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Uppsatsens syfte är att studera Instagram som plattform för olika typer av feminism, och att 

undersöka hur den kvinnliga kroppen representeras av uttalade feminister på Instagram. Detta 

görs genom en studie av tre framträdande Instagramfeministiska konton. Den politiska 

aktivismen har de senaste åren växt i takt med att sociala plattformar blivit allt mer populära 

(Mendes 2012, 236). Instagram har visat sig vara en effektiv plattform för att organisera och 

bedriva politisk aktivism, inte minst ur feministisk synpunkt där hashtags som till exempel 

#metoo har spridit kunskap om patriarkala strukturer och skapat debatt som även nått 

massmedia (ibid, s 236). Jag undersöker hur tre utvalda Instagramkonton producerar 

feminism genom bilder på kroppen med utgångspunkt i feministisk teori och fokus på 

kvinnokropp och ideal. Genom en socio-semiotisk innehållsanalys vill jag se på vilket sätt 

dessa konton sprider feministiskt innehåll genom bilder på kroppar och till viss del hur dessa 

inlägg tolkas av deras följare. 

    Slutsatsen är att presentationen av kvinnokroppen skiljer sig beroende på vilken typ av 

feminism som produceras, men också vilken respons deras följare ger. Det syns också stora 

skillnader i följarnas engagemang mellan de konton som har ett normbrytande förhållningssätt 

kontra det kontot som representerar en mer idealisk och normativ kroppsbild. Att utge sig för 

att vara feminist är inte heller en garant för att producera feministiskt innehåll. 
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1 Inledning 

Redan 1968 protesterade feminister i USA mot tävlingen Miss America då man ansåg att 

tävlingen lyfte ett ideal kring kvinnlighet som var ouppnåeligt för majoriteten av alla kvinnor 

(Kuhn 2009, s 40). Stereotypa framställningar i tv-program som Miss America, men även 

inom reklam, film och tidningar har genom åren fortsatt kritiserats av feminister och ur ett 

politiskt perspektiv har dessa bilder och texters betydelse spelat en stor roll i den feministiska 

diskursen (Kuhn, s 40). Med detta som bakgrund kan det tyckas självklart att sociala 

medieplattformar idag är en given plats för feministisk aktivism. Dessa plattformar används 

som verktyg för att nå ut med budskap, organisera sig och driva proteströrelser (Mendes & 

Ringrose & Keller 2018, s 236). Den digitala utvecklingen har också gjort det möjligt för 

feminismen att få spridning längre ner i åldrarna. Unga tjejer och kvinnor som tidigare haft 

svårt att identifiera sig som feminister eftersom de varit exkluderade från den feministiska 

rörelsen då de inte haft möjligheten att befinna sig i de rum där debatten bedrivs, kan tack 

vare dessa plattformar få en ökad medvetenheten kring feministiska frågor (Jacksson 2018, s 

33f). Sociala medier har också gjort det lätt för individen att delta i ideologisk aktivism, det 

vill säga aktivt politiskt ställningstagande utifrån ideologi (Strömstedt & Sander 2017, s 57). 

Sociala medie-plattformar är uppbyggda på ett sätt som tillåter användaren att passivt ta del 

av information från de konton man valt att följa, snarare än att man själv behöver söka upp 

den (Strömstedt & Sander, 2017, s 57). De konton som bedriver politisk aktivism på sociala 

medier kritiseras dock återkommande för att de anses ”predika för kören”, det vill säga de 

som valt att följa dessa konton är redan intresserade och medvetna om aktivistkontots uppsåt 

och åsikter, och behöver således inte upplysas. Detta kan göra det svårt för aktivisten att nå ut 

till nya och oinvigda potentiella följare (Strömstedt & Sander, s 58). 

En aspekt som ofta kritiseras feminister emellan är huruvida de representerar feminismen på 

rätt sätt eller inte. På Instagram kretsar denna representation i stor utsträckning kring det 

ytliga, fysiska. De mer radikala feministerna menar att man inte ska spä på den patriarkala 

kvinnonormen med bilder som rör kropp, träning eller hälsa, medan postfeministerna snarare 

fokuserar på kvinnans individuella förmåga och den biologiska rättigheten att behålla de 

kvinnliga attributen och samtidigt vara jämställd (Gemzöe 2019,  s 49, McRobbie 2007). Det 
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finns en tydligt västerländskt ideal som sätter normen för hur en kvinna bör se ut och vara, 

som är baserat på ideologiska tankar kring kön, sexualitet, klass, ras och etnicitet (Pontorotto 

2016, s 134). Den ideala västerländska kvinnan är medelklass, vit och ung utan rynkor eller 

andra ålderstecken, har fina ansiktsdrag och är vältränad och slank i kroppen (Pontorotto, s 

135, Hirdman, 2015, s 58). De feminister som till stor del bedriver sin politiska aktivism på 

Instagram kallas också för just Instagramfeminister. Detta är ett relativt nytt men redan 

vedertaget begrepp för den stora feministiska rörelse som brett ut sig de senaste åren 

(Mendes, Ringrose & Keller, 2018). Jag har i mitt sökande inte lyckats hitta forskning kopplat 

till det specifika begreppet, men desto mer forskning kring hur den feministiska aktivismen 

tar sig uttryck i olika sociala medier. I denna uppsats ämnar jag undersöka hur 

Instagramfeminister väljer att porträttera den kvinnliga kroppen gentemot samhällets ideal.  

 

2 Tidigare Forskning 
 

Uppkomsten av sociala medier har inte bara främjat möjligheten att konstruera sin identitet, 

utan det har också överlämnat makten till användarna och utgör en större möjlighet till 

spridning av idéer, kreativa protestformer och nya diskussionssätt (Thornham & Weissmann 

2013, s 173, Baer 2019, s 18). Varje individ som öppnar ett konto har möjlighet att 

representera sig själva online, oavsett om det ligger nära eller långt ifrån deras verkliga 

identitet från början (Thornham & Weissmann, s 173). Sociala plattformar främjar 

möjligheten att konstruera en egen, visuell identitet, och tilldelar användaren makt att påverka 

bilden av sig själv och hur andra ser på en (ibid, s 173).  Dessa medier används främst för att 

representera sig själv och framställa en kombination av fantasi, önskad och föreställd bild av 

jaget och den faktiska verkligheten (ibid, s 173). Sociala medier har utvecklats till en ideal 

plats där ifrågasättandet av kön, ras, sexualitet och ålder på ett radikalt sätt tillåts. Användaren 

ges möjlighet att uttrycka outforskade delar av sig själv och sin identitet, vilket leder till att 

nya tecken för identitet kan konstrueras (ibid, s 173).  

     Hester Baer (2019) har studerat hur digitala medier öppnar upp för nya typer av 

diskussioner och hur nya sätt att kommunicera förändrar den feministiska aktivismen både 

digitalt och i verkligheten. Hon betonar frågor om hur det nyliberala och ”giftiga” klimatet 

online kan kombineras med den solidariska kärnan inom feminismen (Baer, 2019, s 18). En 

annan relevant fråga är om det kan vara möjligt att åstadkomma en strukturell förändring i 

direkt följd till den digitala feministrörelsen, där många framställer sig genom neoliberala 
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subjektiviteter i form av självbefrämjande och självstyre (ibid, s 18).  I brist på alternativ till 

den globala kapitalismen som i allra högsta grad synliggörs på sociala plattformar är det också 

just här de feministiska aktivisterna behöver agera för att få gehör för sin motsättning. I sin 

diskursiva studie av tre feministiska hashtags på digitala medier kommer Baer fram till att 

feminismen ändå kan övervinna nyliberalismens reducerande av politiken till något 

personligt, genom att belysa skillnaden mellan personliga erfarenheter och strukturella 

ojämlikheter, och på så sätt läggs en grund för att återupprätta den feministiska politiken 

genom dessa plattformar. Med den ständigt ofredade kvinnokroppen som symbol kan dessa 

feministiska protester ses som politiska och processbaserade aktioner där det går att söka nya 

politiska paradigm, symboler och språk för att utmana den globala kapitalismen och 

neoliberala individualiseringen och privatiseringen (ibid, s 29f).  

     I studien ” ”You look great”: the effect of viewing appearance-related Instagram 

comments”, har Marika Tiggermann och Isabella Barbato (2018) studerat hur användare 

påverkas av kommentarerna som görs på kroppsbilder på Instagram i relation till 

kommentarer till platsbilder. Tiggermann och Barbato (2018, s 61) menar att i västerländsk 

kultur är kvinnokroppen sexualiserad och bedöms och utvärderas utifrån sitt utseende, både i 

massmedier, digitala medier och vardagen. Kvinnor i väst blir mer och mer missnöjda med 

sina kroppar, och ett led i detta är påverkan från sociala medier där bilder på kroppar 

cirkulerar och kommenteras av både kända och okända följare (ibid, s 61f). I sin studie har de 

låtit användare se ett antal helkroppsbilder upplagda under hashtags som till exempel #travel 

och #beach, både med och utan kommentarer. I de fall där bilderna hade kommentarer som 

syftade till personen på bildens utseende kunde man se att detta hade stor inverkan på 

deltagarens syn på den egna kroppen. De flesta svarade att dessa kommentarer, även om de 

var positiva till kroppen på bilden, gjorde att deltagaren själv kände sig mer osäker och 

missnöjd med sin kropp (ibid, s 61f). Bilderna på kroppar utan kommentarer hade inte alls 

den effekten på deltagarna. Detta visar att man som följare drar paralleller och jämför de 

kroppar man ser på bilderna med den egna kroppen, och när kommentarerna förstärker 

intrycket av kroppen på bilden som man inte kan relatera till sig själv, börjar man istället att 

kritisera den egna kroppen (Tiggermann & Barbato, s 62, 64f).  

   Feministisk aktivism på sociala medier ter sig på olika sätt. Dels finns det personliga konton 

med tusentals följare, där den enskilda kontoinnehavaren skriver om feministiska frågor och 

debatter, men det är också vanligt att det bedrivs feministiska protester genom hashtags som 

startats upp av i vissa fall dessa etablerade profiler, eller av konton som belyser de 

intersektionella minoritetsgruppernas utsatthet och dilemman (Mendes & Ringrose & Keller, 
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2018, s 237, Strömstedt & Sander, 2017). Isabelle Strömstedt och Johanna Sander har tittat 

närmare på hur dessa konton kan ses som politisk aktivism och vilken typ av förändring och 

intresse de kan skapa (Strömstedt & Sander, 2017). De skriver att aktivistkonton på Instagram 

ofta får funktionen av en slags micro-blogg, där bilden kombineras med längre texter om det 

aktuella ämnet. Instagrams flöde gör det lätt för användaren att implementera dessa inlägg i 

sin vardag, även om innehållet i sig inte är lätt att ta in (ibid, s 61).  

  De digitala plattformarnas resning har resulterat i att den kvinnliga kroppen fått en ännu 

tydligare betydelse som en plats för självrepresentation, där egenbestämmande står i centrum, 

samtidigt som den ständigt övervakas och bedöms av omvärlden (Bear, 2015, s 19). Såväl 

media som reklam och modeindustri bygger i hög utsträckning på objektifiering av 

kvinnokroppen och förstärker den syn på kvinnor som innebär att utseende och kropp är allt, 

vilket sprids genom kommersiella syften och reklambranschen (Gemzöe 2019, s 21). 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera Instagram som plattform för olika typer av feminism, och 

att undersöka hur den kvinnliga kroppen representeras av uttalade feminister på Instagram. 

Detta görs genom en kvalitativ, multimodal studie av tre framträdande Instagramfeministiska 

konton. Den politiska aktivismen har de senaste åren växt i takt med att sociala plattformar 

blivit allt mer populära (Mendes, 2012, s 236). Instagram har visat sig vara en effektiv 

plattform för att organisera och bedriva politisk aktivism, inte minst ur feministisk synpunkt 

där hashtags som till exempel #metoo har spridit kunskap om patriarkala strukturer och skapat 

debatt som även nått massmedia (ibid, s 236). Men det är inte bara aktivism genom 

användningen av hashtags som har ökat utan den feministiska debatten hålls också vid liv 

genom diskussioner som förekommer i enskilda Instagramfeministers kommentarsfält. På sina 

enskilda konton kan de välja att driva den feministiska linje de föredrar och byta erfarenheter 

med andra likasinnade (Jacksson, 2018, s 33, Mendes, 2012, s 236f). Bilderna på dessa 

konton domineras av kontoinnehavarens egna kropp mer eller mindre avklädd. Eftersom 

kvinnokroppen är det mest känsliga och symboliska redskapet i den feministiska kampen 

finner jag det intressant att se hur dessa bilder ställer sig i relation till ideal och olika 

riktningar av feminism. Jag använder följande tre frågeställningar för att undersöka detta:   

– Hur representeras den kvinnliga kroppen genom visuella och textuella medel i dessa 

inlägg? 
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– Går det att se feministiskt innehåll i dessa inlägg och kommentarer? 

– Vilken typ av feminism representerar de?  

Jag undersöker detta genom att titta på ett urval av bilder från dessa konton. För denna analys 

har jag valt ut tre uttalade feministers Instagramkonton. Det är @stinawollter, 

@alexandranilsson och @ladydahmers. Både @stinawollter och @alexandranilsson har över 

200 000 följare var och @ladydahmers har drygt 60 000. Samtliga tre har angivit att de är 

feminister i sin kontoprofil på Instagram (4 december 2019) och är flitiga användare av 

plattformen. Jag kommer att avsluta denna uppsats med att kort diskutera hur representationen 

ser ut i relation till varandra, och om det kan sägas innehålla feministiska inlägg eller inte. 

 

4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Feministisk Teori 
 

Det talas ofta om feminismens framväxt i vågor. Den första vågen avser 1800-talets senare 

hälft och fram till ungefär 1920. Kvinnorörelsen kämpade under den här tiden för att ge 

kvinnor medborgerliga rättigheter såsom rösträtt och ett eget förmyndarskap. Den andra 

vågens feminism växte fram under 1960 och 1970-talet, när kvinnorna ville frigöra sig från 

hemmet för att skapa ett eget liv (Gemzöe 2019, s 33f, Gill 2007, s 17). Många brukar 

benämna Postfeminismens framväxt från början av 1990-talet som den tredje vågens 

feminism (Mendes, 2012, s 555), vilket jag kommer beskriva tydligare längre ner i det här 

avsnittet.  

     Idag talas det för att vi befinner oss i den fjärde vågen av feminism där aktivismen 

förflyttats till att bedrivas på sociala medie-plattformar (Jacksson 2018, s 35). Enligt Lena 

Gemzöe (2019) har dock allt fler börjat dementera vågmetaforen, eftersom den tillstår att 

feminismen under dessa vågor får ett uppsving för att sedan slås ner igen och backa till 

nollpunkten (2019, s 177). Detta kan förleda en att tro att feminismen är antingen svag eller 

stark, när den i själva verket kan vara stark på vissa områden och svag på andra i samexistens 

med ideologier som går emot den. Istället menar hon att man kan likna feminismen med 

radiovågor, flera små vågor som portioneras ut och gör verkan i samhället i ett jämt flöde 

(ibid, s 177).  

    För att förenkla tanketraditionen för den oinvigde har Gemzöe en ganska kort och 

sammanfattande definition att en feminist är en person som ser att kvinnor strukturellt sett är 
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underordnade män samt att detta förhållande bör brytas (ibid, s 16). Ett av de mest centrala 

begreppen inom feminismen är makt, och maktrelationen mellan könen beskrivs som en av 

grundstenarna i samhällets konstruktion. Det är bland annat dynamiken med mannen som 

betraktare och kvinnan som objektet som ska betraktas och behaga, som upprätthåller de 

patriarkala maktstrukturerna (Hirdman 2015, s 61). 

    Det finns några områden i samhället där skillnaden i maktbalans mellan könen blir extra 

tydlig. Inom den politisk/ekonomiska sfären män driver frågor om finans, skatt, försvar, trafik 

och infrastruktur, medan kvinnorna främst driver politiska frågor om familj, abort, omsorg 

och så vidare (Gemzöe 2019,  s 19). Detta speglar folkhemsidealet av kvinnan som ansvarig 

för hem och familj, och mannen som ansvarig för inkomst och stabilitet. Kvinnorna arbetar 

för frågor som relateras till lågt värderat arbete. Inom familjesfären sker en långsam 

förändring genom att kvinnor i högre grad förvärvsarbetar medan männen tar mer av 

hushållssysslorna (ibid, s 19). Detta sker dock inte i samma proportioner. Kvinnor lägger 

dubbelt så mycket tid på obetalt arbete i hemmet mot vad män gör. Kvinnornas nedvärderade 

roll i arbetslivet genomsyrar i förlängningen kultursfären. Flickor och pojkar i skolan får till 

stor del lära sig om vad män har åstadkommit historiskt och i nutid, och kvinnornas roll 

osynliggörs i hög grad (ibid, s 19 ff). Inom tv, radio och tidningar utgör kvinnor endast 20 - 

30 procent och är därmed kraftigt underrepresenterade (ibid, s 22).  Allt detta sammantaget 

genomsyrar samhällets strukturer och den syn som både kvinnor och män har på kön och 

normer.  

 

4.1.1 Feminismer 
 

I sin bok ”Feminism” skriver Lena Gemzöe (2019) om de fyra matriarkerna, som hon ser som 

huvudriktningar inom feminismen. Dessa utgörs av Liberalfeminism, radikalfeminism, 

marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism (2019, s 33).  

Under feminismens första våg som sträckte sig från mitten av 1800-talet och fram till 1920 

ungefär hägrade liberalfeminismen och socialistisk feminism.  

      Liberalfeminismen växte fram ur den liberalpolitiska filosofin om människors lika värde 

och alla individers grundläggande fri och rättigheter. Liberalfeministerna under den första 

vågens feminism lyfte frågor som berörde att kvinnor uteslutits från arbetslivet och förpassats 

till hemmet, och kämpade för kvinnors rätt till utbildning och arbete. Målet är att kvinnan 

slutligen ska vara en fullvärdig medborgare i samhället (Gemzöe 2019, s 34, 40). Den 
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liberalfeministiska grundtanken är att könen i sig inte har någon betydelse, utan att människan 

i grunden har samma förnuftsmässiga färdigheter oavsett kön (ibid, s 42).   

     Radikalfeminismen utvecklades direkt ur kvinnorörelsen under 1960 och 1970-talet, som 

ibland benämns som andra vågens feminism, och hävdar att kvinnoförtryck är det mest 

utbredda förtrycket i världen. Alla världens kvinnor lever under mannens förtryck. Inte bara 

vad gäller yrkesliv och utbildning som liberalfeministerna tidigare fokuserat på, utan 

radikalfeminismen tar klivet in i den privata sfären, där kvinnor lever under mannens förtryck 

i sina hem, våld och sexuellt våld mot kvinnor som sker både i och utanför hemmen, kontroll 

eller kvinnoförakt (Gemzöe 2019, s 48). Alla kvinnor är födda till och lever under samma 

förtryck. Den patriarkala ideologin präglas på individen redan från barndomen, och det är just 

patriarkatet som är fienden. Genom uppväxt och skolämnen som exempelvis religion 

bekräftas kvinnans roll som underställd mannen, och såväl unga kvinnor som män 

självförverkligar dessa föreställningar i den sociala samvaron- könsmaktsordningen 

upprätthålls i det tysta och blir nästintill osynlig (ibid, s 49f).  

     Den Marxism/socialistiska feminismen ser på könsmaktsordningen som en direkt följd av 

klassamhället. De tidiga marxisterna menade att kvinnoförtrycket skulle upphöra i och med 

att socialismen skulle göra politiskt inträde och upplösa klassamhället. Arbetarkvinnorna 

skulle ha en stor fördel i denna frigörelse eftersom de redan fanns på arbetsmarknaden och 

kunde tillgodogöra sig sin frihet direkt. Frågan om klass och kön ställdes på sin spets när 

kvinnorörelsen började verka för kvinnlig rösträtt. Kvinnorna tvingades välja mellan att vara 

klasslojala, eller att begå klassförräderi och istället alliera sig med kvinnor i andra 

samhällsklasser som också var i behov av samma rättigheter som dem själva (Gemzöe 2019, s 

62ff). 

     Den socialistiska radikalfeminismen anser i likhet med marxismen att människan formas 

till viss del av sina biologiska förutsättningar, och till viss del av sociala praktiker och fysisk 

omgivning. Denna riktning av feminism kan i andra fall benämnas utan ordet radikal, som 

socialistisk feminism, och dess grundläggande, konstruktivistiska syn på könets roll delas av 

de flesta moderna feminister idag (Gemzöe, s 76). Den socialistiska radikalfeminismen 

motsätter sig att det finns något naturligt i kvinnors relationskapande till varandra, barn och 

män. Dessa relationer är strukturellt byggda i samhället och den socialistiska 

radikalfeministens politiska mål är att förändra dessa relationer för att frigöra kvinnans 

kreativa potential (ibid, s 77). 
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4.1.2 Postfeminism- en ny era 

 
Postfeminismen, eller det som vissa refererar till som tredje vågens feminism (Mendes 2012, s 

555) kan definieras på olika sätt. I huvudsak finns tre olika syner som Rosalind Gill har 

beskrivit i ”Gender and the media” (2007, s 221).  

Det första är att se det som en epistemologisk brytpunkt, där man börjar teoretisera 

feminismen med influenser från poststrukturalism, postmodernism och postkolonialism. Det 

andra är att se det som en historisk förändring, där feminismen ställs inför nya 

problemformuleringar och fokus. Det tredje är dem som väljer att se postfemininismen som 

en motreaktion på feminism. (Gill, s 222f). Rosalind Gill (2010) frångår dock dessa tre 

huvudexempel och menar istället att postfeminism kan ses som en öm punkt och som kritik 

mot den tidigare feminismen, som behöver utredas och ses över (ibid, s 225). Det finns dem 

som menar att postfeminismens åskådning är att feminismen spelat ut sin roll. Unga kvinnor 

idag är fria att själva välja hur de ska leva sina liv och styrs inte längre av samhällets 

strukturer och förutbestämda könsroller (McRobbie 2007, s 27). McRobbie menar om man 

ska ta feminismen i beaktande behöver man betrakta det som att den är död, och att det är 

postfeminismen som tagit vid (ibid, s 28). I många avseenden går det också att se 

postfemininismen som en livsstil, där man i egenskap av kvinna återtar rätten att upprätthålla 

normer kring utseende, kvinnlighet och kvinnans roll, allt utifrån att det är kvinnans egna val 

som räknas (ibid, s 27). McRobbie menar att vi inom populärkulturen kan se många exempel, 

däribland hos den populära karaktären Bridget Jones som speglar den individualiserade 

karriärs-kvinnan som inte behöver en man för att klara sig (ibid, 31). Sue Jacksson (2018) 

skriver också att vi kan behöva justera vårt sett att se på postfeminismen versus feminism. 

Unga kvinnor som till synes är oengagerade i feministiska frågor, bedriver istället en sorts 

micro-politisk kamp genom att använda feminismen som ramverk för att förstå sin egen 

position i könssamhället (Jacksson 2018, s 34). 

     Kaitilynn Mendes (2012) menar att det är omöjligt att studera postfeminism inom 

populärkulturen utan att beröra neoliberalismen, som i likhet med postfeminism också är en 

omtvistad term. Det är den ideologi som styr den sociala och kulturella västvärlden sen sent 

70-tal, och som kännetecknats av bland annat privatisering och avreglering (Mendes 2012, s 

555). Detta speglas i den tredje vågens feminism genom dess strävan mot individuell frihet, 

personligt ansvar och demokrati, vilket kan ses som en maskering av de ojämlikheter som 

existerar i västvärlden. Neoliberalismen har också många kapitalistiska drag när det kommer 

till att likna konsumtion med frihet, och allt ovan i motsats till den andra vågens feminism 
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som snarare värdesätter vikten av den kollektiva insatsen (ibid, s 556f). Den centrala 

maktdiskursen inom neoliberalismen handlar om individens val, självförstärkning, frihet, 

självkänsla och det egna ansvaret, och detta tillsammans konspirerar för att få feminismen att 

verka onödig för de kvinnor i väst, där frågor om jämlikhet och jämställdhet ska kunna lösa 

sig genom individuella målsättningar (Baer 2015, s 20). Baer menar att McRobbies syn på 

återkallandet av feminismen inom ramarna för liberalismen i hög grad sker genom 

postfeministisk populärkultur och den samtida förvirring som råder kring det politiska 

klimatet, där nykonservativa värden samexisterar med liberaliseringen av till exempel 

sexuella relationer och strukturer (ibid, s 20). Denna nyliberala kultur kan betecknas som 

postfeministisk känslighet och syns tydligt i mediaproduktioner från tidigt 2000-tal. Detta 

bygger bland annat på uppfattningen att kvinnlighet är en kroppslig egenskap och att man 

skiftar fokus från objektifieringen av kvinnan, till att mena att hon ägnar sig åt 

självövervakning och fattar individualiserade beslut baserat på sin egen önskan (ibid, s 20) 

 

4.1.3 Feminism och sociala medier 
 

Den feministiska kampens flytt till att bedrivas på sociala medier och inom digitala nätverk 

brukar benämnas som den fjärde vågens feminism (Jacksson 2018, s 35).  

     Internet spelar idag en stor roll för den politiska debatten i stort och den feministiska 

debatten i synnerhet. Sociala medier utgör en stor potentiell plats för att med framgång 

bedriva politiska kampanjer och protester (ibid, s 35). Många kritiska röster menar dock att 

det är nästintill omöjligt för dessa feministrörelser att utgöra verklig skillnad i samhället 

(Mendes et al 2018, s 237, Jacksson, s 35). Att kvinnor delar erfarenheter, information och 

bygger kommunikationsgrupper online ger dem dock en bild av hur deras vardagliga 

erfarenheter av sexism, kvinnohat, rasism eller homofobi inte är något unikt för dem utan 

upplevelser som delas av kvinnor överallt, vilket uppenbarar det strukturella problemet 

(Jackson, 35f).  

 

4.1.4 Kvinnans kropp som objekt 
 

En grundläggande åskådning inom feminismen är att vi lever i ett patriarkat där kvinnor helt 

eller delvis saknar makten över sina egna kroppar. Olika förbud mot preventivmedel och 

aborter världen över, även i väst, hindrar kvinnor från att till exempel njuta av sex och själva 

välja när de vill ha barn eller inte (Freedman 2003, s 90). Anja Hirdman skriver i sin text 

”Femininitet som spektakel” (2015) att kvinnors kroppar alltid varit ett politiskt redskap när 
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det kommer till att utmana eller befästa maktrelationer mellan könen. Den kvinnliga kroppen 

ska skylas eller synliggöras beroende på vilken politisk innebörd den uppfyller genom 

kroppsbehåring, bröst och vikt (Hirdman, s 57). Studier som gjorts tidigare kring femininet 

som visuell uppenbarelse har pekat på kroppen som en ideologisk konstruktion av femininitet 

snarare än en faktiskt, fysisk kropp (Hirdman, s 58). Kvinnokroppen används ofta i 

mediesammanhang för att sälja innehåll som ofta är helt orelaterat till kroppen i sig. Den 

tycks endast finnas där för att diskuteras, beundras, avskräcka eller recenseras av åskådaren 

(Hirdman, s 58). Redan på 1970-talet konstaterade forskare som Laura Mulvey och John 

Bergers att kvinnors kroppar avbildas i syfte att behaga och tillfredsställa mannen som 

åskådare. Det är mannen som tilldelats makten att se, och kvinnan kan endast bli objekt för 

deras ögon. Detta anses vara en central del för upprätthållandet av patriarkala maktstrukturer 

(Hirdman, s 61). På skvallertidningarnas förstasidor används inte sällan utlämnande bilder på 

kända kvinnors kroppar med kommentarer om huruvida de gått upp eller ner i vikt, har 

celluliter eller hängbröst, rynkig hud med mera. Dessa bilder används för att både fascinera 

och väcka avsmak eller oro hos läsarna (Hirdman, s 60). Det finns också en social konsensus 

kring hur dessa bilder ska förstås av mottagaren, och att man genom dessa bilder kan avgöra 

om personen i fråga är respektabel eller tillhör en lägre klass (Hirdman, s 60). 

    Historiskt sett har kvinnans roll alltid varit förpassad till en tyst och närmast osynlig 

karaktär, med den paradoxala brytningen att hon samtidigt ska framställas som en fysisk 

uppenbarelse, som ska bedömas och värderas utefter hur hon uppfyller idealet, därefter 

uppskattas eller avvisas eller rentav modifieras. Ur feministisk synpunkt är allt detta ett 

symtom för hur strukturen prioriterar den manliga njutningen framför jämlikhet mellan könen 

(Pontoretto 2016, s 134).  

     Anja Hirdman skriver i boken Känslofyllda rum (2018) om att läsa kroppar. Kroppen kan 

ses som den text vi lär oss läsa av redan från när vi föds, och utgör den största källan för att vi 

ska känna förståelse för varandra. Våra kroppars subtila signaler låter oss känna av humör, 

sinnesstämning och reaktioner på omvärlden hos varandra (Hirdman 2018, s 82). Ansiktet är 

den primära kroppsdel där det lättast går att läsa av om någon är arg, ledsen eller glad, och ju 

mer ansiktets uttryck stämmer överens med resten av kroppen, desto mer säker kan man vara 

på att uttrycket tolkats korrekt (Hirdman, s 82). Vi kan däremot aldrig vara säkra på att det vi 

vill uttrycka till omvärlden mottags på det sätt vi tänkt oss. Ibland läser vi av varandra fel, 

intryck kan färgas av den egna sinnesstämningen och påverka hur vi tolkar andra, vi anpassar 

våra känslouttryck efter vad som är lämpligt i givet sammanhang. Det är när ”fel” känsla visas 

vid fel tidpunkt som de sociala koderna får sin befästning (Hirdman, s 83).  
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4.2 Självrepresentation och självdokumentation 
 

I ”Seeing ourselves through technology” skriver Jill Walker Rettberg (2014) att människans 

drivkraft för att avbilda och dokumentera sin verklighet alltid har funnits, och att den enda 

anledningen till att människor historiskt inte har skrivit lika mycket om sig själva är för att de 

digitala verktygen inte har funnits. Självbiografier var ovanligt innan 1900-talet och de som 

fanns var ofta skrivna av människor inom kyrkan som hade lärt sig att läsa och skriva (Walker 

Rettberg 2014, s 4ff). Långt tidigare när munkar kopierade heliga skrifter och böcker kunde 

det hända att de målade sina egna ansikten på karaktärernas kroppar i syfte att avbilda sig 

själva (ibid, s 7). Självporträtt genom fotografi har funnits lika länge som kameran. Från 

början innebar självporträtt ett större projekt i och med att kameran i sig var stor och 

otymplig. Flera porträtt togs framför en spegel vilket också ledde till att kameran, verktyget 

för att ta bilden, också blev en del av bilden. Idag är så kallade selfies, det vill säga 

självporträtt av ansikte/överkropp som oftast tagits med mobilkamera, vanligt förekommande 

i alla typer av sociala medier (ibid, s 8f). Det vi nu ser i fråga om självrepresentation är också 

en typ av självdokumentation.  Den framvända mobilkameran har revolutionerat möjligheten 

för människan att dokumentera sig själv. För första gången finns möjligheten att se sig själv 

samtidigt som bilden eller filmen tas. Denna självdokumentation delas med följare och vänner 

men Jill Walker Rettberg menar att den i stor utsträckning också är till för det egna jaget att se 

tillbaka på ( 2014, s 11f).  

     Instagram, som står i fokus för denna uppsats, är primärt en bildplattform och lämpar sig 

väl för självdokumentation. Instagram är också den plattform som öppnade upp för att lägga 

filter på bilderna (Rettberg W 2014, s 21). Ett filter är en bildeffekt som förändrar bildens 

ljus, färgskalor eller skuggor och som kan användas som ett slags snabb redigering. Dessa 

filter bidrar också till att användaren kan skapa, justera och snygga till verkligheten, utan att 

mottagaren noterar eller lägger vikt vid att bilden är redigerad. Det har blivit en så naturlig del 

av vårt flöde att vi tar dem för givna som en slags verklighet (ibid, s 21f). Att lägga på ett 

filter på en selfie som läggs upp på instagram kan framkalla en närmast utomkroppslig 

upplevelse. Man distanserar sig från sig själv och ser på bilden på samma sätt vi ser en 

modereklam eller bilder i ett Magasin. (ibid, s 27).  

 

4.3 Sociala medier som semiotisk teknologi 
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Det finns än så länge inga tydliga teoretiska eller analytiska ramverk för hur man ska ta sig an 

social media-teknologi och vad den betyder för meningsskapandet (Vigild Poulsen & Kvåle 

2018, s 702). Det finns däremot modeller som går att utgå ifrån i strävan efter att förstå dessa 

teknologiers betydelse. Den socio-semiotiska kunskapen kan sägas omringad av en triad 

bestående av semiotisk teknologi, multimodal text och social praxis (ibid, s 702). Den 

semiotiska teknologin, i det här fallet Instagram, kan förstås som en apparat som strukturerar 

kunskap och handling utifrån ett material-ideologiskt vis. Genom att fånga upp, avlyssna, 

bestämma, orientera, kontrollera och säkra gester och beteenden, åsikter eller kurser från 

människor som använder dessa skapar den ett flöde som tilltalar användaren (ibid, s 702). Var 

och en av de sociala plattformarna utgör således en egen semiotisk regim där de semiotiska 

tecken som produceras inom plattformen är specifikt för just denna. Användaren har ingen 

möjlighet att styra upplägget för plattformen utan det är förutbestämt av mjukvarudesignern 

som byggt upp teknologin (ibid, s 703). Semiotiska regimer är regler för semiotisk praxis där 

det semiotiska följer en viss struktur som är gemensamt för alla som befinner sig inom just 

den regimen (ibid, s 703).  

 

5 Metod och material 

5.1 Metodologi 

För denna uppsats har jag gjort en socio-semiotisk, multimodal innehållsanalys av inläggen 

(bilder och skrivna utsagor) hos Instagram-profilerna @stinawollter, @alexandranilsson och 

@ladydahmers. När man genomför en multimodal analys är det viktigt att man har ett distinkt 

teoretiskt ramverk, så att slutsatsen som dras utifrån de semiotiska tecknen blir tydliga (Kress 

2010, s 54). För att genomföra en multimodal analys kan man skilja mellan tre nivåer. Det 

ideationella som handlar om att olika versioner av verkligheten skapas, beroende av vem som 

beskriver eller avbildar vad som görs mot någon annan eller vad som finns i ett rum. Det 

interpersonella avser hur användandet av språk och bilder i olika sociala aktiviteter och 

sammanhang mellan människor och hur människor förhåller sig till varandra i dessa 

sammanhang. Den textuella metafunktionen kan ses som resultatet av hur det ideationella och 

interpersonella betydelserna knyts samman av de som deltar i kommunikationen och hur det 

skapar ett meningsfullt och motiverat budskap (Björkvall 2019, s 11f). 

     Socio-semiotiken används traditionellt för att för att undersöka vilka källor som används 

för att skapa mening i sociala sammanhang, och på vilket sätt användandet av källorna 

regleras av sociala parametrar (Vigild Poulsen & Kvåle 2018, s 700). En bild som publiceras 
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på Instagram är inte bara en bild som laddats upp, utan den har kanske tagits om flera gånger, 

placerats ut på rätt plats i flödet och vid rätt tidpunkt på dygnet, kanske har den redigerats 

med filter och märkts i bildtexten med hashtags. En Instagram-användare deltar i en process 

där mening skapas genom att förhandla och välja mellan många semiotiska resurser som 

möjliggörs av i det här fallet Instagram och som kan ge potentiellt stor räckvidd (Vigild 

Poulsen & Kvåle, s 701).  

  Den social-semiotiska frågeställningen skiljer sig från till exempel den lingvistiska, där det 

snarare handlar om den direkta språkliga förståelsen. Istället strävar socio-semiotiken efter att 

förstå vems intresse och agens som samverkar för att skapa mening, vilken typ av mening den 

skapar och hur den skapas (Kress 2010, s 56). Den tittar också på vilka resurser som används 

och hur den sociala miljön förhåller sig (ibid, s 56). Hur kan man se på maktförhållandet 

mellan den som producerat innehållet (skylten, bilden, annonsen) och den som betraktar 

innehållet, och hur får innehållet mening genom kulturella och semiotiska resurser som 

strävar efter att förvekliga, materialisera och motivera meningen (ibid, s 56)?  

     Instagram är en plattform där multimodala texter ständigt produceras. Med multimodal 

menas att språk och bild-handlingar tillsammans skapar innehåll (Björkvall 2019, s 37). En 

text blir mer talande i kombination med en bild, och genomslagskraften blir starkare ju fler 

element som används för att framhäva budskapet (Kress 2010, s 1). Människan har länge 

använt sig av bilder för att avspegla sin verklighet eller berätta en historia. Bilder och gester 

har fortsatt prägla mänsklig kommunikation även när medierna för kommunikationen 

förändras. 

     Övergången till digitala medierna har i samverkan med globaliseringen orsakat en ny form 

av instabilitet. Möjligheten för en plats eller bild att spridas och synas på flera ställen 

samtidigt och interagera kring densamma runt om i världen öppnar upp för nya semiotiska 

tolkningar från andra kulturella preferenser.  Enligt den numera avlidne semiotik-professorn 

Gunther Kress (1940–2019), som var verksam vid universitetet i London, är all 

kommunikation multimodal. Kommunikation utgörs av en kombination av blickar, 

kroppsspråk och talat språk i social kontakt med varandra. Det är genom kommunikation som 

förnyelsen och förändringen i samhället sker (Kress 2010, s 32 ff). I människors 

direktkommunikation med varandra är det främst tre parametrar som står i fokus för 

betydelseskapandet. Det första är den sociala interaktionen och utbytet av mening, som en del 

av processen i att skapa och återskapa mening genom tecken. Teckenskaparens agens som 

social aktör står i förgrunden för de sociala miljöerna där tecknen skapas. Det andra är 

resurserna för meningsskapande, hur de ser ut med medierna och deras ramverk. Det tredje är 
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förhållandet mellan mening och spridningen av den genom olika mediefaciliteter. Dessa tre 

parametrar behöver hanteras i relation till kommunikation och det semiotiska arbetet för att få 

meningen som resultat (ibid, s 31). Det socio-semiotiska perspektivet är viktigt, där ordet 

socio syftar till att teorin är socialt orienterad, då det sociala genererar mening till det 

semiotiska.  Allt som är betydelseskapande är därmed socialt motiverat, eftersom det i 

grunden är människors behov av att skapa en gemensam mening som styr (Björkvall 2019, s 

12). Samma tecken används inte för jämnan, istället skapas nya tecken allt eftersom genom 

social interaktion. Dessa tecken är motiverade snarare än godtyckliga, och motivet baseras på 

det bakomliggande intresset hos den som skapar tecknet (Kress 2010, s 54). De tecken som 

skapas genom social interaktion blir alltså en del av kulturens semiotiska resurser (ibid, s 55). 

Semiotiska modaliteter är en organiserad uppsättning semiotiska resurser som används för att 

skapa betydelse. Skrift och bild är semiotiska modaliteter eller betydelsepotentialer. Dessa 

begränsas av sociala och kulturella konventioner och förändras över tid. Betydelsen av en bild 

eller en skrift förändras alltså i samma stund som en kulturell eller social skiftning (Björkvall 

2019, s 15). En modalitet utgörs av t ex bild, text, språk eller färg. Social-semiotiken kan säga 

något om funktionen för alla dessa modaliteter, relationen mellan dem och vilka som utgör 

huvudenheter (Kress 2010, s 59). Den mediala utvecklingen har lett till en förändring i hur vi 

konstruerar identiteter. Under en lång period har systemet baserats på social ställning genom 

yrke eller position i klassamhället. Denna ställning har varit fixerad och stabil över tid och 

haft samma innebörd. I och med digitaliseringen av medier och möjligheten att producera eget 

material, konstrueras identiteten nu istället genom de val man gör gällande sin konsumtion 

och hur man marknadsför sig själv genom dessa kanaler (Kress, s 184).  

5.1.1 Metodreflektion 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie. Detta innebär att jag i slutet av denna uppsats inte 

kommer kunna presentera en exakt vetenskaplig slutsats. Däremot kan jag presentera några 

slutsatser som kan ses som vedertagna utifrån mitt teoretiska ramverk. Även om jag strävar 

efter att göra en objektiv analys behöver jag också vara medveten om att jag i min roll som 

analytiker också färgas av mina erfarenheter och personliga värderingar i egenskap av 

människa. 

 

5.2 Material 

För denna uppsats har jag valt att utgå från tre kända feministiska profiler på plattformen 

instagram: @stinawollter, @alexandranilsson och @ladydahmer. @stinawollter och 
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@alexandranilsson har jag valt för att de är motpoler till varandra med olika sätt att 

representera det kvinnliga och beröra feministiska frågor. Dessa tre kvinnor är i olika åldrar 

och befinner sig i olika skeden i livet. Stina Wollter är gift och har vuxna barn. Hennes fokus 

landar i stor utsträckning i förväntningarna på kvinnor, kvinnokroppen och den åldrande 

kvinnokroppen. Alexandra Nilsson är ung, sambo, och har inga barn. Hon är den enda av 

dessa tre som är Influencer i ordets rätta bemärkelse, och alltså tjänar pengar på sina sociala 

medier. Det märks bland annat på att hennes konto är mer estetiskt genomtänkt, och bilder 

hon publicerar på sig själv är alltid tydligt arrangerade för ändamålet. Många av hennes inlägg 

kretsar kring hennes kropp och tidigare ätstörningar. Lady Dahmer (Natashja Blomberg) är 

mamma till tre barn och har bloggat om feminism och patriarkala strukturer i över 10 år. 

Hennes inlägg handlar om könsroller i hemmet, förväntningar på kvinnan som mamma och 

fru, men framför allt mycket om normer kring kropp. 

 

5.2.1 Avgränsning 
I sökandet efter material för denna uppsats behövde jag göra ett begränsat urval i relation till 

studiens omfattning, av bilderna som är upplagda på respektive konto. Jag valde att se över de 

inlägg som gjorts 2019 mellan 1/5 och 30/11. Urvalstiden är lämplig eftersom antalet postade 

inlägg på respektive konton varierar kraftigt. Under dessa sju månader hade @stinawollter 

lagt upp 127 bilder, @alexandranilsson hade lagt upp 169 bilder och @ladydahmer 231 

bilder. Jag hade först tänkt mig en kortare urvalstid, men eftersom Stina Wollter la upp 

betydligt färre bilder än de andra två fanns det som jag såg det inte möjlighet att få ett så bra 

urval på kortare tid som stämde överens med den typ av bilder jag letade efter. 

    För mitt urval letade jag efter helkroppsbilder på kontoinnehavarna. Syftet med just 

helkroppsbilder är att mer tydligt kunna se hur dem förhåller sig till kroppen i fråga om 

hållning och position. Jag ville att bilderna skulle porträttera kroppen ur olika positioner för 

att få en så bred, semiotisk analys som möjligt. Jag landade till slut i sex bilder, två från varje 

konto, där den ena bilden avser kropp i stående position och den andra i sittande position. De 

olika positionerna indikerar olika semiotiska tolkningar vilka tillsammans kan ge en mer 

komplett bild av hur respektive konto producerar bilden av feminism och kvinnokropp. 

     En aspekt som ligger till grund för balansen i denna studie är att Stina Wollter och 

Natashja Blomberg i många avseende liknar varandra. Båda ägnar sig åt konst, båda är 

överviktiga och väljer ofta att publicera bilder utan att censurera sina kroppar. På detta sätt 

ställs Alexandra Nilsson i opposition som den smala och samhällsnormativa feministen i 
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sammanhanget. Den här oppositionen såg jag som en förutsättning för att ge uppsatsen 

substans. Givetvis finns det många feminister i Sverige som ryms inom kroppsidealet för 

kvinnor, men de flesta av dessa framställer inte sig själva med lättklädda bilder som 

framhäver deras kroppar i samma utsträckning som Alexandra gör vilket gör henne ganska 

unik. 

 

5.2.2 Instagramfeministerna 

Nedan följer en kort presentation av de Instagramfeminister vars konton jag valt som material 

för denna uppsats.                

 

                                  

Alexandra Nilsson, tidigare känd under sitt alias Kissie, är med sina 277 000 följare på 

Instagram (3/1, 2020) än av Sveriges största influencers. Hon har under det senaste året 

benämnt sig själv som feminist. Högst upp på hennes Instagram-profil står det: ”Jag är visst 

feminist”, vilket också är titeln på hennes bok som släpptes under 2018. Alexandra började 

sin karriär redan som 16-åring år 2007 under sitt blogg-alias Kissie, och har sedan dess varit 

en av Sveriges mest kända och omdebatterade bloggare och influencer. För några år sedan 

provocerade hon många med sin extremt smala kropp, sina opererade bröst och sina 

förstorade läppar.  Under 2018 genomgick hon dock flera kroppsliga förändringar, bland 

annat en bröstförminskning i en strävan att se mer naturlig ut. Alexandra som tidigare alltid 

har varit väldigt kroppsfokuserad, med stora silikonbröst, extremt smal och diverse 

skönhetsoperationer i ansiktet, kan därmed ses vara allt som en feminist inte bör vara. Under 

de senaste åren har hon gjort flera förändringar i relation till sin personlighet och kropp. Hon 
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är inte lika extremt smal, har förminskat brösten, och skrivit en bok om att vara feminist.  

Tittar man på hennes flöde idag och bilderna på henne själv så är inte feminist något man 

osökt kommer att tänka på. Hon är väldigt fixad med både smink och hår, propra kläder och 

arrangerade bilder. Hon har fortfarande en smal och normativ kropp som hon visar upp i 

bikini och baddräkt upprepade gånger. Många av de avklädda bilderna följs av en kort text om 

att hon numera är ”tjock” men ändå vägrar skämmas för sin kropp. För hennes relativt unga, 

kvinnliga följarskara skapar detta en skev bild av hur kvinnor kan eller ska se ut. 

                      

Stina Wollter är konstnär, men har också jobbat som programledare på SVT och SR, bland 

annat för det folkkära radioprogrammet Karlavagnen som sänds i SR P4. Hennes privata 

Instagram som idag har 234 000 följare (3/1 2020) fick genomslag som feministisk förebild 

på Instagram när hon började lägga upp filmer på sig själv där hon dansade i underkläder. 

Hennes första dansinlägg från december 2016 delade följare i två läger. Å ena sidan dem som 

ansåg att det var befriande att Stina, med sin icke-normativa kropp, tog fasta på sin rätt att 

känna glädje i att dansa utan att ta hänsyn till betraktarens blick. Andra ansåg att det var 

osmakligt och rent av äckligt att visa upp en överviktig kropp i underkläder, och att det skulle 

uppmuntra till osunt leverne. De upprörda känslorna resulterade även i hashtagen 

#dansaförstina där andra användare la upp egna dansfilmer som inte syftade till att vara 

snygga utan till att dansa av glädje. Stina Wollter är i huvudsak konstnär och använder sig 

gärna av ett estetiskt tilltalande bildspråk. När hon porträtterar sig själv eller låter sig 

porträtteras uttrycker hon att hennes kropp ska finnas bara för henne och inte för någon annan. 
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Hon klassificeras ofta som kroppsaktivist eftersom hon lägger upp avklädda bilder på sin 

kropp, som strider mot samhällets ideal. Målet är att avsexualisera kroppen och se den för vad 

det hon menar att den är; ett verktyg för att ta sig genom livet med. 

                                     

Natashja ”Lady Dahmer” Blomberg som bloggat om feminism i över 10 år har idag 66 100 

följare (3/1, 2020) och är en av den svenska digitala feministrörelsens pionjärer enligt mig. 

Hennes tidiga feministiska inlägg berörde främst föräldraskap, genus och hur barn bemöts 

efter kön. Med åren har det utvecklats till att hon driver en feminism som handlar om de 

patriarkala strukturerna, kvinnans rätt till sin egen kropp och sitt eget liv, och inte som 

mannens ägodel. Ibland tar hon in intersektuella preferenser och kulturella skillnader som 

relationen till hennes grekiska pappa och hur han kan tala om för henne att hon borde gå ner i 

vikt ”för sin mans skull”.  

    Natashja började blogga i samband med att hon blev mamma och naturligtvis handlade 

hennes blogg därför i stor utsträckning om barn och barnfostran med fokus på genus och hur 

barn blir bemötta utifrån kön. Sedan dess har temat vidgats till att handla om hur 

genusstrukturen i stort ser ut i samhället och hur vi kan förändra det patriarkala samhället. Om 

man jämför bilder från när Natashja började blogga med bilder från idag blir det uppenbart att 

hon har gått upp mycket i vikt under dessa år i samband med sina graviditeter, och en stor del 

av hennes feministiska debatt har därför utgått från det kroppsliga med fokus på vikt och 

kroppsbehåring. 
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5.3 Analysmodell 

Jag har valt ut sex bilder, två från vart och ett av kontona. Urvalet har begränsats av hur de 

förhåller sig till kroppen på dessa bilder samt om kropparna är av eller påklädda. Bildtexterna 

och kommentarerna under bilden är också ett material för analys. Målet med detta är att se hur 

bilden av kropp tas emot av följarna. Jag inser att detta är kritiskt ur den aspekten att man på 

Instagram följer ett konto av fri vilja och att det därför kan ses som att kritiska röster per 

automatik sorteras bort. Jag har ändå tyckt att detta varit relevant på grund av att jag anser att 

man därigenom kan se om läsarna har ett feministiskt förhållningssätt eller inte genom deras 

sätt att kommentera. Som jag tidigare skrivit kommer jag att utgå från bildsemiotik och i 

synnerhet sociosemiotik som handlar om hur mening skapas genom tecken som produceras i 

sociala sammanhang (Vigild Poulsen & Kvåle 2018, s 701). Innehållet på sociala medier 

produceras och får mening genom interaktionen mellan kontoinnehavarens inlägg och 

följarnas respons. Dessa tecken kan ses i såväl kroppens posering som bildens bakgrund och 

omgivning. Mimik, färger och bildtext samverkar också för att skapa inläggets multimodala 

betydelse (ibid, 701).  

  Jag har också tagit med tre kommentarer från varje inlägg som en del av analysen, för att få 

en bild av hur inläggen tagits emot av följarna. Eftersom jag ville att kommentarerna skulle 

representera följarnas reaktioner valde jag att ta de första tre kommentarerna under inlägget. 

Jag ansåg att det var svårt att göra ett urval baserat på andra parametrar, eftersom jag då 

riskerar att vinkla analysen genom att välja ut de kommentarer jag anser är mest intressanta.  

Jag har valt ut följande parametrar som jag letar efter och bedömer i bilderna:  

1. Hur representeras kroppen? Av eller påklädd, vinkel på bilden, positionering.  

2. Hur ser ansiktet ut? Är det sminkat och fixat? 

3. På vilket sätt bekräftar eller dementerar bilden normen?  

Jag har valt att analysera bilderna tre och tre istället för att analysera ett konto åt gången, 

eftersom jag anser att det blir mer begriplig och att de eventuella skillnaderna utmärker sig 

mer när de sätts i direkt relation till varandra. 
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6 Analyser och resultat 

I detta avsnitt kommer jag att börja med att beskriva och analysera bilderna som avbildar 

kroppen i sittande position, för att sedan gå över till bilderna som avbildar kroppen i stående 

position.  

 

6.1 Bild 1-3: beskrivning 

 

Bild: 1   Bild: 2 

 

Bild: 3 

 

På bild ett ser vi Alexandra Nilsson sitta i fören på en motorbåt iklädd bikini mot bakgrunden 

av skog och vass. Hon ser ut att bära läppstift, men det är svårt att avgöra om hon är sminkad i 

övrigt. Hon drar fingrarna genom håret och tittar bort till höger från kameran. Den andra 

handen har hon på låret. Inga valkar syns på kroppen. Hon sträcker på sig så ryggen och 

hållningen är rak. Hennes solglasögon på sig vilket hindrar oss från att se uttrycket i hennes 

ögon. Det ser ut som att hon blivit fångad i ett ögonblick. Bildtexten lyder:  ”Älskar när folk 

ba ”älskar att du har blivit kroppsaktivist!” och jag ba ”Nej älsking orkar inte dra in magen på 

alla bilder längre bara har ätit gott och så””.  

Under finns kommentarer som lyder: 
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1. ”Där är inte ens någon mage” 

2. ”Men hallå där!” 

3. ”Fina du! Ser så härligt ut!”      

På bild två sitter Stina Wollter utomhus i vad som ser ut att vara en vildvuxen trädgård med 

oklippt gräs. Bredvid henne en skulptur av en naken kvinna som håller ena armen över 

huvudet och rör sitt hår med blicken fäst snett nedåt. Stina Wollter sitter på en pall med benen 

brett isär. Hon är endast iklädd svarta underkläder. Med sina armar och sitt huvud imiterar 

hon statyns position. Bildtexten består endast av hashtagen #enkropp, för att markera att det 

som syns på bilden bara ska ses som en kropp och inte ett objekt. Bildkommentarerna lyder 

1.”Insidan är fan så mycket viktigare än utsidan”. 

2. ”alla kroppar är vackra oberoende av hur vi ser ut… eller snarare tack vare hur olika vi ser 

ut!!” 

3. ”gudvaddubehövsivåraliv” 

På bild tre sitter Natashja Blomberg utomhus på kanten till en rabatt vid en uteplats. Bilden är 

tagen snett nedifrån vilket ger känslan av att hon är större. Hon har svarta trosor och hon har 

benen uppdragna nära kroppen och håller på att snöra på sig ett par högklackade skor. Den 

ena är redan på och hon håller nu på att knyta den andra. Hennes ansikte har ett ansträngt 

uttryck som att detta är besvärligt för henne. Bildtexten lyder ”Provar kläder till helgens 

bröllop. Funkar det här? Har glömt bort hur man gör sig fin”. Bildkommentarerna lyder 

1. ”Stilmässigt ja, men skorna ser inte så sköna ut så nja”  

2. ”Äh skit i skorna, du kommer ändå få skitont i fötterna” 

3. ”sådär känner jag också varenda gång… ” 

 

6.1.1 Bild 1-3: Analys 
På bild ett där Alexandra sitter i fören på en motorbåt, adresserar hon det faktum att vissa har 

tolkat henne som en kroppsaktivist med anledning av att hon postat bilder på kroppen där 

valkar eller andra skavanker kan synas. Alexandra tydliggör att hon inte är kroppsaktivist utan 

att hon bara ”inte orkar hålla in magen längre”. Detta förhållandevis starka innehåll i 

bildtexten som kan bjuda in till diskussioner kring kropp bland följarna får i princip inget 

gehör alls. En av kommentarerna skriver kort och gott att ”där är ingen mage”, medan andra 

återigen endast bedömer och berömmer hennes utseende. För den som betraktar bilden 

analytiskt är det också tydligt att kroppens posering är noga genomtänkt och att bilden är 
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arrangerad för att hon ska se så bra ut som möjligt, men med intentionen att bilden ändå ska 

se ut att vara ett ögonblicksverk, där hon inte är medveten om kameran utan tittar åt ett annat 

håll. Hennes ena ben är uppdraget mot kroppen, vilket gör att man inte ser hennes lår, och på 

det andra låret vilar en hand, vilket kan leda till slutsatsen att hon försöker skyla sina ben för 

att inte visa allt. Det faktum att hon i texten adresserar sin potentiella roll som kroppsaktivist 

när hon på bilden har ett tydligt normativt förhållningssätt till sin kropp gör att den eventuellt 

feministiska poängen med inlägget förlorar kraft. 

     Bild två är på Stina som också är fotograferad något underifrån. Hela hennes kropp syns 

tydligt och bildtexten bestående av #enkropp låter en förstå att syftet med inlägget är att 

avdramatisera kroppen. Detta budskap tycks nå ut till följarna med framgång och 

kommentarerna under inlägget handlar om att insidan är viktigare än utsidan och att alla 

kroppar är vackra oavsett hur dem ser ut. En ytterligare kommentar ger uttryck för Stinas 

betydelse i kvinnors liv, underförstått eftersom hon ger en annan bild av kroppen än den som 

normalt syns i tv, reklam och tidningar. Även om Stina också har intagit en tydlig posering på 

denna bild, genom att efterlikna skulpturen som står bredvid henne, så är det tydligt att hon 

inte försöker upprätthålla några som helst normer, utan att visa sin kropp så som den är. 

Magen dras inte in, varken armar eller ben används för att på något sätt skyla det som finns 

där. De brett särade benen är en utpräglat okvinnlig position, då kvinnor helst ska göra sig 

själva mindre och inte ta plats. De särade benen, så kallad manspreading, har tidigare varit del 

i diskussionen för hur män tar större plats i samhället även i en så vardaglig situation som på 

tunnelbanan genom att sätta sig med benen brett isär och på det sättet tvinga medresenärer att 

krympa sig eller lägga benen i kors. 

     Under bild tre frågar Lady Dahmer sina följare hur man egentligen gör sig fin för en 

högtid, hon säger att hon har glömt. Hennes ansiktsuttryck är besvärat medan hon sträcker sig 

för att lyckas snöra på sig ett par klackskor, och ur ett textuellt perspektiv tycks hon vilse i hur 

hon ska göra sig presentabel nog att gå på bröllop. Responsen från följarna utgår från 

huruvida utstyrseln är bekväm eller inte. Skorna ser inte bekväma ut så dom borde hon välja 

bort, verkar flera tycka. Någon bekräftar att hon känner likadant när hon ska klä upp sig för 

högtider. Eftersom Natashja sitter framåtböjd för att snöra sina skor så skyls även vissa delar 

av hennes kropp, men poseringen känns i motsatt till Alexandras, inte uttänkt för att smickra 

kroppen utan för att visa den brutala sanningen. Perspektivet snett underifrån får henne att se 

större ut och det besvärade ansiktsuttrycket visar att det är en besvärlig position för henne. 

Även hennes ben är brett särade på ett okvinnligt sätt vilket öppnar för att se delar av hennes 

kropp som ger ett manhaftigt och icke idealt intryck av hennes kropp. I en bild utan 
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feministiska uttryck skulle hennes ben kanske snarare ha varit utsträckta snett framför henne 

medan hon sträckte sig fram för att knyta. 

 

6.2 Bild 4-6: beskrivning 

   

Bild 4    Bild 5 

 

Bild 6 

På bild fyra syns Alexandra Nilsson iklädd en svart baddräkt, solhatt och solglasögon. Håret 

är satt i en tofs och hänger ner över den högra axeln. Hon står i havet mot bakgrunden av berg 

och klippor och befinner sig enligt bildens platsnotering på Capri i Italien. Bildtexten berör 

hennes tankar kring kropp och lyder som följer: ”Tänkte först inte lägga ut den här bilden för 

jag tänkte att jag inte var fin nog på den. Att jag var tjock. Men sen kom jag på – JAG ÄR JU 

INTE ALLS TJOCK. Det är vad samhället försöker få mig att tro. *publicerar* (menar inte 

att det är något fel med att vara tjock, menar bara att min kropp inte är det, har nämligen fått 

kommentarer om det. Puss)”. 

 Kommentarerna under denna text lyder:  

1. ”Du är verkligen inte tjock” 
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2. ”Du är jättefin såklart” 

3. ”Vart är solhatten ifrån så snygg?!?” 

 

På bild fem har vi Stina Wollter igen, inomhus mot bakgrund av ett vardagsrum. Bilden är 

tagen i motljus från vardagsrummet fönster. Hon är klädd i en kort, svart magtröja och svarta 

trosor. Hon står på golvet med benen i kors, har sträckt armarna över huvudet så att brösten 

skymtar under tröjan och magen är helt blottad, där hennes magpiercing syns. Håret är 

utsläppt och hänger fritt runt och framför hennes ansikte. Hon ser glad ut, trots munnen i ett 

bestämt, något plutande uttryck. Hon ser rakt in i kameran. Bildtexten lyder: 

 

     ”Bara för att jag inte ”får”, ska jag visst. Magtröja och nån slags underboobsgrej som det 

tjatas om jodå. Det var skoj och ”sanningar” om vad man får och inte får i förhållande till 

utseende och ålder har vi ju för länge sen plockat isär eller hur? Normer är konstruktioner, 

inga sanningar. Jag är däremot helt på riktigt och inte alls särskilt tuff eller modig men 

däremot känner jag mig trygg och glad över att ha genomskådat en sån mängd skit som 

däröfr inte längre dominerar mitt liv (det kan du också göra!!!). Jag ar superviktiga grejor att 

lägga energi på. Där ingår selfies förvisso. Men mycket kraft går just nu åt till att skapa, 

vårda och freda olika rum kring mig och andra och det är något av det finaste vi kan göra för 

då klarar vi att existera mitt bland alla felkonstruktioner som vi bara måste dekonstruera för 

att klara bygga om, bygga nytt.  Annars går det ju åt fanders. Så tänker jag en vanlig torsdag. 

Jag behövde bilden av mig, härlig i bikinitrosor idag och då skapade jag det och vips finns 

det bilder på det jag behövde och då kan vi ju konstatera att det går alldeles utmärkt att väga 

det jag väger och vara det jag är utan katastrofer- det finns BILDBEVIS. Häpp. Represent 

yourself for yourself and make place for the exactly you (kanske konstig engelska men äh du 

fattar). Våra barn mobbar sig själva och andra, skadar sig själva och andra för att för FÅ 

alternativa bilder på verkligheten finns!!! FLER BILDER!!! Fler alternativ! Mångfalden är 

sann, representationen där ute, inte. Och vi bara måste SLUTA TRO ATT VÅRT VÄRDE PÅ 

NÅGOT VIS HAR MED VÅRT UTSEENDE ATT GÖÖÖRAAA. Det är svårt att bryta med 

vanetänk men det GÅR. (Skriver lite mer i stories.) #stinasbildbetraktelser” 

Kommentarerna under denna bild lyder:  

1. ”Jag blir så glad av att ha dig i mitt flöde. Jag hoppas du fortfarande är igång när mina 

döttrar är stora nog att vara på sociala medier” 
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2. ”Älskar dig” 

3. ”Tack för dina underbara inlägg i flödet!! Älskar din attityd, fram för alla kroppar, tjocka, 

smala, lagom och alldeles för mycket” 

På bild sex syns Natashja Blomberg. Hon står inomhus, och bakom henne syns ett fönster som 

visar grönskan utanför, samt ett bord som det ligger en hög med oidentifierbara saker på, lite 

rörigt. Hon är klädd i en vit t-shirt som är uppdragen och har veckats in under hennes bröst så 

att magen blottas. Undertill har hon ett par blåa trosor. Bilden är tagen lite underifrån och hon 

tittar ner mot och rakt in i kameran. Huvudet lutar lite åt vänster och hennes min är bister och 

ganska trött. Armarna hänger fritt längs sidorna. Bildtexten till detta inlägg lyder:  

 

”Är det nåt som provocerar mig mer än alla dessa lchf/5:2/GI-bilagor och träningshetsande 

instagram så är det alla smalas orimliga syn på viktnedgång och övervikt. Det är enkelt att 

raljera om dieter och folk som följer dem, men det är desto svårare att ha förståelse för alla 

de som kämpar med den där dagliga ångesten. ”Amen det är ju bara att äta mindre och röra 

på sig mer” säger de käckt och jag får en impuls att börja veva med knytnävarna. ”Det är 

bara att äta nyttigt”. JAMENDÅSÅ då är problemet löst. Om det var så enkelt så hade det 

knappt funnits några tjocka människor alls. Men ”man måste hitta motivationen” som det så 

fint heter. Motivationen, detta magiska som alla kan klämma fram om de verkligen försöker. 

”Att gå ner i vikt är lätt, man måste bara hitta motivationen och det kan vara svårare!” Ja 

precis. Det är liksom där skon klämmer. Om det vore så enkelt skulle vem som helst klara 

nästan vad som helst. Sluta knarka, sluta dricka, sluta röka, sluta äta osv. Så nej, kräver det 

att man ”hittar motivationen” SAMT håller den uppe så är det verkligen inte lätt. Det är 

nästintill omöjligt. För att kunna gå ner i vikt så måste man äta mindre än vad kroppen begär 

Dvs vara hungrig. Och tränar man på det så ökar hungern. Det krävs en vilja av stål och ett 

självhat som heter duga för att man ska klara av det en längre tid och en längre tid är just det 

som krävs för en tjock kropp att gå ner all vikt som behövs. Så motivationen ger jag inte 

mycket för alls. Är man dessutom utarbetad, trött, stressad så kommer man hantera vardagen 

efter det. Lägg på ekonomiska förutsättningar, ansvarsområden, utbildning, värderingar, det 

berömda ”livspusslet” och flera andra socioekonomiska och sociala faktorer så har du en 

coctail som inte precis ökar chanserna för att man ska hitta lust och motivation till att ta ännu 

en timme av dagen till att göra nåt som är skitjobbigt och ger långsam utdelning. Är man slut 
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efter en lång arbetsdag, hämtning av barnen på förskola, middagslagning och allt annat som 

krävs så ser kanske prioriteringslistan lite annorlunda ut. Hommage till Liu Susiraja”.  

Bildkommentarerna till denna långa och väldigt känsloladdade text kring kropp och mat 

lyder:  

1. ”När viktklubb sätter rubriken ”jag blev en bättre mamma” intill en ingress om hur en 

kvinna gått ner X antal kg på X antal månader så implicerar det så jävla mycket mer än nån 

jävla kalori in och kalori ut. Skulle en göra diskursanalys på alla dessa bilagor och allt som 

skrivs så skulle det med stor sannolikhet framgå att det är lycka/bättre 

föräldraskap/framgång/social acceptans/kompentens osv som kan sättas på andra sidan 

likhetstecknet med viktnedgång” 

2. ”Ett ”halleluja moment” att läsa denna text som Kishti skulle sagt…. <3<3<3 

3. ”Jag känner INGEN som rör sig lika mycket som jag och få som tänker lika mycket på vad 

de stoppar i sig, jag är tjock ändå. Sådeså” 

 

6.2.1 Bild 4-6: Analys 
Dessa tre bilder är dem med starkast politiskt innehåll i denna analys.  På bild 4 har Alexandra 

Nilsson skrivit en utelämnande text om hur hon först inte vågade posta bilden av rädsla för att 

människor skulle tycka att hon var tjock. De känslomässiga och engagerande kommentarerna 

från följarna lyser dock med sin frånvaro. En kommentar adresserar att hon inte alls är tjock. 

Den andra bekräftar bara hur fin hon är, och en tredje frågar endast var den snygga solhatten 

kommer ifrån. Reaktionerna på Alexandras feministiska utspel uteblir även denna gång från 

hennes följare. Denna bild saknar onekligen feministisk semiotik. Kroppen befinner sig inom 

ramen för rådande ideal, hennes position smickrar kroppen och bakgrunden förstärker bilden 

av en potentiellt filmisk scen där den vackra, rika kvinnan njuter av livet med sin man. 

Hennes position med armarna över huvudet som håller i kanten på solhatten, de stora svarta 

solglasögonen och halsbandet i kombination med en svart, elegant baddräkt ger oss istället 

intrycket av en nyliberalistisk lyxhustru utan synlig önskan frigöra sig från patriarkatet.  

    Stina Wollter på bild nr 5 ger uttryck för nån slags kraft och energi, med armarna upp i 

luften och håret som ser ut att vara i rörelse. I bildtexten skriver hon ironiskt att hon har 

magtröja trots att hon enligt samhällets normer inte ”får” ha det. Texten går sen över till att 

handla om att befria sig från normer, att utsätta sig för bilder på kroppar som stärker istället 
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för bilder som gör att man kritiserar den egna kroppen. Hon uppmanar sina följare att sluta tro 

att deras utseende har något med deras värde att göra, och följarna svarar med att återigen 

påpeka att hon är en viktig förebild. Någon hoppas att Stina fortfarande ska vara aktiv på 

sociala medier när hennes döttrar har åldern inne för det, någon skriver om vikten av att Stina 

främjar alla kroppar och att hennes inlägg är underbara, någon skriver kort och gott ”älskar 

dig” under inlägget. Här syns inte lika mycket debatt och inte heller lika långa, engagerade 

kommentarer som inlägget hos Lady Dahmer, men följarna är fortfarande uteslutande positiva 

och adresserar inläggets tema.  

     Bild sex är tagen något underifrån på Lady Dahmer. Hon står upp, och kroppen bara är. 

Armarna hänger längs sidorna, magen putar ut under tröjan som hon dragit upp och fäst under 

brösten. Hon är osminkad och ser sur ut. I hennes bildtext deklarerar hon hur förbannad hon 

är på samtiden, på alla dieter som finns och på normalsmalas inställning till att viktminskning 

är något man ”bara gör” genom att äta mindre och gå runt hungrig. Målet tycks vara att 

förklara att verkligheten ser annorlunda ut för dem som faktiskt är överviktiga och att 

viktminskning inte är lätt. Responsen från följarna består av långa kommentarer kring det 

aktuella temat. En kommentar berör hur viktminskningsföretag marknadsför sig med att man 

som kvinna kommer bli en lyckligare och bättre människa om man går ner i vikt, en kvinna 

vittnar om att hon minsann tänker på vad hon äter och är aktiv men minsann fortfarande är 

överviktig. Det är tydligt att detta inlägg verkligen berör och skapar diskussion och 

igenkännande hos följarna. Innehållet i texten förstärks av bilden på Natashjas kropp och 

leder till igenkänning och ett mer tillåtande klimat för diskussion kring kropp. 

6.3 Sammanställning analys och slutsatser 

6.3.1 Sammanställande Analys och Diskussion 

Utifrån dessa bilder och kommentarer är det lätt att direkt dra två slutsatser.  

Det ena är att Stina Wollter och Natashja Blombergs följare tycks vara mer medvetna om 

strukturen kring kropp och representation, och deras poster med bilder på sina egna kroppar 

som strider mot rådande ideal, leder till vidare diskussion i kommentarsfältet och ger 

möjlighet att förändra synen på kvinna och kropp. Alexandra Nilsson gör ett försök att 

adressera skeva ideal, men fortsätter att posta bilder som i allra högsta grad är förenliga med 

rådande ideal. Hon är vacker och sminkad på bilderna och hennes poser är smickrande för 

henne och hennes kropp. Alexandras följare tycks fokusera på det nyliberala faktorerna, det 

ytliga och konsumtionen snarare än att ta in det feministiska perspektivet. Nästan uteslutande 

av alla kommentarer avser Alexandras utseende, att hon är snygg och vacker. Även under bild 
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6 där hon själv adresserar kroppsaktivism är det nästan ingen av hennes följare som nappar på 

debatten utan fokuserar fortsatt på hur snygg och vacker hon är.  

      Avklädda bilder gör att fokus automatiskt hamnar på den kropp som är avbildad, och 

åskådaren värderar den. Alla dessa konton innehåller flertalet helt eller delvis avklädda bilder, 

och samtliga tre tycks ha som syfte att normalisera sin egen kropp. I Stina Wollter och Lady 

Dahmers fall kan detta motiveras med att deras kroppar är normbrytande, eftersom de inte 

efterföljer det smala och ”hälsosamma” ideal som samhället eftersträvar. Alexandra Nilsson 

har däremot en tillsynes väldigt samhällsnormativ kropp. Hon är varken överviktig eller har 

några hudförändringar eller åkommor som gör att hennes utseende avviker från det som enligt 

samhället klassas som normalt. Ändå väljer hon i många inlägg att göra en poäng av sin 

kropp, och indikerar att hon får många kommentarer om att hon skulle vara tjock. Hon 

uttrycker att hon känner sig modig som vågar lägga upp bilder på sin kropp trots att den inte 

är lika smal som tidigare. Samtidigt, som i exemplet på bild 9, verkar Alexandra vara 

medveten om att hon inte alls är tjock, även om det finns de som antyder detta enligt henne.  

Responsen från följarna skiljer sig också påfallande mellan Alexandra och Stina. I flera 

kommentarer under Stinas inlägg påpekas det hur hon förändrat deras liv och bidrar med 

glädje och hopp. Kommentarerna från Alexandras följare fokuserar endast på Alexandras 

kropp på bilderna och ger uttryck för hur snygg hon är. Ingen av de kommentarer som 

presenteras i denna uppsats, eller som jag läst under insamlingen av materialet, har refererat 

till att hon skulle göra skillnad för deras självkänslas eller syn på sig själva. Precis som i 

Tiggermann & Barbatos (2018) studie kan man anta att dessa bilder och kommentarerna 

under snarare har motsatt effekt på följarna. De ser en idealiskt fin och normativ kropp som 

blir överöst med komplimanger, vilket förmodligen leder till att de kritiserar sin egna kropp.  

      Det som blir tydligt när dessa tre konton sätts i relation till varandra är att den ideationella 

bilden skiljer sig markant framför allt med Alexandra Nilsson å ena sidan och Stina Wollter 

och Lady Dahmer å andra sidan. Alexandra försöker förmedla budskapet av att kvinnor ska få 

se ut som de vill, men i hennes version av verkligheten är det hennes redan normativa kropp 

som ska normaliseras, medan Stina Wollter och Lady Dahmer som uppenbart bryter mot 

denna norm genom sina överviktiga kroppar skildrar en annan verklighet. Ur ett 

interpersonellt perspektiv kan sägas att Alexandra Nilssons bildtexter inte utgör några 

målande beskrivningar av patriarkala strukturer eller hur hon egentligen känner och tänker 

kring den egna kroppen, i motsats till både Stina och Lady Dahmer som ofta målande 

argumenterar för sina kroppars rätt att finnas och att samhällets ideal måste förändras och bli 
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mer inkluderande för alla typer av kvinnor och kroppar.  

   Det är tydligt att dessa tre konton har olika typer av följare. Alexandra Nilssons följare 

tycks inte särskilt intresserade av att diskutera kropp och utseende ur ett feministiskt 

perspektiv, vilket förstås försvårar för Alexandra att bedriva ett konto där bilder med för 

radikalt feministiskt innehåll produceras. Hennes Instagram är i första hand hennes 

arbetsplats, men genom sin bok ”Jag är visst feminist” har hon också gjort ett politiskt 

ställningstagande som hennes annonsörer antagligen är medvetna om.  

   Stina Wollters konto säljer inga annonser och hennes följare är troligtvis i genomsnitt äldre 

än hos både Alexandra och Lady Dahmer. En indikation som tyder på detta är att hennes 

följare i högre utsträckning håller med och kommenterar kort men positivt kring hennes 

teman, utan att göra några tillägg till diskussionen i fråga. Hos Lady Dahmer som i egenskap 

av småbarnsförälder troligtvis har en något yngre följarskara än Stina, syns många 

debatterande inlägg som enligt mig kan kopplas till en generation som pratar jämställdhet och 

patriarkala strukturer ur ett annat perspektiv än Stinas generation.   

    Både @stinawollter och @ladydahmers följare har medvetet valt att följa konton med 

feministiskt innehåll och debatt, med största sannolikhet för att det är åsikter som följarna 

delar och därför vill ta del av. @alexandranilssons följare å andra sidan består till stor del av 

en skara som följt henne sen hon började blogga under namnet Kissie för många år sen. Dessa 

har därmed inte medvetet valt in en feminist i sitt flöde. Det går att förstå att Alexandra 

kanske inte har möjlighet att bryta helt med sin tidigare image eftersom Instagram är en del av 

hennes jobb som influencer. Att göra en helomvändning skulle med största säkerhet leda till 

att hon skulle förlora mycket pengar och många samarbeten. Jag kan också se vissa fördelar 

med att en profil som Alexandra profilerar sig som feminist även om jag inte tycker att hon 

driver frågorna fullt ut, och det är just för att hon når ut till en publik som annars inte hade 

valt feministiskt innehåll i sina flöden, vilket kan leda till att fler får upp ögonen för den 

pågående kvinnokampen och feministiska debatten. 

 

6.3.2 Slutsatser 

I början av denna uppsats presenterade jag tre frågor. Hur representeras den kvinnliga 

kroppen genom visuella och textuella medel i dessa inlägg? Går det att se feministiskt 

innehåll i dessa inlägg? Vilken typ av feminism representeras?  

Min slutsats är att Alexandra Nilssons inlägg inte går att ses som feministiska. Detta innebär 

givetvis inte att hon inte är feminist. Däremot kan hon inte ses som feministisk aktivist 
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eftersom hon, även om hon benämner skeva kroppsideal som problematiska, fortsätter att 

bekräfta samma ideal som hon själv kritiserar. Ur ett perspektiv kan Alexandra Nilsson ses 

som postfeminist i det avseendet att hon, liksom beskrivet hos Gill (2010) agerar som att den 

tidigare feminismen har spelat ut sin rätt och nu är det bara för kvinnor att ta det som är deras. 

Den (för kvinnor) destruktiva strukturen i samhället är inget hon väljer att uppmärksamma, 

förutom när det kommer till kommentarer hon menar att hon har fått kring sin kropp.  

Hennes kropp uppfyller också samhällets normer. Den är vit, slank, ung och rynkfri med fina 

ansiktsdrag. Ur det perspektivet är hon inte heller normbrytande i bemärkelsen att det kan 

skapa debatt och eller förändring att visa upp sin kropp som ett exempel för feministiskt 

ställningstagande. Hennes kropp bekräftar i allra högsta grad de rådande samhällsidealen och 

ifrågasätter de till synes inte annat än i text där hon refererar till att hon själv och andra ibland 

har börjat referera till henne som tjock.  

    Stina Wollter kan ses som socialistisk Radikalfeminist i det avseendet att hon många 

gånger fokuserar på hur människan formas från barndomen för att passa in i dessa normer 

(Gemzöe 2019). Hon belyser ofta hur kvinnor historiskt och fortfarande idag fördrivs in i 

tystnadskulturen kring bland annat våld i nära relationer och ätstörningar. Hon har också 

skrivit mycket om kvinnokroppen som ofredad plats, män som tar sig friheten att skicka 

bilder till henne på sina könsorgan utan att hon bett om det. Hon ser det som att alla kvinnor 

lever under detta förtryck som vi måste organisera oss för att gemensamt bryta. Hon vill också 

bryta samhällets syn på kroppen som objekt för främst sexuella syften, och istället se den som 

ett verktyg för att kunna leva. Hennes inlägg är tydligt feministiska i både bild och text, och 

hennes normkritik med fokus på kropp i dessa bilder framgår tydligt till följaren.  

    Lady Dahmer kan också ses som Socialistisk radikalfeminist i det avseendet att hon skriver 

mycket om hur kvinnor tar ett större socialt och känslomässigt ansvar för att få relationer och 

vardag att fungera, och hon ser inte dessa egenskaper som medfödda och biologiska, utan 

snarare som inlärda. Hon menar att dessa kvinnliga egenskaper lätt kan bli manliga genom att 

vi börjar uppfostra våra barn lika och lär främst söner om det egna ansvaret för social och 

känslomässig samvaro. Hon motsätter sig också synen på kroppen som sexuellt objekt, och 

framför allt att det strikta ideal som tidigare beskrivits fortsättningsvis också ska vara det 

enda. 
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7 Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats analyserat bilder från tre svenska feministiska profiler på Instagram. 

Samtliga är helkroppsbilder på kvinnorna i fråga och mitt syfte har varit att se hur dessa 

kvinnor har representerat den kvinnliga kroppen i relation till samhällsideal och normer. Vad 

gäller spridningen av feministiskt budskap kan sägas att Stina Wollter och Natashja 

Blombergs flöden i större utsträckning fungerar som micro-bloggar med längre och 

debatterande texter kring sina inlägg där det i kommentarsfältet följer en debatt mellan följare 

(Strömstedt & Sander 2018). Alexandra Nilsson har inte dessa debatter i samma utsträckning. 

Hon utmanar inte normerna på samma sätt och gör egentligen inga inlägg som kan ses som 

feministiska, även om det är hennes syfte.  

     Man kan argumentera för att analysen har vissa uppenbara brister, bland annat vad gäller 

den homogena gruppen av kontoinnehavare. Homogen i bemärkelsen att jag har valt tre 

svenska och till synes vita kvinnor. Att Natashja har en grekisk pappa och Alexandra en polsk 

Mamma framgår inte tydligt i deras flöden, även om de tidigare har delat den informationen 

med sina följare. Således kan man tycka att analysen blir grund och att en bredare analys 

skulle kunna göras med större fokus på intersektionalitet och vithetsnorm. Mina argument för 

urvalet grundar sig dels i att jag sökte två konton med lika stor räckvidd men som 

representerade feminism på olika sätt, där Alexandra Nilsson och Stina Wollter med ungefär 

lika stora följarskaror utgjorde ett bra material ur jämförelsesynpunkt. Det kändes också 

viktigt att hitta en tredje part för att förstärka analysen med ytterligare argument, och när jag 

sökte bland uttalade feminister på Instagram där kroppen och feministisk debatt står i fokus 

blev Lady Dahmer ett naturligt val. 

    Ytterligare en intressant aspekt som kan vara utgångspunkt för framtida forskning är att de 

som från början har följt Alexandra Nilsson som Kissie, tiden innan hon blev feminist, har 

ofrivilligt hamnat i ett ”feministiskt” flöde. Hur påverkar det? Leder det till engagemang hos 

tidigare ointresserade individer? Är det möjligt för henne att bedriva feministiska frågor på 

riktigt när hon i flera avseenden stryker samhällets idealbild av kvinnan medhårs?  

   Det finns också utrymme att undersöka närmare hur användarna påverkas av det 

feministiskt innehåll hos Stina Wollter och Lady Dahmer. Går det att se att deras kroppsliga 

bilder bidrar till en större självkänsla hos följarna, i motsats till bilderna från den studie som 

Tiggermann och Barbato (2018) genomförde? 

    Det skulle också vara intressant att göra en särskådning av hur Alexandra Nilssons följare 

skulle reagera på inlägg från Stina Wollter eller Lady Dahmer. Detta skulle kunna göras 
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genom en fokusgruppstudie där bilder från respektive konton presenteras och diskuteras 

utifrån ett feministiskt perspektiv. På det här sättet skulle man kunna få en tydligare bild av 

hur Alexandras följare uppfattar och reflekterar över feminism. 
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