till den redigerade
bilden av dem själva vilket är den filtrerade versionen som tillgängliggörs via filter och
bildredigeringsappar såsom Facetune. Läkare varnar dock för att fenomenet kan trigga
sjukdomen dysmorfofobi1 som är att personen i fråga ser inbillade utseendedefekter, det vill
säga att personen upplever sig själv som ful.2 Snapchat dysmorphia blir ett exempel på ett
aktuellt fenomen som många unga människor har någon form av relation till.

Mitt intresse för detta ämne ligger i hur det går att förstå Snapchat dysmorphia i relation till den
selfiekultur vi befinner oss i. Mycket av det som postas av användare, influencers och kända
människor men också av vanliga privatpersoner har på ett eller annat sätt gått igenom ett filter
som medfört ändringar, stora som små. Ibland så är det tydligt att något är redigerat men i

1

The Guardian, Faking it: how selfie dysmorphia is driving people to seek surgery, 2019,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jan/23/faking-it-how-selfie-dysmorphia-is-driving-people-toseek-surgery, [hämtad 2019-04-14].
2
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Dysmorfofobi, 2018, https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade1/neurologi-psykiatri-habilitering/a-o/dysmorfofobi/, [hämtad 2019-05-10].
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många fall så syns det inte att bilden genomgått redigering. Så om vi ser närmare på filtret, vad
kan det säga oss om fenomenet? Vad är det som filtreras bort och alternativt framhävs i
bilderna? Och går det att säga något om varför bilder filtreras på ett visst sätt? Genom att
fokusera på unga kvinnors selfiepraktiker så hoppas jag kunna lyfta upp fenomenet och
undersöka det med hjälp av forskning och teorier från olika grenar av feministisk forskning.

Syfte
Det jag ämnar undersöka i denna uppsats är hur appar och filter på sociala medier har kommit
att bli en del av ett självförverkligande av ett skönhetsideal och hur detta på så vis även påverkar
bilden av användarna själva. Genom att använda fenomenet Snapchat dysmorphia och en
teoretisk ingång präglad av posthumanistisk feminism hoppas jag kunna undersöka hur unga
kvinnors ideal och självbild produceras och reproduceras genom den selfiekultur som råder på
sociala medier. Via posthumanistisk feminism blir det möjligt att se närmare på
sammanflätningen av teknologi, kropp, kirurgi och femininitet. Materialet för denna uppsats
kommer främst bestå av videor där det sker diskussioner kring fenomenet, detta för att både
komma åt en metadiskussion men också för att kunna se på vad som exempelvis framhävs
alternativt vad som filtreras bort och vilka underliggande diskurser som styr redigerandet.

Frågeställningar
❖ Hur går det att förstå samspelet mellan teknologi, kropp, femininitet och kirurgi i
relation till Snapchat dysmorphia utifrån posthumanistisk feminism?
❖ Vad är det som framhävs samt filtreras bort och ses som oönskat i dessa redigerade
bilder?
❖ Vilka underliggande diskurser styr hur selfies filtreras inom ramen för reportagen om
fenomenet?

Disposition
I nästkommande kapitel kommer den tidigare forskningen att gås igenom, den kretsar främst
kring feministisk forskning som bedrivits på sociala medier samt forskning om plastikkirurgi.
Det vävs även in forskning som sammankopplar teknik, femininitet och kropp för att möjliggöra
5

för en posthumanistisk förståelse av kroppen. I kapitlet om teori så blir det en ingång i
posthumanistisk feminism, glitch samt Karen Barad och hennes begrepp agens, intra-aktion och
diskurs som alla tre är viktiga komponenter av den valda teoretiska ingången. Analysens tre
delar behandlar teman såsom om det finns en ideal femininitet som ligger till grund för synen
på kroppen som något förändringsbart, vilka maktordningar som blir styrande i materialet, hur
filter går att förstå som något som sätter gränser för vår agens och hur viljan att passera normen
yttrar sig. Sista delen är en avslutande diskussion som rundar av och lyfter upp större frågor
som uppstått under arbetet med analysen.

Tidigare forskning
Då uppsatsen ämnar undersöka hur appar och filter på sociala medier omformar skönhetsideal
via en posthumanistisk feministisk ingång blir den tidigare forskningen viktig för att ge
uppsatsen en tydligare kontext. Uppsatsens position inom det genusvetenskapliga fältet blir att
koppla samman skönhetsideal med tankar om teknikens integrering med den mänskliga
kroppen. I detta kapitel väljer jag att presentera forskning som bidrar till att kontextualisera och
positionera mitt ämnesval både i det genusvetenskapliga fältet och i den samtida debatten kring
ideal och sociala medier.

Sociala medier och selfies
En av ingångarna till denna uppsats är hur strävan efter perfektion iscensätts på sociala medier.
För att kunna kontextualisera projektet så har jag valt att ta in forskning om både sociala medier,
influencers och selfies. En forskare vars forskningsområde är just detta är Crystal Abidin. I
artikeln ”’Aren’t these just young, rich women doing vain things online?’: Influencer selfies as
subversive frivolity” (2016) så visar hon på hur influencers i Singapore skapar och vinklar sina
sociala medier för att få följare men också för att kunna profitera på sina selfies. Abidin menar
på att det är avfärdandet av influencers som någonting ytligt och irrelevant som bidragit till att
fenomenet med influencers växt.3 Ett avfärdande som Abidin har märkt finns inom akademiska
kretsar där influencers och selfies avfärdas till något ytligt som unga kvinnor sysslar med,
någonting som inte är värt att studera och undersöka.4 Det är denna attityd som Abidin vänder
3

Crystal Abidin, ”’Aren’t these just young, rich women doing vain things online?’: Influencer selfies as
subversive frivolity”, Social Media + Society, April-June (2016), .s.15.
4
Abidin 2016, s.1.
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sig emot med denna artikel då hon menar på att det är viktigt att forska om influencers på grund
av att det handlar om så mycket mer än den yta som ofta tillskrivs fenomenet influencers.

I artikeln gör Abidin en djupdykning i hur influencers profilerar sig i en säljande position samt
att hon kontextualiserar och synliggör vad som ligger bakom en till synes vanlig bild på en
influencers instagram. Abidin tar exempelvis upp hur smink, kläder, ljus och vinklar spelar en
central roll i hur selfien blir till. Hon skriver även att appar som tillåter användaren att redigera
bilderna i efterhand är en stor del av det som ligger till grund för just den typen av bilder som
blir säljbara i en influencerkontext.5 Abidin kommer fram till att det finns en underliggande
moralpanik kring unga kvinnors användande av sociala medier som hon menar att dessa
influencers utnyttjat till sin fördel. De har intagit en maktposition via hur de använt sociala
medier för att profilera sig själva. Estetiskt snygga bilder som upprätthåller den underliggande
idén om femininitetsideal har kommit att bli en maktfaktor då dessa innebär en stor
inkomstkälla i och med vikten sociala medier har fått i vårt samhälle.6 Via Abidins artikel blir
det möjligt att fördjupa synen och se på selfies som någonting annat än bara yta. Denna uppsats
drivs av en vilja att utforska hur selfiekulturen, influencers och sociala medier påverkar ideal
och självbild hos användare. Jag har valt att ha med Abidins artikel för att kunna fördjupa
uppsatsens analys med fler perspektiv då jag själv har en kritisk syn på den selfiekulturen vi
lever i. I artikeln vill Abidin gå bakom den ytligheten som influencers och selfies ofta
förknippas med vilket gör att analysen fördjupas.

I och med att en bra selfie har blivit något som värderas högt blir det intressant att se på hur en
sådan selfies skapas. För vad är en bra selfie och vad är det som gör att en dålig selfie inte riktigt
räcker till? Katie Warfield, forskare inom journalistik och kommunikation skriver i artikeln
”Making the cut, An agential realist examination of selfies and touch” (2016) om hur val och
bortval ser ut bland unga kvinnor som tar selfies. Warfields artikel blir viktig för denna uppsats
då hon undersöker vad som ligger till grund för vad som är eftertraktansvärt respektive oönskat
i selfies och vad olika diskurser och agenser har för inverkan, något som denna uppsats kommer
gå vidare med utifrån att se på vilka diskurser som blir styrande. Warfield drar även kopplingar
mellan feminina skönhetsideal och selfiepraktiker genom hennes informanter och deras

5
6

Abidin 2016, s.10-13.
Abidin 2016, s.15.
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selfievanor, vilket blir en viktig ingång för denna uppsats.7 Warfield visar i sin artikel på hur
intra-aktionen mellan olika diskurser och agenser skapar en genuskodning när det kommer till
hur kroppen reproduceras vidare i selfies.8 Warfield menar på att denna genuskodning delvis
ligger till grund för hur val och bortval sker när det kommer till hennes informanters
selfiepraktiker. Warfield skriver att selfies som inte når upp till vissa standarder grundade på
femininitetsideal väljs aktivt bort av hennes informanter.9 Det produceras en mängd bilder som
aldrig publiceras då dessa inte har vad som krävs för att läggas upp på sociala medier. Det går
att förstå som att informanterna har en lång lista med krav som bilden ska uppnå för att ens
komma till redigeringsstadiet. Warfields informanter väljer aktivt hur det representerar sig
själva online och det blir tydligt att det finns en mängd arbete bakom den bild som slutligen
publiceras.

En annan ingång till att se på hur bilder tas och hur kopplingen till användares självbild ser ut
görs i artikeln ”Selfies, image and the re-making of the body” (2015). Forskarna Katrin
Tiidenberg och Edgar Gómez Cruz skriver om hur bilder på internet kan skapa och förstärka
olika typer av självbilder hos användare. I artikeln ser de närmare på hur användare på Tumblr
postar NSFW (Not Safe For Work) bilder på sig själva för att stärka deras egna självbilder och
självkänsla. NSFW-bilder är bilder där personen i fråga är avklädd och till viss del även
sexualiserad. NSFW-bilder har ett annat fokus än selfies, istället för ansikte så blir det i dessa
bilder den avklädda kroppen som tar plats. Forskarna har observerat och intervjuat ett antal
kvinnor som använder NSFW-bilder som en strategi mot bilden av normkvinnan. Selfies blir
här en strategi tillsammans med kroppspositivism som används av kvinnorna för att slå sig fria
från normen kring hur en kropp ska vara och se ut.10 Tiidenberg och Gómez Cruz menar dock
på att det finns vad de benämner som en ”popularitets paradox” som deras informanter
upplever, det vill säga att det blir en kamp mellan att förbli aktuell och intressant men utan att
sälja ut sig själv.11 Det blir en balansgång mellan acceptans och relevans. Tiidenberg och
Gómez Cruz kommer fram till att denna typ av bilder har olika funktioner, både att stärka den
egna individens självkänsla men också att slå sig själv fri från rådande skönhetsideal och
7

Katie Warfield, ”Making the cut, An agential realist examination of selfies and touch”, Social Media + Society,
April-June (2016), s.1-2.
8
Warfield 2016, s.7.
9
Warfield 2016, s.4-5.
10
Katrin Tiidenberg & Edgar Gómez Cruz, ”Selfies, image and the re-thinking of the body” Body & Society,
vol21(4), (2015), s.86-88.
11
Tiidenberg & Gómez Cruz 2015, s.93.
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kroppsnormer.12 Denna artikels funktion i analysen blir att visa på hur bilder och kroppar kan
användas som strategier för att göra motstånd mot normer och strukturer. Tiidenberg och
Gómez Cruz undersökning hjälper mig att utveckla analysen med hur bilder går att förstås som
någonting stärkande för användarnas självbild.

Teknik, kropp och femininitet
Sammanvävningen mellan teknik, femininitet och kropp är ett fokus för denna uppsats, och det
möjliggörs genom den valda teoretiska ingången men också genom att uppsatsen grundar sig i
ett antal studier som kopplar samman teknik och femininitet. I artikeln ”Glitch, genus, tillfälligt
avbrott: femininitet som trasighetens teknologi” (2016) skriven av Jenny Sundén, forskare i
genusvetenskap, undersöks hur glitch möjliggör för en förståelse av genus som något
teknologiskt. Med att se genus som något teknologiskt menas att se strukturen och normen som
något maskinärt, något som går sönder och som kräver omvårdnad för att fungera. Glitch, det
som glappar, blir här det som stör maskineriet, det som bryter av och som får själva normen att
bli synlig.

Att se på människans relation och sammanvävning med teknologi är ingenting nytt. Donna
Haraways klassiska Cyborgmanifest från 1985 är ett exempel på tidig forskning på temat. I
manifestet utforskar hon hur det går att förstå sammankopplingen mellan ”människa/maskin,
människa/djur och fysiskt/icke-fysiskt”.13 Sundén skriver om Haraways manifest att ”just det
gränsland som konstitueras mellan det fysiskt påtagliga och det som inte kan vidröras ligger till
grund för hur digitala teknologier tenderar att finnas överallt utan att synas.” Teknologin ska
finnas men den ska vara så liten och komprimerad att vi inte ska reflektera över den. Sundén
skriver att mobilen går att se som en liten dator som du bär med dig. Denna dator gör att du
alltid kan vara uppkopplad och online, redo att kommunicera med omvärlden och ta del av
information14 samtidigt som teknologin kan hackas och användas emot dig.
I artikeln så skriver Sundén ”att passera – som kvinna – handlar om förmågan att glida förbi,
snarare än att snubbla…”15 och detta passerande har jag valt att fånga upp och utveckla då det
12

Tiidenberg & Gómez Cruz 2015, s.94-95.
Jenny Sundén, ”Glitch, genus, tillfälligt avbrott: feminintet som trasighetens teknologi”, Lambda Nordica,
(2016), s.25.
14
Sundén 2016, s.26.
15
Sundén 2016, s.37.
13
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går att koppla samman med ett ideal som behöver upprätthållas för att kunna som Sundén
skriver, glida förbi. Här kopplas femininitet och passering samman vilket blir något som
kommer att behandlas i uppsatsens analys. Något som går att sammankoppla med det Sundén
skriver om att passera en ideal femininiteten är Beverley Skeggs begrepp respektabilitet, och
hennes klassiska bok Formations of class and gender: becoming respectable (1997). Skeggs
undersöker hur arbetarklasskvinnor förhåller sig till klass och femininitet. Skeggs skriver att
disidentifikation blir en slags strategi för dessa kvinnor. Med detta begrepp menas att Skeggs
informanter tar avstånd från andra arbetarklasskvinnor som de inte kan eller vill relatera till.16
Skeggs menar att hennes informanter aktivt tar avstånd från andra arbetarklasskvinnor för att
stärka deras egen självbild, en självbild som är formad efter ett medelklassideal. Respektabilitet
blir det som eftersträvas av Skeggs informanter och det är även det som blir nyckeln för
arbetarklasskvinnorna att uppnå en annan position. Respektabilitet ingår i den ideala
femininiteten och blir på så vis en viktig del av det som måste upprätthållas av kvinnorna för
att de ska kunna distansera sig från arbetarklasspositionen.

Den ideala femininitet som tas upp hos både Skeggs och Sundén blir intressant att fördjupa via
Susan Bordos bok Unbearable weight: feminism, western culture, and the body (1993). I boken
undersöks feminism, kroppen och anorexia nervosa i en västerländsk kontext. Här blir det
konkret vad tanken om ett feminint ideal kan få för konsekvenser. Då Snapchat dysmorphia kan
kopplas till en ökad risk för personer att få dysmorfofobi så blir Bordos bok en ingång för att
se hur kropp, ideal, femininitet och sjukdomar kan kopplas samman. Bordo skriver bland annat
att hon ser tydliga praktiker och kroppscheman som kvinnor förhåller sig inom för att på så sätt
kontrollera sina kroppar så att de passerar in i de rådande normerna och idealen.17 Bordo menar
att det behövs en medvetandegörandeprocess för att kunna bryta dessa praktiker. Detta för att
kvinnor som pressar sig själva till att leva upp till ideal som blir tillgängliga via medier och
populärkultur kan göra sig själva sjuka då Bordo menar att idealen som representeras inte är
hälsosamma.18 Genom dessa ideal så går det att se på de konkreta händelser som går att koppla
samman med ideal och normer, därför har jag valt att fördjupa analysen med forskning om
plastikkirurgiska ingrepp då detta även är något som är starkt sammanvävt med fenomenet
Snapchat dysmorphia. I boken Technologies of the gendered body: reading cyborg women

16

Beverley Skeggs, Formations of class and gender: becoming respectable, (Sage, London, 1997), s.81-87.
Susan Bordo, Unbearable weight: feminism, western culture, and the body, (University of California Press,
Berkeley, 2003), s.166.
18
Bordo 1993, s.184.
17
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(1996) undersöker forskaren Anne Balsamo om hur teknologin samverkar med kroppen på olika
sätt och hur plastikkirurgi är skapat utifrån västerländska ideal. Balsamo undersöker hur
olikheter blir likheter, det vill säga att hon visar på hur det finns en mall som ligger till grund
för hur ett estetiskt snyggt ansikte ser ut som plastikkirurger ofta utgått ifrån när de utför
konsultationer med deras klienter. Olikheter och annorlundahet tas bort för att istället ersättas
med ansiktsdrag hämtade från en mall baserat på västerländska drag. Balsamo undersöker hur
symmetriska och västerländska drag spelat en roll i att forma det ideal som reproduceras vidare
via plastikkirurgin och kommer fram till att plastikkirurgin tidigare ofta förutsatt vithet, både i
form av ideal men också klienten i fråga.19

Material
Uppsatsen kommer att behandla filmat material som finns tillgängligt på videoplattformen
Youtube. Materialet har valts ut genom sökningar på Youtube med sökord som ”snapchat
dysmorphia” samt ”snapchat filter surgery”. Jag ville ha en bredd på materialet för att både
kunna visa på själva fenomenet men jag ville även ha med unga personers diskussioner och
reflektioner på filteranvändning på sociala medier och kirurgiska ingrepp. Därför föll urvalet
på fyra olika videor som alla kretsar kring Snapchat dysmorphia. Videorna har gemensamt att
alla är inspelade och producerade i en amerikansk kontext.

En video som är en del av uppsatsens material är Teens React To Teens Getting Snapchat Filter
Surgery20 som kommer från Youtubekanalen React. Kanalens grundidé är att filma olika
personers reaktioner på exempelvis fenomen, videor och nyheter, sen läggs dessa
reaktionsvideor upp på Youtube. I den video som är aktuell för denna uppsats är det
amerikanska tonåringar i åldrarna 17-19 som reagerar på videos relaterat till Snapchat
dysmorphia. I denna video sker en form av metadiskussion kring fenomenet, som blir intressant
att fånga upp i denna uppsats då diskussionen visar på hur unga själva redigerar bilder och hur
de påverkas av filter. Materialet tillgängliggör även en diskussion kring själva fenomenet och
det blir tydligt att flera diskurser samverkar i diskussionen som sker. I denna video så får
tonåringarna reagera på två av de andra videorna som tillhör uppsatsens material. Den ena

19

Anne Balsamo, Technologies of the gendered body: reading cyborg women, (Duke Univ. Press, Durham, N.C.,
1996), s.59-61.
20
React, ”Teens React To Teens Getting Snapchat Filter Surgery”, [online video] 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=nnCNjtpQjN4, [hämtad 2019-04-16].
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videon handlar om Jessica som har opererat sig för att likna den bild av sig själv hon möttes av
på Snapchat.21 Denna video är i form av ett kortare inslag där Jessica berättar om sina ingrepp
samt så uttalar sig en plastikkirurg om Snapchat dysmorphia.

Den andra videon som tonåringarna reagerar på är ett videoreportage från Youtubekanalen
Broadly.22 I reportaget får tittaren följa två unga kvinnor i New York, Marla och Zamirah, som
gör plastikkirurgiska ingrepp för att kunna ta bättre selfies och slippa redigera sina selfies i den
utsträckning som de gör nu. Broadly är en underkanal till mediekanalen Vice. Vice fokus kretsar
kring sociala medier och unga vuxna, och de produceras som rapporter om nyheter som skapar
reportage och dokumentärer. Broadlys reportage har ofta en feministisk vinkling alternativt
lyfter upp berättelser från marginaliserade grupper, med ett fokus på icke cis-män. I reportaget
visas hur ingreppen och operationerna går till. Den innehåller intervjuer med plastikkirurger
och personer knutna till bildredigeringsappen Facetune.

Den sista videon som kommer att analyseras är ett kortare reportage producerat av MTV där
tittaren följer Javonda, 22 år, från Kalifornien som inte har opererat sig än men som funderar
kring kirurgi för att ändra sitt utseende.23 I videon så pratar hon om hur hon ser på sitt utseende
och vad som format hennes självbild och hon går även in på hur hennes selfiepraktiker ser ut.

Metod
Metoden för analys och bearbetning av materialet för denna uppsats kommer att vara
diskursanalys. Valet föll på diskursanalys då metoden är lämplig för att fånga upp strukturer
och kontexter från olika typer av material. Transkribering av videomaterialet görs utifrån Simon
Lindgrens guide i boken Populärkultur: teorier, metoder och analyser (2009).24
Diskursanalysen följer Lindgrens exempel från ovannämnda bok. Jag har valt att inte använda
Norman Faircloughs klassiska tredimensionella modell för kritisk diskursanalys då den har ett
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fokus på text. Mitt tillvägagångssätt blir istället en bredare diskursanalys som även kan fånga
upp det materiella och inte bara text.

Lindgrens diskursanalys är upplagd i tre steg, först måste en gå bakom ytbetydelserna, det vill
säga se bortom det som först framträder och fånga upp de strukturer samt diskurser som är
bakomliggande. Nästa steg är att se på vad som kan ligga till grund för dessa diskurser och
strukturer som en fångat upp i det första steget. Sista steget blir sen att koppla dessa strukturer
till olika maktordningar.25 Jag har följt dessa steg och har från det kunnat se underliggande
strukturer och diskurser som framträtt i materialet. Jag har valt att applicera Karen Barads
förståelse av diskurs för att på så sätt kunna bredda diskursanalysen, så för denna uppsats så
kommer metoden att bli en sorts materialistisk diskursanalys.

När jag skriver att jag gjort en materialistisk diskursanalys menar jag att jag försökt att se på
det som Barad menar missas i det klassiska diskursbegreppet. Diskurs enligt Karen Barad
innefattar utöver text och strukturer även det materiella. Barad vänder sig emot att diskurs ofta
begränsas till enbart text då hon menar på att det diskursiva är sammanvävt med materialiteten
hos fenomen i världen.26 Materialiteten blir exempelvis det som går att ta på, något som är
konkret och formbart. I denna analys blir kropp, kirurgiska ingrepp och mobiler en del av detta
materialistiska. En materialistisk diskursanalys innefattar inte bara det som sägs och tänks utan
även det som görs, ändras och som finns att ta på. Diskursanalysen begränsas därför inte bara
till strukturer och idéer utan det blir möjligt att fånga upp andra delar såsom samspel mellan
teknik och kroppar. I fallet med Snapchat dysmorphia så finns det både en idé om en ideal
femininitet men det ryms även element av något konkret som ingrepp och operationer som
ändrar kroppen. Därför blir denna diskursanalys något som möjliggör för mer än bara det som
sägs och tänks att analyseras, det går även att fånga in det som samverkar tillsammans med text,
tankar och idéer.

Jag började med att göra ett urval av videor som på ett eller annat vis behandlar Snapchat
dysmorphia, filter och plastikkirurgiska ingrepp. När urvalet var gjort så transkriberade jag
enligt Lindgrens modell för diskursanalys vilket innebär en beskrivande transkribering som
både fångar upp citat men även vad som händer i videon, med tillhörande tidskoder.
25
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När transkriberingen var gjord så började arbetet med att se vilka diskurser som innefattas i
materialet. Som Lindgren skriver så är första steget att ”gå bakom ytbetydelserna”27, och för
mig innebar det att skala bort det översta lagret i materialet vilket i vissa fall var ytlighet. Tanken
om att dessa unga kvinnor är narcissistiska och gör detta för att se bra ut är en simpel tolkning
som jag ville passera för att öppna upp för att kunna se andra diskurser som kan tänkas ligga
till grund för deras selfiepraktiker. Lindgrens nästa steg i analysen är att nu när ytan skalats av
se vad för andra orsaker som kan ligga till grund för de unga kvinnornas beteende, och här
kopplas bland annat sociala faktorer in såsom sociala medier och likes, samt attityder kring
bildredigering och plastikkirurgiska ingrepp. Det vill säga det som möjliggör alternativt spär på
de unga kvinnornas vilja att förändra deras utseenden. Sista steget menar Lindgren är att se
vilka maktordningar som kan utläsas från detta. Patriarkat, vithet, funktion och klass, blir
exempel på detta då alla återfanns som underliggande faktorer som flätas samman i materialets
underliggande diskurser.

Teoretiskt ramverk och centrala begrepp
Posthumanistisk feminism, femininitet och glitch
Den teoretiska ingången för denna uppsats präglas starkt av posthumanistisk feminism.
Detta teoretiska spår möjliggör för en teknologisk förståelse av kroppen, vilket blir intressant
då det som undersöks i uppsatsen, Snapchat dysmorphia, både sker online via sociala medier
men också konkret under kniven på ett operationsbord. Inom posthumanistisk feminism finns
en förståelse av kroppen som någonting som redan från början är integrerat med teknologin och
att den hjälper till att undersöka de utsuddade gränserna som finns mellan kroppen och
teknologin.28 Vart går gränsen mellan människa och teknologi? Det skulle gå att förstå
teknologins integrering med den mänskliga kroppen som en slags förlängning. Via exempelvis
mobiltelefoner så kan vi kommunicera och tänka på helt andra sätt än tidigare. Inom
posthumanistisk feminism finns tanken om att teknologi kan förstås som en del av kroppen. Det
handlar om gränsdragningar mellan vad som är mänskligt och inte, och genom dessa
gränsdragningar så riktas en kritik mot det mänskliga subjektets självskrivna position. 29
27
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Våra och andras kroppar avgränsas inte av huden (den är som bekant högst genomsläpplig), vilket
gör att vi blir till i samspel med en uppsjö icke-mänskliga andra. Dessa icke-mänskliga andra finns
inom oss, liksom runtomkring oss. Posthumanistisk teori ifrågasätter det mänskliga subjektets
primat, att ”hon” i någon mening skulle ha företräde, genom att fokusera på de relationella
dimensionerna hos hur kroppar, subjekt och deras politik tar form.30

Via denna teoretiska ingång öppnas det upp ett tolkningsutrymme för hur det går att se på den
mänskliga kroppen som något delvis icke-mänskligt. Detta gör att det blir möjligt att se
exempelvis mobiltelefoner, filter och sociala medier som en del av människan, en slags
förlängning av kroppen.

För att kunna fördjupa analysen och se på hur normen och ett eventuellt motstånd ser ut har jag
valt att ta med begreppet glitch. Begreppet öppnar upp för hur det går att tänka normer och ideal
som något i grunden maskinärt, vilket är något som Jenny Sundén gör i artikeln ”On trans-,
glitch and gender as machinery of failure” (2015). I Sundéns artikel så undersöker hon hur
genus är möjligt att förstå som något teknologiskt och maskinärt. Sundén menar att detta synsätt
möjliggör en förståelse av genus som någonting trasigt. I artikeln så undersöker Sundén hur
femininitet omförhandlas och att det finns en tanke om en ideal femininitet men att den i
grunden är ouppnåelig. Genom detta synsätt visar Sundén hur en kan förstå femininitet med
andra termer än någonting som skapas genom att vi gör det performativt. Genom att ha en
posthumanistisk feministisk ingång blir det möjligt att fokusera på hur kroppen tillsammans
med femininitet sammankopplas med teknologi. Sundén beskriver glitch som:
Glitch is an ambiguous phenomenon, holding both anxiety and beauty. As a slippage, a slip of the
tongue, or a momentary slipup, a glitch is rarely a complete collapse of the machinery. The machine
is still running, but the performance is poor, which also shifts the experience of the performance. As
an unexpected break in the flow, glitches are often undesired, undesirable, and hence possibly anxiety
inducing when they occur. It is a momentary loss of control, over technologies, systems, and
devices.31

Glitch blir det som stör det större maskineriet av normer och i detta projekt så blir glitch det
som inte passerar normen, det som gör motstånd och som trasslar till det. Om vi då ser
femininitetsidealet som det övergripande maskineriet som vi måste förhålla oss till samt ordna
oss efter blir glitch det som sätter sig emot. Den okonstlade kroppen som bara finns där utan att
bry sig om normer och ideal blir en form av glitch. Den blir ett störningsmoment som bryter av
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mönstret. Glitchs funktion i detta projekt blir som en form av systemkritik som möjliggör för
en (norm)kritik att ta plats.

Intra-aktion, agens och diskurs
Fenomenet som denna uppsats grundar sig i är Snapchat dysmorphia, men hur kan en förstå
fenomenet i stort och vad som kopplas samman med det? Delar av det teoretiska ramverket
består av fysikern Karen Barads begrepp intra-aktion, agens och diskurs. I boken Meeting the
universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning (2007) men
också i artikeln ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes
to Matter” (2003) så tar Barad upp dessa begrepp och går in på hur de går att använda för att
förstå exempelvis fenomen. Barad som är teoretisk fysiker applicerar ett naturvetenskapligt
synsätt på samtida fenomen i hur dessa kan undersökas. Barad bryter ner fenomenet för att se
hur de olika elementen intra-agerar med varandra, fenomenet skapas i den intra-aktion som sker
mellan de olika beståndsdelarna. En intra-aktion är enligt Barad en sammanflätning av agenser
och diskurser som möts, och i detta möte skapas fenomen utifrån det som sker i intra-aktionen.
Det vill säga, Barad menar på att ett objekt eller fenomens betydelse inte är förutbestämt utan
saker och ting får sin fulla betydelse när det sker intra-aktioner. Det är i mötet av sammanflätade
beståndsdelar som det skapas en mening. Genom att se Snapchat dysmorphia som ett fenomen
där det sker intra-aktioner mellan diskurser och agenser så öppnas det upp för ytterligare
förståelser för hur fenomenet skapas. Då intra-aktion är något som sker inifrån så blir det i detta
fall de diskurser och agenser som samverkar för att tillsammans forma Snapchat dysmorphia.
Intra-aktion blir centralt för att förstå hur Barad tänker sig att olika parter agerar, samverkar och
sammanflätas med varandra.32 Det som skiljer intra-aktion från interaktion är att förmågan att
agera sker inifrån till skillnad från interaktion där två enheter möts och där det redan finns en
förutbestämd förståelse av vad de är och består av. Så i intra-aktionen sker konstanta möten av
olika delar, agenser och diskurser.

Barad menar på att vi behöver se på diskurs som något annat än något rent lingvistiskt. Barad
vänder sig emot att det materialistiska ofta utesluts från diskursbegreppet då hon menar på att
det inte går att särskilja det materialistiska från diskurs, utan det är något som är sammanflätat
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med varandra. Barad menar även på att det är diskurser och agenser som är grunden till att
förstå hur saker och ting är uppbyggda.33 Barad tillskriver agens, det vill säga en förmåga göra
något, att agera och handla, till både mänskliga och icke-mänskliga parter.34 Barad förklarar
agens enligt följande: "Crucially, agency is a matter of intra-acting; it is an enactment, not
something that someone or something has. Agency is doing/being in its intra-activity."35 Agens
blir hos Barad det som gör att vi kan agera, det blir det som möjliggör för vårt och andras
handlande. I denna uppsats så tillskrivs både det teknologiska och det kroppsliga möjligheten
till agens vilket gör det möjligt att se på vad som får göra agens, på vilka sätt och hur utrymmet
att agera ser ut.

Genom att se på diskurs som idéer, tankar, strukturer men också som materialistiska ting såsom
teknologi eller kroppen och att agens ses som förmågan att agera blir intra-aktionen det som
sker när dessa element möts. Snapchat dysmorphia blir via detta teoretiska ramverk en
sammanflätning av en mängd olika agenser och diskurser som skapar mening tillsammans.
Genom att se på fenomenet utifrån detta perspektiv undersöker jag vad som samverkar för att
fenomenet ska få sin betydelse. I intra-aktionen så möts exempelvis kroppen, femininitetsideal
och en normaliserad syn på plastikkirurgiska ingrepp. Dessa tre komponenter var för sig har
egna varierande betydelser som går att förstå på olika sätt, men utifrån intra-aktion så möts
dessa och tillsammans så skapas en annan mening och betydelse, i detta fall Snapchat
dysmorphia.

Analys
Följande analys kommer bland annat att kretsa kring normer och val. Frågor som blivit aktuella
i materialet är vad som skapar normer och vad som står bakom val och bortval. Materialet har
bidragit till att visa på hur unga kvinnors selfiepraktiker ser ut samt hur de själva reflekterar
kring ingrepp och filtrerade bilder. Analysen kommer att vara uppdelad så att jag först
behandlar ett övergripande tema som återfinns i materialet och det är tanken om en ideal
femininitet. Därefter så flyttas fokus över till filter och dess funktion, vad som filtreras bort och
framhävs och vilka diskurser som styr filtrerandet. Sedan så undersöks det hur det går att förstå
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samspelet mellan teknologi, kirurgi, kropp och femininitet utifrån ett posthumanistiskt
feministiskt perspektiv.

Att passera en ideal femininitet
Denna analys inleds med ett överhängande tema som är speciellt tydligt i materialet och det
temat kretsar kring femininitetsideal. Det finns ett ideal att nå upp till, en ideal femininitet som
sätter normerna, men frågan blir om det är något som är möjligt att nå? Marla berättar att:
”Facetune is a high, changing yourself, perfecting youself in an instant with the procedure like
non-surgical rhinoplasty all of that is a high and you feel so so good.”36 Här kommer det fram
att för Marla blir redigering och ingrepp ett sätt att må bättre, när hon uppnår sin idealbild så
upplever hon ett lyckorus. Om vi ser den ideala femininiteten i som någonting maskinärt, som
går sönder och som behöver reparationer för att fungera, skulle det då bidra till en förändrad
förståelse av Snapchat dysmorphia? I artikeln ”On trans-, glitch, and gender as machinery of
failure” så skriver Sundén:
In a more obviously machinic understanding, femininity is a technology of failure, and the ideal of
smooth, slick, seamless, effortless femininity impossible. There will always be glitches, slippages,
slips; too feminine, not feminine enough, not feminine in the right way, a never-ending struggle for
everybody with femininity aspirations. There is no such thing as flawless technologies, or bodies,
this is the ideal. The starting point, the very foundation, is rather always that of a broken machine.37

Här blir femininitetsidealet den normen som reglerar den kvinnliga kroppen. Det finns ett ideal
som en ska leva upp till men det kommer alltid att glappa. Som Sundén skriver så kommer
glitchar att existera. Glitchar som uppkommer i de strategier och discipliner som kvinnor
producerar och reproducerar för att uppnå idealbilden.

Om det inte nu finns några felfria och perfekta kroppar, vad gör det med den hets som finns
bland unga kvinnor på sociala medier som grundar sig i att en måste uppnå en viss standard?
Som flera av ungdomarna berättar så upplever de själva att det finns ett ideal som en bör
eftersträva. Det blir också tydligt att det för vissa inte finns något egentligt val att göra när det
kommer till att vara aktiv och posta selfies på sociala medier, det är ett måste. När Zamirah
reflekterar kring varför hon väljer att operera sig så grundar sig hennes val i att hon vill vara
36
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aktiv på sociala medier. ”Part of the reason I do want this surgery is so I can take nicer pictures
and be proud of them, and I think the only way to do that is if I was to either get my nose filled
or surgery itself”38 säger Zamirah som menar på att anledningen att hon inte är så aktiv på
sociala medier är för att hon känner sig osäker kring sitt utseende. 39 I hennes resonemang så
återfinns just en idé om att hon behöver opereras för att vara aktiv på sociala medier, då hon
inte är så aktiv som hon önskar att hon var då hon känner att så som hennes näsa ser ut stoppar
henne från att ta bilder som hon själv blir nöjd med. Susan Bordo menar på att det finns en
etablerad idé kring att kvinnor ska nå upp till en viss skönhetsstandard för att kunna passera
fritt i samhället.40 Då målet för många är att passera friktionsfritt inom den ideala femininiteten
blir den enklaste lösningen på detta att redigera sina bilder innan de läggs ut för världen att
beskåda. Med detta menas att många vill kunna glida undan radarn och inte sticka ut på fel sätt.
Därför blir just passerandet kombinerat med ett optimerat skönhetsideal något som innefattas
inom Snapchat dysmorphia, det blir olika agenser och diskurser som samverkar för att
fenomenet ska kunna existera. Dessa agenser och diskurser skulle exempelvis kunna vara
normalisering av redigerade bilder och plastikkirurgiska ingrepp, femininitetsideal, ständig
tillgänglighet till sociala medier och kamera samt filter.

Som Bordo skriver så är höga krav på kvinnors utseende inget nytt påfund,41 men kombinerat
med en allt högre sociala medier-närvaro och teknik som möjliggör för att enklare redigera och
anpassa vårt utseende så finns det helt nya krav en behöver leva upp till. Detta kan bli en typ av
fälla vilket följande citat från Marla vittnar om. Efter att Marla gjort sitt senaste fillersingrepp
säger hon:
I feel like a better version of myself I feel more comfortable so I’m probably going to respond to all
my DM’s on instagram to the guys that been wanting to meet with me and take me out on dates and
I’ll probably say yes and schedule those now that I feel more comfortable, uhm so yeah there’s like
my lifes like starting up again I feel like.42

När hon efterliknat den version av sig själv som hon presenterar på sociala medier så mår hon
bättre och känner sig tryggare i sig själv. Men blir det inte så att hon fastnar i ett mönster när
hon känner att hon är beroende av att leva upp till den redigerade bilden av sig själv? I Marlas
38
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selfiepraktiker ingår inte bara att redigera selfies, hon känner att hon behöver förverkliga dessa
redigeringar för att kunna leva sitt liv. I den intra-aktion som sker i Marlas rutin att upprätthålla
den redigerade bilden av henne själv ingår både en tanke om ett annat mer estetiskt tilltalande
utseende kombinerat med ekonomiska möjligheter och en teknologisk utveckling. Detta
möjliggör för en virtuell bild som inte nödvändigtvis korrelerar med hur en ser ut i verkliga
livet. Samt så spelar diskurserna kring skönhetsoperationer in då dessa blivit allt med
normaliserat.

I både Zamirah och Marlas berättelser så finns det element av att känna att de måste nå upp till
en viss standard av feminin skönhet. Detta återfinns bland annat när Zamirah förklarar att hon
begränsar sig själv för att hon inte känner att hon kan ta bilder som hon är bekväm med att lägga
upp på sociala medier.43 Eller när som i citatet ovan när Marla känner att hon behöver leva upp
till den redigerade versionen av sig själv för att kunna träffa killar som hon mött via sociala
medier. Bordo menar på att discipliner och praktiker såsom smink, kost/dieter och kläder blir
ett sätt för kvinnor att själva reglera sina kroppar.44 I och med att Bordo skrev sin bok 1993 så
fanns inte sociala medier, men det skulle gå att addera selfiepraktiker till Bordos lista, praktiker
såsom redigering, vinklar och filter. I och med att det skett en normalisering av både ingrepp
och skönhetsoperationer45 men också av bildredigering så går dessa praktiker som kretsar kring
selfies att koppla samman med andra rutiner och praktiker som blivit en självklar del av många
kvinnors vardag. Att inte nå upp till en viss standard är något Bordo återkommer till, hon
skriver: ”Through these disciplines, we continue to memorize on our bodies the feel and
conviction of lack, of insufficiency, of never being good enough.”46 Vad händer om vi ser
filtrering, bildredigering och ingrepp som en del i de discipliner Bordo tar upp? I materialet så
återkommer reflektioner från de unga kvinnorna om att inte räcka till. De känner ett behov av
att nå upp till förutbestämda standarder för hur en ska se ut. Detta blir en av anledningarna till
att de redigerar sina bilder, men även att de i slutändan väljer att lägga sig under kniven.
Redigering och filtrering av selfies blir delar av de discipliner som reglerar kvinnors kroppar.
Vad som menas med detta är att kvinnokroppen måste ordna sig efter förutbestämda mönster
och normer för att inte sticka ut. För att kunna passera den ideala femininiteten så krävs det att
en förhåller sig till de rådande samhällsnormer som existerar samt att de deltar i dess
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discipliner.47 Bordo menar att många av dessa discipliner grundar sig i att inte räcka till som
kvinna. Det finns en underliggande tanke att kvinnor ska uppnå ett visst ideal, även om detta
ideal kanske ses om perfekt så är det svårt och kanske till och med omöjligt att uppnå. Sundén
skriver att den ideala femininiteten grundar sig på ett ouppnåeligt ideal, som kvinna är det redan
bestämt att du ska misslyckas på ett eller annat sätt.48 Om det nu är så att det inte går att passera
inom den ideala femininiteten friktionsfritt utan att en konstant bollas mellan att vara för mycket
eller för lite av någonting, går det att omförhandla denna position på något vis?

Selfies och en strävan efter perfektion kan skapa en kultur som triggar ångest hos användare,
ångest som grundar sig i att en känner att en måste leva upp till en viss standard. Men det går
också att se denna selfiekultur som ett steg mot en karriär, ett sätt att inneha en maktposition.
Crystal Abidin har följt flera unga influencers i Singapore. Influencers är ofta unga personer
som skapar sig ett varumärke kring sig själva. Abidin menar att dessa unga kvinnor som hon
följt har lyckats omforma diskursen kring selfies till något som istället kan innebära makt.
Selfies på framförallt instagram kan användas för att sälja produkter, det har blivit en plats där
företag anlitar influencers för att marknadsföra deras produkter.49 Hos influencers blir selfien
en inkomstkälla samt en strategi för att erhålla makt. Sen kan det givetvis riktas kritik mot
influencers som uppmanar till en ökad konsumtion eller skeva skönhetsideal, då många
influencers använder den typen av bildredigering som diskuteras i denna uppsats. Lika mycket
som bilder och selfies används för att reproducera skönhetsnormer så kan bildmediet användas
för att göra motstånd. Både via exempelvis kroppsaktivism på sociala medier men också
tidigare på bloggplattformen Tumblr. Tiidenberg och Gómez Cruz har undersökt hur användare
använder sina avklädda kroppar för att göra motstånd mot bilden av normkroppen. Bilderna
fungerar även som en strategi för att öka det egna självförtroendet och förändra sin egen syn på
sin kropp.50 Det blir intressant att sätta denna syn på bilder och kropp i relation till hur bilder
används på exempelvis instagram. Vem är den tilltänkta betraktaren och på vems villkor sker
bilden? Instagram har fått kritik för att avklädda bilder är tillåtet när det finns en manlig
betraktare i åtanke, men att när en bild är kroppspositivistisk och feministisk så raderas den.51
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Detta visar även på hur Instagram ser på att kvinnor behöver hålla en viss standard, som kvinna
får du inte posta en bild hur som helst utan du behöver förhålla dig till en lista med både synliga
och osynliga regler satta av den patriarkala maktordningen. Dessa regler finns inbakade i vårt
samhälle och är en struktur som alla tvingas att förhålla sig till, antingen genom att glida med,
acceptera den och i vissa fall profitera sig på den. Eller så förhåller sig användaren till reglerna
genom att göra motstånd, antingen medvetet eller genom att bara vara. Som Tiidenberg och
Gómez Cruz skriver så kan bilder bli något som stärker postarens eget självförtroende och
självbild, här sker postande av bilder på användarens egna premisser och det sker i ett rum på
nätet där detta är accepterat.
Women with a difficult past or existing relations with their bodies and body-image (eating disorders,
body-dysmorphism, stress from ageing) experiment with selfies and use them as knowledge devices
which allow them to become something more than unfinished projects that need to be coerced into
frames where slender and young are the only way of being.52

Här visar Tiidenberg och Gómez Cruz att selfies blir en strategi för att skapa motstånd mot det
unga och smala idealet, det blir något som kan ge användaren en annan bild av sig själv. Selfies
fungerar i detta avseende som något som både kan ge insikter om hur en inte behöver forma
och omforma sig själv för att passa in i redan satta ideal. Att använda selfies på detta vis
återfinns också inom kroppspositivistiska rum där det finns ett fokus på att nyansera bilden av
den kvinnliga kroppen och att komma bort från den ofta redigerade bilden av kvinnokroppen
som visas i reklam och media.

Ingrepp och bildredigering har de senaste åren blivit allt mer normaliserat. Ingrepp har funnits
länge som ett alternativ för att förändra sitt utseende, men det är på senare tid som bildredigering
blivit ett alternativ. Nu behöver en inte längre ha en dator med program som Photoshop samt
kunskap i redigering utan nu räcker det med en gratisapp som en kan ladda ner till sin telefon
för att kunna redigera bilder. Med bara några klick kan en nu helt ändra hur en ser ut, utan att
det krävs särskilt mycket tid, pengar eller kunskap. En möjlighet till ett finjusterat utseende har
blivit tillgängliggjort tack vare teknikens utveckling. Med denna nya tillgänglighet så öppnas
möjligheterna för alla som vill experimentera med tanken hur en skulle kunna se ut, det är bara
fantasin som sätter gränserna för hur en kan välja att nu framställa sig själv. Maktordningar som
blivit tydliga genom diskursanalysen är exempelvis vithet och patriarkatet, även funktionalitet
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förutsätts. Förutom dessa tre så finns det även en klassaspekt som är viktig att bära med sig.
Det har blivit mer tillgängligt och normaliserat att göra kirurgiska ingrepp, men det har även
kommit att bli en klassfråga. Det flesta unga har tillgång till en telefon med bildedigeringsappar,
men långt ifrån alla har möjligheten att förverkliga den drömbild de har av sig själva. Att uppnå
skönhetsidealet blir en möjlighet på nätet, men ej i verkligheten. I Skeggs undersökning om hur
brittiska arbetarklasskvinnor förhåller sig till sin klassposition och deras strävan efter
respektabilitet så skriver hon att kvinnorna ser sina kroppar som en investering. Skeggs menar
att kroppens rörelsemönster, hållning och form är klasskodat och att idealet är en
medelklasskropp. Här handlar det om liknande discipliner som Bordo skrivit om såsom dieter
och träning. En respektabel kropp är en kropp som är vårdad och omhändertagen.53 Att se
kroppen som en investering är något som Marla reflekterar kring. Hon pratar om att hon nu
börjat att investera i sig själv och att det var ett avslutat förhållande som delvis triggade igång
att hon nu väljer att investera i sig själv snarare än i andra relationer, detta för att hennes
tatueringar eller ingrepp inte bara kan försvinna ur hennes liv från en dag till en annan. Hon
sitter på golvet i hennes lägenhet och skapar högar med skor, väskor och kläder som hon ska
sälja vidare och säger: ”These can be bought and sold where as I feel differently about tattoos
and plastic surgery I feel like it’s an investment in myself where as things like this are kind of
just I don’t know a band-aid if you think about it.”54 Hon säger att hon vet när hennes filler
försvinner, det är förutsägbart. ”It’s not like a guy that can just disapear out of your life.”55
Ingreppen blir en investering för att hon ska må bättre och känna sig mer bekväm i sin egen
kropp. Det blir också en investering hon kan kontrollera, hon har möjligheten att själv göra om
ingreppen när kroppen brutit ner den förra behandlingen. En omhändertagen kropp blir en
respektabel kropp, en kropp som passerar och uppfyller normen. Men att passera blir här ett
privilegium som alla inte har tillgång till. Det blir både en klassfråga men också en fråga om
funktion och kroppen, har du en kropp som passerar utan problem, en kropp som du kan
modifiera för att passa in i normen, eller kommer kroppen alltid att krångla och glappa när den
tvingas in i dessa strukturer.
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Reproducerandet av skönhetsstandarder
Fenomenet som undersöks här är Snapchat dysmorphia, det vill säga trenden att allt fler
personer söker sig till plastikkirurger för att genomgå ingrepp så att de ska efterlikna deras
filtrerade och redigerade selfies. Inom Snapchat dysmorphia så möts olika agenser och
diskurser. Exempelvis tanken om att det finns en ideal femininitet som kvinnor behöver nå upp
till som är kopplat till idéer om kroppsnormer, teknologi i form av appar och telefoner,
användandet av sociala medier, bildredigering och möjligheter för plastikkirurgi. Men även att
det skett en normalisering av att göra plastikkirurgiska ingrepp. Det är detta som är inter-aktion
vilket Barad menar är ett sätt att se hur de underliggande komponenterna är sammanflätade och
samverkar inifrån fenomenet. Genom att bryta ner fenomenets grunder via Barads ingång så
blir det möjligt att se på hur alla dessa delar samverkar, sitter ihop och påverkar varandra. Var
för sig så har dessa element olika betydelser men tillsammans får de en ny mening. Att gå via
denna teoretiska modell ger också möjlighet till ett annat djup då det som fångas upp visar på
hur fenomenet formas och omformas. Snapchat dysmorphia fungerar i denna uppsats som ett
exempel på där det sker massvis med intra-aktioner, som både är symboliska i form av tankar,
strukturer och idéer. Samtidigt blir det kroppsligt och konkret i och med att personer lägger sig
under kniven för att uppfylla idealet fullt ut. Via filter och appar som Facetune så reproduceras
ett ideal som inte är uppnåeligt utan någon form av kirurgiskt ingrepp. Så på ett sätt går det att
se dessa appar och filter som något som påverkar både hur personer ser på sig själva men också
andra då bilderna aktivt redigeras. När då dessa bilder sen följer med till plastikkirurgen så går
det ifrån att vara bilder till att i slutändan bli någonting kroppsligt.

Något annat som blivit allt mer normaliserat utöver kirurgiska ingrepp och redigerade bilder är
att kameran har kommit att i allt större utsträckning ersätta spegeln. Vem har inte sett nån på
bussen eller tåget som fixat små detaljer med mobilen framför ansiktet? Mobilkameran har fått
en annan funktion än att enbart ta bilder, den ger oss direkt feedback på hur vi presenterar oss
själva för världen. Warfield skriver i artikeln ”MirrorCameraRoom: the gendered multi(in)stabilities of the selfie” (2017) att det i selfien kan förekomma glitchar som lätt kan åtgärdas.
Hon skriver: ”The technology is used as an intimate device of self-reflection and selfpresentation where corporeal glitches like misplaced hair and imperfect makeup are immediatly
managed and fixed, and in the moment of catered perfection snapped and perserved.”56 Här blir
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kameran och selfien något som omedelbart ger användaren respons och du kan i realtid fixa till
felande element. Samtidigt får kameran en reglerande funktion, med det menas att eftersom
kameran ger användare en bild av hur den ser ut kan användare därför hela tiden fixa små
detaljer som felar. I reportaget från Broadly så ses både Zamirah och Marla använda
mobilkameran som en spegel, där små detaljer justeras efterhand som fler bilder tas. I denna
process när kameran blir en spegel så blir kroppen ett med teknologin, något som Warfield
förstår via Barads begrepp intra-aktion.57 Det som gör att detta blir en intra-aktion är att varken
kroppen eller teknologin är färdigdefinierade delar som möts utan detta sker i intra-aktionen.
Det är då selfien får betydelse som selfie, det sker ett möte mellan olika element och i detta
möte så händer det något, selfien blir till. Selfien blir det som visar oss hur vi kan se ut. Den är
lättillgänglig, enkel att använda och den går att manipulera. Det går möjligtvis att förstå
Snapchat dysmorphia som en av konsekvenserna av den intra-aktion som sker mellan selfies,
ideal, filter, kirurgi och teknologi. När dessa parter samverkar så skapas mening kring
fenomenet. I Snapchat dysmorphia så sker det en förändring av den faktiska kroppen, detta för
att efterlikna en bild skapad av och genom teknologier. Så i och med selfies så har spegeln och
spegelbilden blivit teknologiskt präglad.

Filter går att förstå på flera olika vis, det finns både kulturella och teknologiska filter. Forskaren
Jill W. Rettberg menar att: ”Our cultural filters, the rules and conventions that guide us, filter
out possible modes of expression so subtly that we often are not even aware of all the thing we
do not see.”58 Så kulturella filter går att förstå som diskurser, som något som avgränsar och
formar vad vi har möjlighet att se och tänka, medan teknologiska filter är sådana som återfinns
i bland annat appar såsom Instagram, Snapchat och Facetune. Filtrets funktion blir enligt
Rettberg att försköna bilden då det i filtret sker olika saker baserat på det kulturella. Det är dessa
strukturer som blir styrande över de teknologiska aspekterna, det kulturella styr över filtrets
funktion.59 Sundén menar på att det finns en tanke om att teknologi ska göras så pass liten att
den ska kunna finnas överallt utan att den syns.60 Detta blir en intressant tanke att fånga upp då
vissa filters funktion är att inte synas. Appen Facetune2 har exempelvis ett filter som heter
”NoFilter”. Den filtrerade bilden ska framstå som att den inte har något filter alls. Det här filtret
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ger användaren varken förändrade proportioner eller en drastisk makeover, däremot så jämnas
huden ut och eventuella rodnader och finnar filtreras bort. Resultatet blir en bild som ser
”naturlig” ut men som i själva verket gömmer lager av filter och redigeringar.

”Got it” utbrister Marla när hon sitter på sängen och poserar framför sin mobilkamera, efter
flera minuters poserande så lyckas hon ta bilden hon ville ha. Men bilden är inte redo att läggas
ut på sociala medier än utan Marla letar reda på bildredigeringsappen Facetune som hon
medvetet gömt undan bland alla sin appar i sin telefon.61 Detta beteende återkommer när Jordan,
en av tonåringarna som är med i materialet från React channel berättar om hur hon använde
facetune och selfies är hon var yngre.
When I was about 15 I facetunned the heck out of my photos just because I was so uncomfortable in
my own skin... I felt like I needed to meet a certain standard of beauty... I was putting so much effort
into making myself looking like this barbie doll after I had taken hundreds of photos to get the
”perfect” one and I, at some point I realized that’s obsessive and it’s not healthy.62

Här blir det tydligt att det upplevs finnas en skönhetsstandard en måste nå och att detta i längden
kan bli destruktivt. Som Jordan berättar så blev det för henne ett stort och krävande arbete med
att få till den perfekta bilden. Här blir det som driver henne en ångest kring hennes utseende
och att hon inte mår bra i sig själv. Dålig självkänsla blir i detta fall en del i den intra-aktion
som finns i denna selfiekultur.

Det finns en underliggande strävan efter symmetri hos vissa av de unga kvinnorna. Marla
berättar att det som fick henne att börja med ingrepp var för att hon ansåg att hennes stora ögon
och stora näsa skapade en obalans i hennes ansikte, därför valde hon att lägga fillers i sina
läppar.63 Balsamo skriver att det tidigare funnits en mall som plastikkirurger använt som guide
för att få till estetiskt snygga drag, denna mall kallas the aesthetic face. Balsamo skriver ”As an
abstraction the aestethic face is designed to assist surgeons in planning surgical goals; but as a
cultural artifact, the aesthetic face symbolizes a desire for standardized ideals of Caucasian
beauty.”64 Det Balsamo menar är att denna mall i grunden är skapad utefter ett västerländskt
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ideal, konsekvensen blir då att det är detta ideal som reproduceras vidare och på så sätt även
eftertraktas.65 De västerländska dragen blir en modell för ett ideal som reproduceras vidare
genom kirurgi, medier och redigering. Via många snapchatfilter så förstoras användarens ögon
så pass mycket att det nästan ser ut som ett tecknat rådjurs ögon och det finns dokumentation
på att personer har opererat sina ögon för att efterlikna den effekt snapchatfilter har. Att operera
ögonen är egentligen ingenting nytt utan det finns en etablerad skönhetsindustri i flera asiatiska
länder då det där finns ett ideal som innefattar stora ögon och en annan ögonform. Balsamo
skriver att det finns delade åsikter om det är ett västerländskt ideal som ligger till grunden för
dessa operationer eller inte. Hon skriver att vissa forskare menar på att en rundare ögonform
ses som något sofistikerat och att det därför är eftertraktat. Forskarna menar på att det inte finns
en intention hos klienterna att efterlikna ett västerländskt ideal utan att de vill åt detta ideal av
andra orsaker.66 Men frågan bli varför en rundare form på ögat då ses som något mer
sofistikerat? Det skulle kunna bero på att det i grunden är något som kopplas ihop med det
västerländska utseendet.

De mallar Balsamo diskuterar i sin bok kallas the aesthetic face, det är mallar som
plastikkirurger tidigare utgått från vid operationer. Det finns ett ideal kring en rak och smal näsa
utan knölar, detta går enligt Balsamo att koppla till att västerländska drag premieras. 67 Utifrån
mallarna blir det tydligt att det är raka linjer som är det en ska eftersträva och därmed är det
även dessa drag som reproduceras genom plastikkirurgiska ingrepp. Javonda som låter sig
intervjuas i ett kortare reportage pratar om hur dåligt hon mått på grund av hennes utseende:
…and when it came to race it wasn’t just about the color of my skin it was also about the features
that I was born with, commonly black people have wider noses and so I would look up myself versus
other people of other races, that’s definitely when I started to just dislike it immensely.68

Som Javonda säger i sin intervju så upplever hon att hon behöver tona ner sina naturliga drag
för att sedan accentuera andra drag såsom tydligare käkben samt en rakare och smalare näsa,
det vill säga ansiktsdrag som kopplas ihop med ett västerländskt vitt utseende.69 I handlingen
att fysiskt förändra kroppen slutar detta att bara vara en fantasi i hur en skulle kunna se ut utan
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det blir något konkret, det sker en kroppslig förändring. I denna handling går det att se en mängd
olika diskurser och agenser som samverkar. För att kunna se närmare på detta krävs det att ett
urval görs, det som Barad väljer att benämna som agential cuts. Warfield förklarar agential cuts
som:
In short, apparatuses of bodily production are the material and discursive networks and
entanglements that guide agential cuts. Influneced by the complex genealogies of apparatuses of
bodily production, then agential cuts are repeated ”boundary-drawing practices” (Barad, 2007, p.140)
demacrating like a sculptor with a knife, what ”makes the cut” and boundaries of the body and what
does not make the cut.70

Så agential cuts blir det som används för att begränsa ett område så det går att undersöka. Det
som det handlar om i valen och bortvalen av selfies är att gränser dras. Gränser för vad som är
accepterat och inte. I redigeringen förstärks dessa gränser genom att det blir ännu tydligare vad
som är eftertraktansvärt.

Med Barads begrepp agential cuts så synliggörs de gränsdragningar som görs. Barad menar på
att för att vi ska kunna titta närmare på fenomen och intra-aktioner så måste avgränsningar
göras. I denna process så blir det tydligt att vissa saker hamnar på ena sidan gränsen medan
resten på den andra sidan. I denna aktiva handling att dra en gräns som avgör vad som ska
finnas med och inte så blir det viktigt att vara medveten om urvalet och på vilka grunder det
sker. Gränsdragningar som går att se i materialet är exempelvis den mängd bilder som tas innan
den ”perfekta” selfien producerats. Warfield skriver: ”Normative standards of feminine beauty
(e.g. fair skin, big hair, slim facial features, and body) influenced the approval and dismissal of
images, as did concealing the labor involved in producing a good image”,71 dessa skönhetsideal
är återkommande även hos Balsamo och Bordo. Som Warfield skriver så ligger dessa ideal till
grund för hur urvals och kanske framförallt bortvalsprocessen går till. Det som inte passar in i
den kvinnliga skönhetsmallen sorteras bort.
”Gendered personality traits communicated visually (which are both material and discursive) like
cuteness or softness (with “a little bit of attitude”) are enacted or added when, upon reflection, they
are not initially viewed as present. The agential cuts, made in the production of a selfie, are not cuts
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based on chance. Rather, gendered apparatuses of bodily production within the intra-action limit the
potential expressions of self.”72

Här kopplar Warfield samman ett västerländskt skönhetsideal med teknologi och femininitet.
Hon menar på att kroppen reproducerar genuskoder via selfies. För att då koppla tillbaka till
reportaget som följer Marla och Zamirah så går det att se dessa mönster av genusskapande
praktiker i deras selfies. De fixar till håret, posera och förstärker sina kvinnliga drag. Enligt
Warfield så blir kvinnor begränsade till typiskt kvinnliga uttryck, och detta ligger väldigt djupt
rotat i strukturen. Det som ligger till grund för bortval är enligt Warfield bilder som inte når
upp till den standard som är satt sen innan och hon menar på att det finns både materiella och
diskursiva egenskaper som produceras vidare via dessa bilder.73

När Marla ligger på sängen och fotar sig själv ser hon kamerans bild av henne. Men kamerans
version behöver nödvändigtvis inte stämma överens med hur en ser ut. ”Know your angles”74
säger Mikaela i videon från React, och det stämmer. Vinklar och avstånd avgör hur kameran
uppfattar och fångar motivet i fråga. Så i selfieprocessen så återges inte ansiktet så som det
faktiskt ser ur, det sker en förändring redan innan användaren manuellt redigerar och filtrerar.
I denna intra-aktion så finns det en överhängande diskurs om hur bilden ska bli och vad som
ska återges men teknologin kan inte reproducera en perfekt avbild. Detta samverkar med
användarens rörelsemönster som Warfield skriver om.
The gendered apparatuses of bodily production here include a complexity of technology (such as
feminine photographic tropes), feminine body standards (Western feminine bodily aesthetics), and
normative personality traits of femininity—especially as they are to be enacted in photography
(smiling and being cute).75

Rörelsemönster som förstärker femininitet blir en stor del av selfies som produceras. Warfield
skriver att diskurser kopplat till femininitet framhävs och blir avgörande för om selfien ses som
en bild som kan läggas ut.76 Det som Warfield kallar normativa skönhetsstandarder präglar hela
processen kring val och bortval. Detta går även att se i den redigeringsprocess som Marla
återger i Broadlys reportage. ”I’ll use facetune to fix my nose and erase the bump or make my
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lips a little more plump... I am really tired of editing my photos, like my back hurts to some
extent from doing all the editing and I also get a lot of anxeity from it.”77 Marlas återgivelse av
hennes selfiepraktiker blir här en påminnelse om att strävan efter ett ideal kan bottna i en
ångestfylld upplevelse. Bildredigeringen blir en paradoxal upplevelse då Marla även menar på
att det blir ett ”instant-high” att retuschera bilden precis så som hon önskar att hon såg ut, men
samtidigt så säger hon att det är ångestframkallande att behöva redigera sina foton för att nå
upp till den standard som hon på ett sätt skapat själv.78 Det blir på så vis en cirkel där hon känner
sig tvungen att både online men också i verkliga livet leva upp till den bild som hon återger på
sociala medier. En bild som hon själv skapat och reproducerar vidare genom att både redigera
sina foton men också via att hon gör plastikkirurgiska ingrepp. Detta blir en del av den intraaktion som sker inom fenomenet Snapchat dysmorphia och det blir tydligt i detta exempel hur
sammanflätat dessa diskurser och agenser är. Det är inte bara att personer går till plastikkirurgen
med en filtrerad bild på sig själva utan det som hänt är att dessa personer påverkats att tro att
de måste leva upp till ett i grunden artificiellt ideal. Det går att se filter som något tudelat, det
är teknologiskt och kulturellt präglat på samma gång. Med det menas att så som filter används
så är det i en teknologisk kontext, filtret finns i en kamera, telefon eller applikation. Men filtret
säger något om hur den samtida kulturen ser ut. I filtret så finns det förprogrammerade mallar
för hur bilden ska redigeras och detta sker per automatik utan att användaren i fråga behöver
göra någonting. ”I wish I could look like my filtered self in real life, because when I take a
selfie I always use filters.”79 säger Javonda när hon reflekterar kring sina egna selfiepraktiker.
Filtret omformar i vissa fall hur vi användare ser på oss själva, vilket gör att filtret här blir en
aktiv del i fenomenet, den ingår i de agenser som samverkar tillsammans med diskurser. Så på
ett sätt så går det också att se att diskurser kring kvinnlig skönhet och ideal påverkar filter som
i sin tur påverkar användare till att operera sig för att uppnå den bilden av sig själva som filtret
hjälpt dem att skapa.

Det kulturella och det teknologiska filtret blir avgörande för hur selfies produceras. Filtreringen
sker både medvetet via exempelvis instagram eller facetune filter och omedvetet via kulturella
filter som styr diskurser kring vad för typ av bilder som kan och bör tas. Detta sker på flera
olika vis, bland annat via gränsdragningspraktiker, det som Barad kallar agential cuts. Dessa
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snitt som tas blir både symboliska i form av redigering och vad som får inkluderas och inte,
samt så blir de konkreta när kniven skär in i huden. Snitten blir tydliga markeringar på vad som
är önskvärt och inte. Detta styrs i sin tur av samtida diskurser, i hur vi samtalar om ideal men
också vad vi gör konkret med våra kroppar.

Digitala, symboliska och kroppsliga effekter
Genom att se på hur personer opererar sig för att efterlikna den bild som de ger av sig själva på
sociala medier så går det att se teknologins konkreta påverkan på kroppen. Idéer om
kroppsnormer överförs via användare och influencers på olika plattformar och för en del unga
kvinnor slutar det med ingrepp av olika slag. Alltifrån läppfillers för att efterlikna influencern
Kylie Jenner, 80 till att sträva efter de ansiktsdrag som framhävs i olika snapchatfilter.81 Bordo
skriver:
Popular culture does not apply any brakes to these fantasies of rearrangement and selftransformation. Rather, we are constantly told that we can ”choose” our own bodies. ”The proper
diet, the right amount of exercise and you can have, pretty much, any body you desire.”82

Populärkulturens inverkan på oss människor är fortfarande stark idag, kanske ännu starkare
med tanke på hur integrerade vi är med våra telefoner, internet och sociala medier. Dessa
fantasier som Bordo tar upp har via nya teknologier blivit allt mer tillgängliga och via filter och
bildredigering så kan vi konkret välja hur vi vill presentera oss själva online. Det skulle gå att
se själva selfieprocessen som en förlängning av både vår kropp men också vårt tänkande.
Genom att filtrerade selfies blir idealet en vill uppnå så påverkar dessa appar och filter
användarnas självbilder. Redigeringsmöjligheterna sår ett frö om hur en potentiellt skulle kunna
se ut. I kombination med att många unga människor har stor sociala media-närvaro går det att
se att dessa redigerade selfies sprids och blir det som får representera användarna online. Som
exempelvis Marla berättar så känner hon att hon måste leva upp till den redigerade versionen
av sig själv, samtidigt som hennes selfies måste leva upp till tidigare selfies. Hon känner sig
tvingad att redigera för att upprätthålla bilden av sig själv.83 Här förlängs kroppen med filtret

80

Independent, ”Kylie Jenner lip filler confession leads to 70% increase in enquiries for the procedure”, (7/52015), https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/kylie-jenner-lip-filler-confession-leads-to-70rise-in-enquiries-for-the-procedure-10232716.html, [hämtad 2019-05-13].
81
Inside Edition [online video], 2018, 00:13.
82
Bordo 1993, s.247.
83
Broadly [online video], 2018, 02:19, 15:34.

31

och teknologin. Filtret har letat sig in i tankeprocessen och är med och omformar hur Marla
sedan ser ut.

I redigeringsprocessen sker intra-aktioner mellan teknologi, kropp, femininitet samt kirurgi.
”Facetune is like plastic surgery on your phone”84 säger Marla under sin intervju och detta citat
säger något om hur bildredigeringsappar såsom Facetune används. Den används i syfte att göra
små subtila ändringar för att få till en något mer optimerad bild av användaren, redigeringen
ska finnas där men inte synas. Den redigerade selfien blir ett resultat av att kroppen formas och
omformas för att passera femininitetsideal. Kroppen omformas digitalt med hjälp av några
klick. För att återkoppla till den posthumanistiska feministiska kärnan så består människan av
olika parter, mänskliga såsom icke-mänskliga som existerar i ett samspel mellan varandra.85
Genom att exempelvis se på filter som detta icke-mänskliga ting som har möjlighet att göra
agens och samspelar med den mänskliga kroppen så blir det tydligt att filtret blir en bärande del
för hur människan formas och omformas, både i mobilen och under kniven på ett
operationsbord. Agens är förmågan och möjligheten att agera. Enligt Barad så finns agens
överallt, både hos mänskliga och icke-mänskliga objekt. Så Barad tillskriver agens till både den
mänskliga kroppen och det teknologiska icke-mänskliga. Om vi nu ser att ett instagram eller
snapchat filter har agens, är den större än människans förmåga att agera och ta egna beslut? Det
skulle gå att se det som att filtrets agens påverkar människans agens. Då det kulturella filtret
sätter gränser för vad som är möjligt att göra och det teknologiska filtret implementerar detta.
Filtret avgör här hur människans möjligheter ser ut, även om människan har agens så har
utrymmet redan begränsats av filtret.

”I’ll see a photo and be like oh my god that’s disgusting”86 säger Zamirah och hänvisar till att
hon har en knöl på sin näsa. ”I wish I could change my perception and like not feel this way but
I know that’s not changing like I know myself.”87 Hon väljer att operera sin näsa för att hon
inte mår bra med hur den ser ut nu. Zamirahs agens är att hon kan genomgå den här operationen,
hon kan agera och ta sina egna beslut gällande sin kropp. Det skulle också gå att se det som att
andra agenser har haft en inverkan över hennes beslut. Ser vi till det teknologiska så finns det
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både mobilkameror, filter och sociala medier som alla påverkar hur diskurser kring
skönhetsideal ser ut. Personens egna agens har påverkats och influerats av andra agenser, det
sker intra-aktioner som gör att vi blir till i detta samspel av olika agenser och diskurser. Tankar,
idéer, kroppar, teknologi, praktiker, möjligheter och förmågor möts och tillsammans produceras
och reproduceras mening. I Zamirahs berättelse återfinns tankar om en ideal femininitet grundat
på västerländska ideal, normalisering av ingrepp tillsammans med ekonomiska tillgångar,
selfies, en skavande självbild, en vilja om att synas på rätt sätt på sociala medier och
teknologiska element såsom kirurgi och bildredigering. När dessa agenser och diskurser
samspelar i intra-aktionsprocess så skapas olika meningar och betydelser, en av dessa skulle gå
att se som det som ligger till grund för Snapchat dysmorphia. Det vill säga viljan och
möjligheten att omforma kroppen efter ett artificiellt ideal.

För att återkoppla till Zamirah som upplever att hennes näsa är äcklig så skulle det gå att se
hennes näsa som något som bryter normen. Det blir för henne ett ofrivilligt normbrott, en glitch
som hon inte är bekväm med. För henne passar inte hennes näsa in i vad som ses som ett
attraktivt ideal, hon känner att det blir något som sticker ut och som håller henne tillbaka. Men
detta glapp skulle lika gärna kunna vara något annat, då det i grunden handlar om att det finns
ett ideal som vi behöver förhålla oss till på ett eller annat sätt. Glitch går att förstå som det som
inte passerar normen obemärkt. Glitch blir här ett motstånd mot normen oavsett om personen
vars kropp glitchar vill det eller inte. Det skulle gå att förstå grunden till Snapchat dysmorphia
som en önskan om att passera. Online går det att reglera kroppen efter rådande normer så att
den glider förbi, men det är inte lika tillgängligt så fort vi inte befinner oss framför en skärm,
oavsett om det är mobilen eller datorn. Viljan att passera, att bara glida förbi och känna sig
accepterad blir så pass överhängande att personer genomgår kontinuerliga ingrepp eller
permanenta operationer för att nå denna position av att slippa bli ifrågasatt.
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Avslutande diskussion
Uppsatsen har behandlat frågor såsom vad det är som styr filtrering av selfies och vilka
maktordningar och diskurser som går att koppla till dessa. Materialet visar tydligt att det finns
ett övergripande ideal som påverkar de unga kvinnornas selfiepraktiker och det är
femininitetsidealet. Men det går också att koppla in vithet, funktion och klass som betydande
aspekter i det som format den selfiekultur vi befinner oss i. Snapchat Dysmorphia skapas av att
ideal, normer, selfies, teknologier och kroppar intra-agerar med varandra. Via en
posthumanstisk feministisk ingång har jag lyft upp frågor kring hur det går att tänka kring
normer och motstånd, vem eller vad som har agens samt hur diskurser och agenser samverkar
och vad som händer i denna process.

Jag gav mig in i detta projekt med tre stycken frågeställningar. Hur går det att förstå samspelet
mellan teknologi, kropp, femininitet och kirurgi i relation till Snapchat dysmorphia utifrån
posthumanistisk feminism, vad är det som framhävs samt filtreras bort och ses som oönskat i
dessa redigerade bilder och vilka underliggande diskurser styr hur selfies filtreras inom ramen
för reportagen om fenomenet? Jag har visat på att det inom fenomenet Snapchat dysmorphia
sker ett samspel mellan en mängd olika agenser och diskurser. Här möts en teknologisk
förståelse av kroppen med femininitetsideal, filter och en möjlighet till kirurgiska ingrepp, och
vad händer då när dessa delar intra-agerar? Jo, de skapar en mening och innebörd till fenomenet.
Diskurser och filter är sammanflätade med varandra och tillsammans blir det ett svar på mina
frågor kring vad om styr val och bortval och hur dessa val ser ut. Redan innan vi aktivt börjar
filtrera bilder så har en första filtrering av information redan skett. Det sker utan att vi lägger
märket till det. Den verkar osynligt men styr oss i olika riktningar. Den medvetna filtreringen
handlar oftast i grund och botten om att passera normer. De unga kvinnorna vill passa in och
inte sticka ut, de vill känna sig bekväma i sina kroppar och de ser ingen annan utväg än att lägga
sig själva under kniven för att uppnå en konkret förändring i deras utseende.

I kontexten att vi befinner oss i en kultur som kretsar kring selfien och självrepresentation blir
det intressant att se till hur denna representation går till. Är den filtrerade bilden representativt
överhuvudtaget? Filter har kommit att ha ett fokus i uppsatsen då det på ett vis är övergripande
och intrasslat i många av selfiepraktikerna. Vad skulle hända om en inte filtrerade sina bilder?
Skulle det ses som en motståndsstrategi mot rådande skönhetsnormer eller ses det ner på?
34

Kroppsaktivism är en form av strategi som används på sociala medier för att göra motstånd mot
hur kroppen regleras efter redan satta normer. Men går det att undvika filter? Som jag tog upp
i analysen så präglas selfieprocessen av två typer av filter, det teknologiska och det kulturella.
Då det är det kulturella filtret som på ett sätt styr användaren omedvetet, så blir det svårt att
säga om detta filter går att undvika då det blir något en tvingas att förhålla sig till, vare sig en
vill det eller inte. Men att använda Facetune och liknande bildredigeringsverktyg är ett aktivt
val många väljer att göra, även jag själv filtrerar selfies som jag lägger upp på sociala medier.
Men om vi ponerar att jag och många med mig skulle avinstallera Facetune och hoppa över
Instagrams redigeringsverktyg, vad skulle det få betydelse? Skulle det få någon betydelse
överhuvudtaget? Svaret på denna hypotetiska fråga blir kanske att jag skulle få ett tristare flöde
på Instagram. Filtrets funktion är att finnas där utan att synas för utomstående, den ska verka
med det ska inte märkas. Men när den filtrerade versionen av sig själv får fäste så kan det leda
till en ond cirkel där en känner sig tvingad att leva upp till en redigerad och filtrerad version av
sig själv.

Hur gör en motstånd mot ett ideal som är så pass normaliserat att personer opererar sig för att
se ut som sina filtrerade selfies? Jag tänker att detta motstånd skulle kunna gå att förstå som det
glitchande momentet om normen i fråga är det ”perfekta idealet”. Här blir valet att inte rätta sig
efter den perfekta ytan det som tar emot och det som går att se som ett normbrott. Att välja bort
normer blir ett sätt att göra motstånd samtidigt som en blir ett motstånd. Att glitcha i maskineriet
skulle då kunna ses som en vinst, att en lyckats att störa de normerande strukturerna som
vanligtvis reglerar kroppen.
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