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ABSTRAKT

Utgångspunkt Mitt arbete utgår från de tre begreppen kroppspositivism, fettaktivism och kroppsaktivism. Det är tre aktiva begrepp kring att acceptera sin kropp och att trotsa de
kroppsideal som syns i dagens samhälle. Som inspirationskälla till arbetet har mina förebilders sociala mediekanaler fungerat, liksom information från grupper aktiva inom rörelsen
kroppspositivism. En litterär inspirationskälla har även boken
”Kroppspanik: fett, lögner och sjukt onödig ångest” skriven av
svenska författaren och journalisten Julia Skott, varit.
Tekniker Jag har jobbat med olika material som jag manipulerat och format om, efter inspiration från kroppens olika former
och detaljer. Processen har inneburit ett nytt sätt för mig att
tänka, det visualiserar kroppspositivism och har tillåtit min
inre impuls och känsla att få ta över projektets innehåll i flera
olika skepnader.
Resultatet Det slutgiltiga resultatet av processen har blivit en
frigörelse från mina egna negativa tankar om min kropp, samtidigt som jag också utforskat hur kroppspositivismen etablerat sig i sociala medier och annan media. Under arbetets gång
har jag fått tid att reflektera kring mitt dåliga självförtroende
och kommit till insikt om att jag själv är långt ifrån den traditionella normens ideala former. Genom arbetet har jag fått
bättre självförtroende och kommit att acceptera min kropp så
som den ser ut.
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ABSTRACT

The starting point My work has its starting point in the three
concepts; body positivism, fat activism and body activism. These are three words which describe acceptance of the body and
defy the body ideal our society has created. The social media
channels which my role models run have served as the inspirational source for my work, as well as information gathered
from groups, active in the movement of body positivism. A literary inspiration has been the book: ”Kroppspanik: fett, lögner
och sjukt onödig ångest” written by Swedish author and journalist Julia Skott.
The method I have been working with different materials
which I manipulated and reshaped, based on inspiration from
the shapes and details of a body. The process has become a new
way of thinking for me; it visualizes body positivism and has
allowed my inner impulse and emotion to take over the content, and create sculptures in a variety of shapes.
The result The final result of the process has been liberating,
from my own negative thoughts, my inner repugnance of my
own flaws about my body. I’ve also got a chance to explore how
body positivism established itself in social media and other
media. During my work I’ve had time for reflections regarding
my own insecurity and come to realize that I am far from the
traditional image of an ideal body shape myself. I have gained
self-confidence and now I do accept my body as it is.

INLEDNING

Jag är född och uppvuxen i Stockholm. I storstaden känns hetsen att ha “den perfekta kroppen” tydligare, du har högre förväntningar på att nå en viss status på ditt liv och i takt med att
otillräckligheten ökar hänger den psykiska hälsan på en allt
skörare tråd. Jag har alltid känt att jag inte passat in i normen. Min osäkerhet växte på grund av att jag inte var byggd
som alla andra. Jag kände mig inte vacker – för jag upplevde mig inte vara definitionen av skönhet enligt normens ögon.
Kanske hade jag passat bättre in i samhällets ideal under
1600-talet än för 10 år sedan. Kroppsidealen har förändrats
radikalt genom historien, det är fascinerande att läsa om och
förändringen har gått fort.
Nu har jag lärt mig att skönhet inte har en enskild form eller definition, men om jag varit 10 år yngre i dag hade jag inte
haft den insikten och troligtvis mått ännu sämre än vad jag
verkligen gjorde för 10 år sedan. Jag hade kanske inte kunnat
stå emot den sociala jakten på bekräftelse och strävan efter
att vara något som andra menar är vackert. Det känns som
att dagens generation inte tänker individuellt kring det egna
välmåendet, utan låter sig konstant influeras av att alla ska
ha en och samma kroppsform med resultatet att alla ser allt
mer likadana ut.
De kroppsaktivister jag följt i den här studien har blivit
mina sena förebilder i livet. De har givit mig ett lugn i att jag
inte är den enda som lider av osäkerhet. Trots att förebilderna
kommit in sent i mitt liv, känns det ändå som de kommit under
rätt period; när jag utvecklas mest som person.
I min text beskriver jag mina uppfattningar kring att vara en
definition utanför normen, hur samhället och sociala medier
ser ut i mina ögon. Jag har valt att inte ta med alla delar om
samhällets nedvärderingar, utan bara fokusera på fördomarna
i samhället mot dem som är tjocka.
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Fotografierna i det här arbetet är en perception, en samling
upplevelser kring min uppväxt om kroppshetsen i en storstad.
Materialen jag har arbetat med är för mig en association till
människokroppen. Inspirationen kommer från valkar, bristningar och kroppens former. Med arbetet vill jag lyfta fram
tankar om självbild och kroppspositivism i ett utseendefixerat
samhälle.

ARBETSPROCESS

Tankarna genom arbetets gång Under tiden jag jobbade med
examensarbetet märkte jag att resultatet inte blev helt perfekt. Det var då det slog mig; vi är inte perfekta, hur mycket
vi än jobbar på det. Det kommer en punkt i livet där vi måste
acceptera oss själva för hur vi ser ut. Jag tänker att det inte
heller kan vara kul att vara perfekt, för mig handlar det snarare om att vara realistisk mot sig själv.
I mitt examensarbete har jag jobbat med olika material som
skapas till former genom initiativ och impuls under produktionens gång. Former som på ett eller annat sätt knyter an till
kroppspositivism. Jag har märkt att det inte blir helt jämnt,
som min minimalistiska stil annars brukar vara. Dock har det
kommit att bli en positiv del i projektet, att de former jag fått
fram inte är jämna och slanka. Det är något jag inte har tänkt
på från början. Om strukturen eller formen blir ojämn i gestaltningen av ett ämne som kroppspositivitet, så kommer vi
att kunna acceptera det mer än i andra fall, känner jag. Det
stärker mitt argument att på samma sätt som vi accepterar de
ojämna formerna i konsten, behöver vi acceptera dem hos oss
själva. Att komma till freds med att vi har ojämnheter och att
det är godtagbart, bara vi kan acceptera det inombords först,
är en viktig punkt som stärker den egna kroppsformen.
Något som även dök upp i början av produktionen var dimensionen av de former jag arbetade med. Många var stora
och runda, men under en handledning bestämdes det att de
kunde se bättre ut om de var plattare, med fler nivåer och lager. Det kändes som att det skulle ge en djupare illusion och ge
mer om de inte var så runda, så jag kunde manipulera formen
och jobba med lager istället för med storleken på själva motivet. Då produktionen väl kom igång blev alla formerna olika i
storlek och volym samt i olika nivåer.
Jag började använda modellera och gjorde dem till små former med olika detaljer. Alla blev olika stora och olika varandra. För mig gestaltar det hur kroppen förändras genom livet
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och de händelser vi möter är realistiska och mänskliga. Det är
ingenting vi kan påverka.
Guldets betydelse En fråga jag har ofta fått under mitt examensarbete har varit: Varför använder jag guld? Det är tack
vare denna text:
“In Japan, broken objects are often repaired with gold.
The flaw is seen as a unique piece of the object’s history,
which adds to its beauty. Consider this when you feel
broken.”
Texten beskriver direkt min idé, samtidigt att guld är en mäktig och rik färg som jag anser vara den perfekta färgen och rätt
element att använda för att uppmuntra kroppspositivism. I Japan är det vanligt att använda guld för att laga keramik eller
porslin, så att man inte behöver slänga det utan ger föremålet
en ny chans till användning och också en ny skönhet. Istället
för att dras till det negativa om våra kroppar, kan vi vända
attityden och respektera våra brister. Det gör att vi kan känna
en ny sorts skönhet i det vi inte gillar med våra kroppar.

MOTIVETS
MEDDELANDE

Att använda former, skapade i annorlunda material som
konstform, är en skepnad av språk, där jag inte bokstavligen
behövt beskriva en känsla, figur eller ett motiv. I mina materiella former har jag använt material som inspirerar mig till
att uttrycka kroppspositivitet i de former som kopplats till det
ämnet. Raka linjer, strikta former och minimalistiskt innehåll
kopplas till den stilrena formen som därefter kopplas till smala
former av människan. Runda, massiva och röriga former kan
kopplas till den större kroppsformen. Dessa framgående former kopplas till våra fördomar om andra människors kroppar,
där vi ser smala människor som de rena och fina. Runda och
rörliga kroppar anses vara en nackdel och det finns negativa
tankar om den större kroppen. Genom att jag använder runda
och stora former manipulerar jag den negativa formen till att
bli vacker, unik och spektakulär i sin form, och ändå kan den
säga så mycket. Susan Sontag skrev i boken “On Photography”
om vad fotografen Diane Arbus sa om fotografins hemliga meddelande som ska illustrera bildens koncept:
“If photographs are messages, the message is both transparent and mysterious. “A photograph is a secret about a
secret” as Arbus observed. “The more it tells you the less
you know.” Despite the illusion of giving understanding,
what seeing through photographs really invites is an
acquisitive relation to the world that nourishes aesthetic
awareness and promotes emotional detachment.”
(Sontag, 2008, s. 111)
Serien av former speglar övergången från de negativa tankarna om våra kroppar till att acceptera kroppen och strunta i fördomar och andras åsikter om den. Det gäller att hitta sitt eget
språk så att du kan tala till andra utan att behöva använda
ord. Kroppens egen känsla, som du får inifrån, kan speglas till
de som inte är där än och som kan inspireras av den känslan.
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Att få jobba med materialet har gett mig tid att få tänka i lugn
och ro kring kroppspositivism. Det har gett mig möjligheten
att hitta reflektioner kring ämnet och hur man kan komma
till att acceptera sig själv. Det gäller enligt mig att acceptera
bristerna och se dem som en gyllene detalj i allt det som representerar dig som individ.

KOMMUNIKATION
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Filmen “Arrival” (Villeneuve, Denis, 2016) blev en omedveten
inspirationskälla. I filmen introduceras ett nytt språk som vi
måste lära oss att använda i framtiden. Visserligen handlar
filmen om rymdvarelser som vill förmedla ett budskap som
människorna kan använda om 3000 år, men filmen speglar
ett nutida problem: kommunikation och samarbete mellan
människor (IMDB, 2016).
Mitt examensarbete är långt ifrån filmens handling, men
konceptet med språk, form och kommunikation kan kopplas
till mina fotografier. Att kunna kommunicera i en annan form
och få andra att förstå det, det är en konst i sig själv. Formerna
innehåller tecken vi känner igen, som vi kan koppla ihop med
dagens fördomar om kroppar. Bland annat valkar, bristningar
och övervikt. Det är mitt sätt att kommunicera med andra och
inte använda uppenbarligt innehåll, som till exempel riktiga
kroppar. Om jag skulle ha använt människor i mitt projekt
skulle det kännas väldigt förutsägbart. Det finns redan många
människor som har använt sig själva som motiv i temat. Jag
använder material och former som inspirerar mig och som också kan uttrycka kroppspositivitet. Till exempel skulpturer som
har funnits genom århundraden och som förmedlar en känsla. Ett budskap samt nya konstformer är också inspiration till
skapandet av motiven. De kommer i olika former och förmedlar olika saker. Mina fotografiska motiv förmedlar kroppspositivitet, ett ämne som existerar idag och ett budskap som vi kan
uttrycka i olika språk för att få andra att förstå och kan ta till
oss för framtida generationer. Det är så viktigt att få arbeta
med ett så aktuellt tema som detta, viktigare än vi tror.

SYMBOLIKEN

Den brända stålullen jag använt representerar mörkret och de
ständigt återkommande tankegångarna om min kropps brister. Den visar hur de negativa tankegångarna kan se ut hos
människor. Bilden med kolet och bladguldet symboliserar det
faktum att vi innerligt kan börja acceptera vår kropp. Vi kan
äntligen börja processen att acceptera kroppen för hur den ser
ut. Vi kan lättare godkänna kroppens brister.
Då jag fick mitt garn från Italien som jag beställde från Etsy
fick jag kalla kårar. Hur skulle jag arbeta med detta? Efter
dagar av research, valde jag att väva garnet inkluderat med
ett annat tyg jag använt tidigare. Resultatet blev en yta där
det mjuka garnet och tyget gav en fantastisk fasad som en representation av huden i en kropp som kan komma att skapa
valkar och innehålla bristningar från antingen viktuppgång
eller graviditet. Vid vävningen gjorde jag det medvetet knöligt
och kompakt, för att skapa illusionen av att huden inte behöver vara perfekt slät. Det blev samma sak med motivet som
enbart är skapat med tyget från vävningen. Det var en närbild
på valkarnas form som gjorde mig fascinerad och inspirerad
till att skapa just den.
Det mörka tyget med skrynklig yta var den mest fascinerande formen av de alla. Den gav mig motivationen att med
elegans kunna acceptera de märken min kropp bär på. Den ser
inte ut att vara positiv med tanke på färgvalet av tyget, men
den representerar den förfinade formen av valkar som jag personligen relaterar mest till.
Idén att använda dragkedjor kom då jag började spekulera
kring problemet att passa in i kläder vi drömmer om att passa
i. Min första tanke var att först använda jeans, men jag tyckte
att dragkedjor skulle ge en annan struktur, dessutom hade jag
redan använt tyg till andra motiv.
Modellera var det roligaste materialet att jobba med. Det
finns så många sätt att arbeta med modellera och formen håller sig oavsett hur formen blir.

16

Då jag delade modelleran fick den en underlig yta, det såg lite
ut som hud med konstigt lager. Jag började dela flera bitar och
satte sedan ihop dem med varandra. Ytan ville jag fortfarande
manipulera lite mer, så jag gjorde leran till att se ut som hud,
på ett underligt men fascinerande sätt. Guldet som jag la till
representerar titeln på serien, att bristen är guldet och den är
gyllene och accepterande.
Den mörka akvarellmålningen med guldflarn gjorde jag under en jobbig period i november. Det var den dagen jag fick
meddelandet om att min familjs hund plötsligt insjuknat.
Då jag skapade målningen kände jag mig hjälplös, men hade
samtidigt hopp att hon skulle bli bättre. Formen blev till en
liknelse av ett hjärta med en spricka av guld, som representerar hopp. Den visar också känslan av att hata sig själv, men
att hoppet finns kring att kunna komma över svåra perioder i
framtiden. Vår hund gick bort dagen efter.

INSPIRATION
OCH
INFLUENSER

Allt material jag jobbat med finns där tack vare ren nyfikenhet. Jag kan få en idé om att ett specifikt tyg eller annat material kan se snyggt ut avfotograferat om jag kunde manipulera
det på ett visst sätt. Idéerna kan komma från ingenstans, helt
oförberett. Till exempel kom jag på idén att göra bilden av bladguld format till ett mänskligt hjärta under en handledning.
Filmerna från Studio Ghibli har varit en enorm inspirationskälla med tanke på att jag utvecklat ett koncept som inte är
bokstavligt, men som är intressant att titta på. Filmerna har
tillåtit mig att fantisera om material och form i lugn och ro.
Idéerna har alltid börjat med materialet, med tanken att kunna manipulera formen. Speciellt med den form där jag arbetade med skrynklor, där inspiration kom från design som ofta
använts till klänningar. Det är svårt att förklara hur formerna
kommit till, men utmaningen har varit att komma på materialet jag har fantiserat om och förverkliga tanken. Det har i
grunden handlat om att skapa något som ser spännande ut på
bild, något som går genom fotografiet och fångar vårt intresse.
Susan Sontag skriver i boken “On Photography” om att vissa
fotografer redan innan bilden är tagen har fått en bild i huvudet av hur bilden ska se ut:
“To take a good photograph, runs the common claim, one
must already see it. That is, the image must exist in the
photographer’s mind at or before the moment [...].”
(Sontag, 2008, s. 117)
Jag litar på min intuition när jag ser bilderna i huvudet. Det
gäller att utföra idén fysiskt för att se om det når upp till mina
förväntningar. Om det inte fungerar, så får jag fundera på en
annan lösning för att komplettera bilden.
Vad som fått mig att jobba med material och skapa skulpturer istället för att arbeta med faktiska människor har varit
att komma undan från att göra bilderna om temat bokstavliga.
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Det betyder att jag ville bli given tid att arbeta utan hets att
anpassa mig efter andra. Hade jag jobbat med människor hade
projektet fått ett annat tempo. Jag ville få tiden att reflektera
och att få forma materialet med händerna för att hitta ett sätt
att manipulera och utforska dess funktion för att representera
kroppspositivitet.
Därför har jag jobbat med mjuka material som tyg, fjädrar,
kokosolja, modellera och vadd. Det är enligt mig den mest bokstavliga beskrivningen av kroppspositivitet, som representerar den överviktiga normen.
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BAKGRUND

Frågeställning Min uppgift har varit att arbeta med ett fotoprojekt som examensarbete. Jag har valt att inrikta mig på
kroppsaktivism, kroppspositivism samt fettaktivism och utgått från frågeställningen:
Hur kan jag gestalta en process kring kroppspositivitet
på ett alternativt sätt?
Avgränsning Jag har i mitt examensarbete valt att utesluta diskussioner om hälsa, inklusive hälsa hos överviktiga
människor, ätstörningar samt kost. Det är en annan kategori
inom kroppspositivism och inte relevant för mitt arbete. Jag
har dock valt att ta med ett resonemang om BMI i diskussionen eftersom BMI kan påverka människor negativt. Politik är
inte inkluderat i mitt arbete då jag anser att det tar bort fokus
från mitt projekt.
Källkritik Mina källor är inlägg från kroppsaktivister på
Instagram, tidningsartiklar samt intervjuer från internet.
Den enda tryckta källan, boken ”Kroppspanik: Fett, lögner
och sjukt onödig ångest” av Julia Skott, är den bok jag känner passar bäst till mitt examensarbete. Anledningen till att
jag inte tagit med andra böcker är för att de fokuserar mycket
på ätstörningar, vilket jag valt att avgränsa mig från. Jag har
använt mig av källor med information som jag kan relatera
till. Skälet till att det finns så få böcker som avhandlar kroppspositivism och kroppsaktivism är att det är ett så nytt ämne.
Därför har jag fått hämta mycket information från internet.
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HISTORIA
MELLAN 1600OCH 2000-TALET

Under 1600-talet tog skönhetsidealet en ny form, och nu skulle
det vara dramatiskt, oregelbundet och överdådigt i kontrast
till det symmetriska och det proportionella som funnits tidigare. Det ansågs vara vackert med fylligare kroppar hos både
män och kvinnor. Det gällde speciellt bland överklassen, där
man visade sitt överflöd genom sin storlek. Under denna tid
var det viktigt att visa status i alla kategorier och skönhetsidealet var att vara överviktig och blek i hyn, speciellt då majoriteten levde under fattigdom (Omöjliga kroppar, Nationalmuseum, 2013). Att vara smal var ett tecken på att man var
tvungen att jobba. Det visade att personen inte hade råd att
äta fet och söt mat. Att vara fet däremot visade att man hade
pengar, inte behövde arbeta och kunde äta lyxiga råvaror från
andra delar av världen (The Talko, Youtube, 2015).
Under 1700-talet handlade skönhetsidealet om utseendet
och kläderna. Det var status att bära färgglada kläder, mängder med smycken och att sminka sig. På så sätt visade män
och kvinnor att de tillhörde den rika överklassen. Kroppen uttryckte makt och vilken förfinad själ man var.
Mannens och kvinnans kläder förändrades mycket under
1800-talet. Färgerna delades upp och relaterades kraftigare
till genus och det blev större skillnad i klädmode mellan könen. Under denna tid började också massproduktion av varor
som gjorde att till exempel smink blev mer tillgängligt för alla
människor. Det som tidigare varit hög status för överklassen
var nu tillgängligt för medelklassen. Arbetarklassen började
sminka sin hud ljusare för att passa in i skönhetsidealet, men
överklassen svarade genom att istället börja sola sig bruna.
Det visar att överklassen hade makten att markera idealen
(Omöjliga kroppar, Nationalmuseum, 2013).
Under 1900-talet varierande kroppsidealet under korta perioder. Fram till 10-talet var den smala kroppen idealet i överoch medelklass. Kroppen skulle vara smal med små händer och
fötter, munnen och näsan små. Huden skulle vara ljus, vilket
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markerade skillnaden mellan överklass och arbetarklass; där
arbetarna stod i direkt motsats med sin solbrända hy, kraftiga
kroppsbyggnader och stora händer. Men under 10-talet kom
den smala kvinnan att allt mer betraktas som svag. Istället
ville kvinnorna nu se sunda och moderna ut. De gick upp i
vikt och hade kläder utan korsett under. Under 20-talet kom
den smala trenden tillbaka. Då skulle kvinnorna vara långa
och raka, utan några egentliga former. Då blev det också en
trend att vara kortklippt. De lösa, raka kläderna skulle dölja
de kvinnliga formerna. Under 1930-talet gick idealet tillbaka
till att se sund och hälsosam ut igen. Då skulle kvinnan vara
sportig och neutral.
Under det andra världskriget på 1940-talet representerade slitstarka material plikt och makt, kläderna skulle vara
raka i modellerna och ha axelvadd. Efter krigets slut växte det
snabbt fram ett nytt ideal hos hemmafruarna under 50-talet.
Nu skulle de markera midjan med höga stora kjolar, dessutom
skulle bysten och höfterna verka större. Magra ungdomarna
stoppade sina behåar med bomull och skumgummi och fyllde
ut höfterna med höfthållare.
Under 60-talet gick idealet från att vara kurvig till att bli
anorektisk, där supermodellen Twiggy ställde idealet. Det skapades i en tid med politisering och sociala motståndskrafter i
samhället. Kvinnans frigörelse och jämställdhet tog kraft och
växte in på 70-talet där kvinnor vägrade bli dömda efter sina
kroppsformer och istället ville bli sedda för hur de var som
personer. Unisexmodet fick under hippiekulturen utrymme
och skulle representera den naturliga och befriade kroppen.
Män och kvinnor bar likadana kläder, kvinnorna valde att inte
använda BH och männen hade långt hår, som på den tiden
ansågs ovårdat och slarvigt.
Kampen om jämställdhet tappade lite i uppmärksamhet under 1980-talet och klyftan mellan kvinnan och mannen ökade
inom arbetslivet och därmed även inom lönesättningen. Skön-

hetsidealet fick ett starkare inflytande på kvinnor där deras
kvinnliga identitet kopplades starkare till deras utseende,
men också deras kroppar skulle nu vara solariebruna och vältränade. Under 90-talet ändrades idealet än en gång, nu skulle
man vara smal, men starkt byggd (Blomstedt, Populär Historia, 2002).
Dagens oroliga samhälle Framme vid 2000-talet har vi kommit in i ett bantningssamhälle. Även om vi inte behöver gå
ner i vikt, så ser inställningen generellt i samhället ut så att
vi ändå gärna kan gå ner några kilon till (Skott, 2013, s. 64).
Vi lever i ett samhälle där endast få män och kvinnor passar
in i skönhetsidealet och det leder till att vi inte känner oss
tillräckliga (Grotmark, FeTTmagazine, 2016). Den konstanta
oron över att väga för mycket bidrar till att speciellt ungdomar utsätter sig för extrema metoder för att passa in i normen.
Samtidigt protesteras det runt om i världen mot de allt smalare modeller som modeindustrin använder och det har kommit
striktare regler kring hur smala modeller bör vara (Ternander,
Sveriges Radio, 2013).
Allt fler klädföretag blir medvetna om att utseendet på deras modeller spelar roll, eftersom de framstår som förebilder
för företagens kunder. Det finns även företag som visar att
skönhet finns i alla former, storlekar och åldrar, som till exempel företaget Dove, som använder plus size modeller i sina
kampanjer (NBC News, 2005). I Norge under en julkampanj
avslöjades det att H&M använder digitala standardkroppar på
sin hemsida. Kropparna är inte riktiga, utan skapade digitalt
och i bildhanteringen byter man till och med ut huvudet om
det inte passar in i den bild av kvinnokroppen som H&M vill
ska visa deras kläder. Det tyder enbart på att det fortfarande ställs höga krav på kvinnokroppen (Eriksson, Aftonbladet,
2011). För oss som levande människor utan möjlighet att byta
kroppsdelar i ett bildredigeringsprogram är det svårt att upp-
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nå illusionen av ”den perfekta kroppen”. Att hela tiden sträva efter det perfekta leder oss istället till ohälsa. På samma
gång som vi människor strävar efter det perfekta utseendet
och det perfekta livet måste vi inse att det perfekta inte är
på riktigt. Visst kan vi sträva efter att följa skönhetsråd, de
senaste trenderna i mode och följa det senaste protokollet vad
gäller att vara snyggast och därmed tro att vi kanske också är
lyckligast. Det går inte att ta miste på vilka ideal som finns,
de syns överallt. Kommersiella intressen påverkar oss att vilja
ha mer, kampanjerna förmedlar att vi måste konsumera för
att vara lyckliga. Det är viktigt att vi inte blir påverkade av
de bilder vi dagligen ser på “den perfekta kroppen” (Lerner,
Dagens Nyheter, 2015).
Kroppspositivism och -aktivism har spridits väldigt snabbt
de senaste åren tack vare sociala medier, blogginlägg och reklam. Det har skapats en plats för plus size i modevärlden och
kurviga modeller blir mer synliga i media, där de ofta får mer
uppmärksamhet än de smala modellerna (Rosenberg, SOLO,
2016). Det finns ett flertal personer på internet som har skapat
sidor för att marknadsföra föreläsningar om kroppspositivitet
och privatpersoner som har blivit förebilder för kurviga och
större kvinnor. Tess Holliday, USA, jobbar som supermodell
och är plus size. Holliday har blivit en stark röst inom modebranschen för den större kvinnan. Artisten Beyoncé Knowles
har länge varit verksam inom mode, musik, film och dans. Hon
är en stor inspirationskälla och förebild för yngre generationer. Under 2014 pratade hon om att kvinnor inte värderar sig
själva tillräckligt och att de inte inser hur fantastiska deras
kroppar är med TV–kanalen MTV:
”We do not value ourselves enough. Especially young
people, [who] don’t really appreciate, how brilliant our
bodies are. I’ve always been very, very specific, and very
choosy—very choosy—about what I do with my body, and

who I want to share that with,” she said, proving once
again that she’s an omniscient, heavenly being of whom
we are not worthy.”
(Beyoncé, MTV, 2014)
Vi må ha Beyoncé som stor förebild. Även om många uttalar sig
positivt för kvinnans rätt att se ut som hon vill existerar fortfarande negativa påhopp mot tjocka personer. Det har blivit
allt vanligare i dagens samhälle att ”skamma” andra, få andra
människor att känna skam över hur de agerar. Det har blivit
helt legalt för vem som helst att diskutera negativa aspekter av tjocka kroppar. I media drar man sig inte för överdrift
och skrämselkampanjer, det kan lätt upplevas som en jakt på
tjocka personer där det inte finns något annat än risker med
att vara tjock. När sådant sprids tycker vissa människor att det
är tillåtet att lägga upp bilder på tjocka personer och förlöjliga
deras kroppar med humor. De identifierar tjocka människor
med smittbärare även om fetma inte smittar. Bland de personer som går ner mycket i vikt pratar många om att de tagit
sig ur “sjukdomen” att vara tjock. Respekten och vänligheten
mot tjocka personer utmanas och försvinner när kläderna inte
längre ser ut att passa, då man ser någon som inte kan åka
berg- och dalbana på grund av sin storlek, i hur det skapas
förutfattade meningar om kraftiga personer som föräldrar, när
läkare inte kan se förbi kroppsstorleken i sin bedömning av vilken vård man behöver eller när någon som är kraftig har svårt
att få plats i flygplansstolen. Det finns grupper inom samhället
som målar upp en bild av att en tjock person är motsatsen till
“den perfekta människan” och ett missfoster i ett normalt samhälle. Mobbningen och näthatet ökar när det finns människor
som har inställningen att tjocka personer inte är att betrakta
som människor (Lövgren, FeTTmagazine, 2016).
Att äta nyttigt är inne. Mer nu än någonsin tidigare. De som
inte äter glutenfritt, sockerfritt, organisk eller veganmat ris-

60

kerar att bli skammade genom förnedrande kommentarer. I
fikarum på jobbet, reklam på stan eller i hushållet pratas det
om metoder att banta, om viktnedgång och fälls kommentarer
om andras kroppar. Många mår dåligt, psykiskt och fysiskt, av
något så vanligt som att äta. Vi ska inte behöva känna skuld
över att äta – men det är svårt eftersom budskapen om att äta
mindre och bättre ständigt surrar runt omkring oss (Måned,
FeTTmagazine, 2016).

KROPPEN,
KLÄDERNA OCH
ACCEPTANSEN

De tre olika termerna Jag har valt att fokusera den här uppsatsen på tre termer; fettaktivism, kroppsaktivism och kroppspositivism. De kompletterar varandra, men har olika betydelser och inriktningar. Fettaktivism är ett ord som beskriver en
rörelse som vill förändra samhällets syn på fetma. Gruppen
vill att de som lider av fetma inte ska känna sig underlägsna dem som vill anses som hälsosamma och som lever sitt liv
”som vanligt”. Fetma är inget som någon ska behöva känna sig
förhindrad eller nedtryckt av. Kraftiga personer ska istället
känna att de har lika stor rätt som alla andra att leva sitt liv
som de själva vill (Heuer, 2009, s. 941–964).
Kroppsaktivism handlar om att synliggöra andra kroppstyper mer än det gängse kroppsidealet. Det kan handla om att
använda speciella hashtags när de publicerar inlägg på sociala
medier, som till exempel #sizelycklig, #curvy, #alladuger, #hälsainifrån och andra ord som är relaterade till rörelsen. Dessa
fettaktivister, som de ofta kallar sig själva, har tagit makten
över sina egna kroppar och visar upp den på egna villkor. I
rörelsen är alla kroppsformer välkomna (Institutet för språk
och folkminnen, 2016). Orden “mullig” och “plus size” anses
vara snällare ord än “fet” och “tjockis” (Olsson, FeTTmagazine, 2016). Ordet “fet” används ofta som ett neutralt ord i olika sammanhang i rörelsen för att ge det en starkare status.
Men det finns de människor som tycker att det är ett stötande
och nedlåtande ord, det är dåligt att vara ”fet”, något som jag
och många andra fått känna på sedan barndomen. Den brasilianska fotografen Mariana Godoy fotograferade en serie med
tjocka kvinnor i endast underkläder i demonstration mot fettföraktet. Hon ville uppmärksamma att tjocka människor inte
är de enda som lider av hälsoproblem, de smala gör också det.
Det största budskapet med serien är att visa att ordet “fet eller
“tjockis” inte är något fult, utan något vacker i alla sina storlekar (Gander, Independent, 2015). Kroppspositivism handlar
om att acceptera sin kropp och att uppmuntras vara nöjd med
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sin kropp. Oavsett hur mycket vi väger eller ser ut, så behöver vi acceptera vår kropp. Det handlar inte om att förändra
dagens ideal, att det skulle vara bättre att vara tjock än smal,
utan att visa att storlek eller vikt inte spelar någon som helst
roll. Varje kroppstyp mår som bäst då den är stark, energifylld
och funktionell (IAMPROUD, “Definitionen av kroppspositivitet”, 2016).
Inom kroppspositivism finns det två ord som oftast blandas
ihop: självförtroende och självkänsla. Det är lätt att tro att de
har samma innebörd i detta sammanhang, men så är det inte.
Självförtroende innebär att du har en bild av dig själv att kunna prestera på din egen nivå. Det innebär att du litar på dig
själv och kan utföra en handling utan rädsla att misslyckas.
Självkänsla innebär att inse hur värdefull du är, oavsett hur
du presterar. Utan självkänsla lägger du inget värde i dina
handlingar (IAMPROUD, “Det är skillnad på självförtroende och självkänsla”, 2016). Skillnaden mellan bra och dålig
självkänsla är att bra självkänsla innebär att du känner att
du har makten att bestämma själv och påverka ditt liv. Dessa
två egenskaper är också nyckeln till att acceptera sig själv, att
ha både självförtroende och självkänsla. Att bara ha den ena
delen, gör det svårt att acceptera sig själv till fullo (Stenelund,
UMO, ”Självkänsla”).
Vardagen med kroppspositivitet Alla har säkert perioder,
precis som jag, när vi undviker att se oss själva i spegeln eller
gömmer oss i för stora kläder och mår dåligt av vår kropp. Det
kan ibland kännas som ett svek; både mot oss själva och andra
i vår närhet. Det kan kännas bättre av att ibland få uttrycka
sig om kroppspositivism eller om kroppshat, men hatet mot
den egna kroppen kommer tillbaka. Hatet mot kroppen har
sin egen plats i huvudet och det är svårt att bli av med det.
Redan som barn märker vi från vår omgivning hur tjockhet
är en definition på svaghet. Många av oss växer upp med den

inställningen och börjar hata oss själva. Det som är dagens
kamp mot kroppshat är just att kontrollera det; att inte låta
hatet bryta ner oss helt. Vi ska inte känna oss misslyckade för
att vi väljer att klä oss som vi vill, äta vad vi känner för eller
för att bara existera. Utmaningen blir att sluta identifiera oss
med känslan av att vi är svaga bara för att våra kroppar är
större än andras, sluta hata oss själva och hitta inspiration och
motivation att tänka mer positivt. Vi kanske inte blir av med
de negativa tankarna helt, men bara för att vi inte kämpar för
att passa in i normen ska vi inte se oss som förlorare. (Olsson,
FeTTmagazine, 2016).
Att prata om sig själv som missnöjd med sin egen kropp är
tröttsamt, både för sin egen syn på sig själv – och för omgivningen, ingen orkar lyssna på det i längden. Vi själva mår inte
bättre av det och ingen annan heller. Det är viktigt att istället
tänka starka och förlåtande tankar om sig själv så att man
mentalt bygger sig starkare och bättre kan stå emot de negativa samtalsämnena (Grothmark, FeTTmagazine, 2016).
Det är vanligt att tankegångarna svänger, vi skuldbelägger oss kanske mer de gånger vi till exempel har ätit lite mer
snabbmat än vanligt, men det är viktigt att vi inte låter det
bryta ner oss helt och hållet. Genom att förstå att all den tid vi
lägger ner på att tänka på hur vi ser ut eller jämföra oss med
andra, är tid som istället kan ägnas åt att beundra oss själva
eller bli inspirerade av andra kroppsaktivister, kan vi hjälpa
oss själva till att må bättre med våra egna kroppar. Att hitta
en umgängeskrets där alla har samma inställning om kroppspositivitet gör livet mycket roligare och det blir lättare att
tänka bort det negativa. Instagramkontot “IAMPROUD” skrev
såhär:
“Man kan se sin kropp som omringad av tre cirklar. Den
innersta, det är en själv. Den andra det är ens omgivning
och den tredje det är den miljön vi lever i. För att vi skall
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må bra på riktigt handlar det alltså om att vi ser till att
vi rör på oss och äter bra mat, måste vi också satsa på att
umgås med människor vi tycker om och ger oss energi.”
(IAMPROUD, ”Våga prioritera det som får dig att må
bra på riktigt”, 2016)
Det är många som använder Instagram som en plats för att
hämta inspiration från andra människor. Det är en perfekt
plats att hitta följare som stödjer och delar din egen åsikt eller någon du kan relatera till. Det finns dock människor som
lägger upp bilder som sprider negativitet. Som en person med
kraftig kropp är det lätt att bli irriterad eller känna ångest
om människor som tar bilder under sitt träningspass på gymmet lägger upp likadana bilder på sig själv minst en gång om
dagen. Ibland publiceras matbilder som framstår som nyttiga, men det är egentligen måltider som ingen människa skulle bli mätt på. Bland de vanligaste bilderna som syns ofta på
Instagram är bilder på människors outfits, särskilt de som bekräftar att personen passar in i vad som är idealet. Den mest
populära hashtagen #selfie innehåller i skrivandes stund nära
300 miljoner bilder. Då personer tar bilder på sig själva med
jämna mellanrum kan vi tycka att det är acceptabelt, men när
någon lägger upp ett flertal bilder per dag på sig själv så ger
bilderna en känsla av att personen har en extrem och jobbig
självkänsla. Många bilder på sig själv är ett vanligt tecken på
strävan efter uppmärksamhet och bekräftelse (Lady Dahmer,
“Vem följer ni på Instagram?”, 2013).
Att vara tjock utan att ha tagit tag i problemet kan ha olika anledningar. Det kanske är medicinering som gjorde att du
gått upp i vikt eller att du har problem med sköldkörteln. Sådana anledningar är accepterade och förståeliga bland många
i samhället, men hade anledningen varit att du ätit för mycket
skräpmat eller struntat i att träna så skulle det inte vara lika
acceptabelt att vara tjock. Är du smal? Då är känslan att det

är fritt fram att äta precis vad du vill – utan att bli dömd eller
ses ned på av samhället (Frantz, YLE, 2016).
Den som vågar acceptera sin kropp är också den som kommer att må bäst. Att vikten går i vågor kan vi inte kontrollera.
Vikten är bara en siffra. BMI är bara ett dåligt system som får
oss att må sämre, enligt boken “Kroppspanik: fett, lögner och
sjukt onödig ångest”. Där skriver Julia Skott om BMI så här:
“BMI tar ingen hänsyn till skillnader som beror på till
exempel kön eller kroppsbyggnad, det vill säga att du
tycker till exempel har för mycket muskelmassa och i
förlängningen då kroppsfetthalt. Kvinnor brukar exempelvis ha mer fett på kroppen än män, av biologiska skäl.
Någon som tränar upp sina muskler [...] kommer att
väga mer än någon med tunnare kroppsbyggnad. Så det
som BMI skulle uppskatta från början, kroppsfett halten,
försvinner ut ekvationen.”
Hon fortsätter om BMI:
“Hur ska vi mäta då? [...] Om vi tycker att det är viktigt
att ha ett mått på hälsa och hur folk mår, är det väl bättre att helt enkelt mäta hälsofaktorn och fråga hur folk
mår, eller att undersöka hur de äter och rör på sig.”
BMI är ett system som inte passar att mätas på oss människor,
eftersom vi alla är biologiskt uppbyggda på olika sätt. Det är
ingenting vi kan kontrollera. Som Julia Skott skriver, så är det
bättre att se hur vi individuellt mår istället för att använda
oss att ett matematiskt system som egentligen inte är rimlig
(Skott, 2013, s. 56, s. 60).
Det finns dock en gräns för alla kroppsformer. Då du är smal
går gränsen när din kropp inte längre har energi att röra på
sig och kroppens skelett börjar synas. Gränsen där bestäms då
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kroppens funktion slutar att fungera och dör. Att leva med en
hård kosthållning gör att kroppen inte längre får de vitaminer
eller den näring som kroppen behöver för att kunna fungera.
Det gör att kroppen reagerar på underskottet och blir desperat att hitta energin någon annanstans i kroppen. Den finns i
musklerna och då energin tas därifrån kan kroppen inte längre fungera som den ska. Att banta förändrar kroppens livsyttring, ökar risken för sjukdomar och man riskerar att dö i förtid.
Att banta på extrem nivå förstör de inre organen, blodkärlen,
hjärtat och det sänker immunförsvaret. Tjocka människor lever längre med större chans att leva med hjärtsjukdomar än
de smala. Kroppens eget fett skyddar kroppen från flera olika
sjukdomar och infektioner som smala personer är mer känsliga för. Det finns inte någon studie som direkt bevisar att överviktiga människor äter generellt sämre eller rör sig mindre
än smala människor (Lady Dahmer, “Övervikt är inte ohälsosamt”, 2015).
Klädernas storlek är inte viktigt Klädstorlekar ändras till orealistiska siffror. Ett exempel är size zero som har fått stark
kritik för att vara en negativ storlek som dessutom gör att ungdomar kämpar för att hålla sig inom den storleken (Groskop,
The Guardian, 2013). Size zero klassas som storlek 0, XXS eller motsvarande storlek 32 i Sverige. Det är en amerikansk
storlek och som människa är det ovanligt att en vuxen person
skulle kunna uppnå att passa i den storleken. Det finns modeller som har avlidit efter att svultit sig för att komma i size zero
(Miss Skinny, 2013).
Även om siffran är densamma så skiljer sig ofta storlekarna
åt mellan olika varumärken. Även om du vet din storlek är det
inte säkert att du passar i samma storlek i alla butiker. Egentligen har storleken ingen betydelse, det enda som spelar roll
är passformen, hur kläderna sitter på din kropp (Skott, 2013,
s. 113). Det finns dem som strävar efter att hålla sig inom en

viss storlek, en storlek som anses acceptabel att prata högt om,
med stolthet. För att frigöra oss från jakten på storlek kan en
lösning vara att se storleken som en neutral del, istället för att
se det som det viktigaste i livet (Skott, 2013, s. 114).
I kampanjer för plus size kläder fokuseras det på att kläderna ska “trolla bort” de negativa delarna av kroppen, det kan
vara allt från att pusha upp eller skapa en smalare siluett för
att förklä eller dölja kroppen för att se snyggare ut. “Smickrande kläder” ska göra att kropparna accepteras och blir mer
korrekta för allmänheten. Kroppen ska inte sticka ut från
resten, den ska smälta in för att inte skapa uppmärksamhet.
Det är de oskrivna reglerna som ska hindra en kraftig person
för att inte göra något oacceptabelt. En tjock person med tajt
klänning anses vara politisk eftersom den personen väljer att
bryta normen och reglerna som finns kring att “klä sig för sin
kroppstyp”. Det är inte någon annans rättighet att agera stylist mot de tjocka personer som väljer att visa upp sig med de
kläder som någon annan tänkt skulle bäras enbart av en smal
person (Grotmark, FeTTmagazine, 2014).
Acceptansen Det finns mer eller mindre accepterade sätt att
vara tjock. Det finns två typer av tjockisar: de bra är de friska
som motionerar, har timglasformad kropp med kurvorna på
rätta ställen eller är allmänt snygga. De dåliga är de som har
gått upp i vikt av fel skäl, ätit för mycket dålig mat eller inte
motionerar. Dagligen har många människor fördomar om andras viktuppgång och tar inte deras känslor i beaktning. Det
är vanligt att vissa personer går upp i vikt efter graviditet,
sjukdom eller psykisk ohälsa och de tenderar att pekas ut på
förhand för att vara lata samt sakna kontroll utan att den som
dömer vet den bakomliggande anledningen. Att vara lat, vilket
är normalt för oss människor att vara, är ingen anledning till
att bli dömd eller fördöma någon annan (Skott, 2013, s. 203, s.
93). Tjocka personer får ofta utstå kritik för att de uppmuntrar
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till fetma om de äter onyttigt bland folk, om de väljer en viss
typ av kläder eller om personen är tjock och ser glad ut på bild
i social media. Det är som att tjocka personer måste ha en anledning till varför de är tjocka. De måste ofta försvara sig om
sin kroppsstorlek (Frantz, YLE, 2016).
Att vara tjock kan leda till att folks fördomar förstärks om
personens hälsotillstånd och till diskriminering inom vården.
Det är också diskriminerande när det saknas stora storlekar i
klädbutikerna. Det är som att människans värde skulle sitta i
hälsan och vikten. Det är inte personens storlek som avgör om
en person har god hälsa eller inte. Det är inte någon annans
angelägenhet om en kraftig person är hälsosam eller inte. Men
fettföraktet sitter djupt i rötterna och beteendet hos många
personer i samhället. Ingen diskuterar öppet till exempel någon som dricker alldeles för mycket alkohol på fester eller har
fläckar på huden som nog borde kollas upp hos läkaren. Det
finns inget behov att prata om hälsa med dessa personer, för
att vi struntar i det helt och hållet. Men att tjata om att feta
personer måste bli mer hälsosamma och sedan sprida fetthat
och felaktig fakta kring hälsa är något som var och en verkar se
som en självklar rättighet att få göra. Människor behöver inte
vara hälsosamma för att de är smala och det finns människor
som är tjocka som mår bra. Acceptera fakta att hälsan inte
syns på utsidan och att en persons storlek inte avgör den personens värde (Lindgren, FeTTmagazine, 2016). Som den grafiska formgivaren Malin Skogberg skrev bredvid en tjock illustrerad person: “Tjock är ett adjektiv, inte ett skällsord.”.
Samhället är uppbyggt för att passa genomsnittsmänniskan.
De som inte tillhör den kategorin kan få finna sig i att uppleva tjockisskämt och att framställas som ett skämt i filmer och
TV-serier. Det verkar vara acceptabelt att göra narr av tjocka
människor, samtidigt som det inte är det om människor med
utländsk bakgrund (Lövgren, FeTTmagazine, 2014).
Bloggen ”Vardagsrasismen” beskriver känslorna som är för-

knippade med att vara överviktig att man känner sig äcklig,
ful och misslyckad. Ingen vill vara något av detta. Att vara
tjock är ingen känsla eller identitet, utan ett fysiskt faktum.
Att vara tjock betyder att känna sig förtryckt, bli hånad och
hatat, skammas och diskrimineras. Om smala personer skulle
säga att de känner sig tjocka skulle de inte bli förtryckta, det
är bara de tjocka som kan bli utsatta eftersom de faktiskt vet
hur det känns. Smala personer kan lätt säga att de känner sig
tjocka och få kommentarer som “Nej, det är du inte alls! Du
är så vacker!” eller liknande. Som att vara tjock skulle vara
kopplad till ful, äcklig och misslyckad (Vardagsrasismen, ”Att
vara tjock är något helt annat än att känna sig tjock”, 2015).
Jag har upplevt att folk säger motsatsen till mig när jag säger
om mig själv att jag är tjock. Snällt sagt, men det får mig inte
att må bättre.
Att känna sig tillfreds med sin kropp är en del i den vardagliga balans som krävs mellan jobb och fritid samt mat och
hälsa. Vi behöver jobba, men också låta fritiden få ta plats.
Det är viktigt att tänka på att äta nyttig mat, men vi behöver
tillåta oss att äta annan typ av mat också. Våra rutiner måste
brytas för att kunna göra något spontant. Det handlar inte om
att ha självdisciplin utan att se efter vad som får oss att må bra
(IAMPROUD, ”Att ha balans i livet, vad betyder det?”, 2016).
Strunta i vad andra tycker Instagramkontot IAMPROUD är en
inspirationskälla för mig i mitt personliga arbete med kroppspositivsm. De menar bland annat att vårt eget välmående inte
handlar om hur mycket vi tränar eller om vi äter rätt. Det är
inte ett sunt sätt att leva, det blir som att vi kastar bort våra
liv genom att bara tänka på siffrorna från vågen eller måttbandet. Den dag vi inser att vi inte levt ett lyckligt eller bra liv
kan också bli den dag då vi kan göra en stor förändring i hur vi
väljer att leva våra liv. Livet skulle vara så mycket bättre om
vi bara kunde strunta i vilken mat vi äter, inte ta så allvarligt
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på hur mycket vi tränar eller hur många kilon det är kvar till
den egna idealvikten (IAMPROUD, ”I slutändan handlar allt
om välbefinnande, lycka och harmoni”, 2016).
Vi kan inte påverka det som händer i våra liv och vi kan antingen känna oss bekväma med det eller inte. Vi kan antingen
välja att passa in i dagens ideal eller skapa vår egen lycka och
fokusera på vår egen kropp. Precis som IAMPROUD skriver
så är kroppen ett fantastiskt verktyg och vi måste lära oss förstå vad den behöver (IAMPROUD, ”Kroppen är ett verktyg”,
2016).
I slutänden handlar allt om hur du mår på insidan. Det gäller att känna själv hur du mår och vad som känns viktigt för
din egen hälsa. Hälsa handlar om sunt förnuft, om att själv
ställa egna krav utan att överdriva. Det handlar inte bara om
det fysiska välmåendet, utan också om det psykiska. Inget av
det ska behöva lida för att du ska bli lycklig med dig själva. Om
du vågar betrakta kroppen i spegeln, som för många av oss kan
vara vår värsta fiende, kan valkarna eller låren bli dina bästa
vänner, men bara om du själv kan se dem som icke-fiender
(IAMPROUD, ”Man kan vara hälsosam utan strikta restriktioner”, 2016).

SOCIALA MEDIER

Sociala medier och det perfekta livet I sociala medier strävar
vi efter att visa våra liv som perfekta. Vi drömmer om att leva
andras liv; med resor, god och nyttig mat, träning, märkeskläder och de hetaste trenderna inom alla kategorier. Visst,
det skulle säkert vara underbart att leva så, men jag skulle
personligen inte bli lyckligare av det. Många ungdomar mår
dåligt och upplever sig pressade av andras inlägg i sociala medier. Mellan 50–70% av unga flickor och pojkar lider av depression relaterad till sitt utseende (Persson, Martin, University
of the West of England, 2014). De vill också vara en av dem
som lever “det perfekta livet”. Vi, även jag, blir undermedvetet
dragna till att se hur andra människor lever och vi jämför oss
med dem. Mode, hälsa, resor, fester och livsstil är de faktorer
vi jämför oss mest med och vi blir deprimerade över att inte
vi lever drömlivet. Livet genom Facebook, Instagram, bloggar
och andra sociala tjänster är inte verkligt. Det är en fasad som
är skapad av personer för att se bättre ut och utstråla en annan sida av sig själva till betraktarna. I grund och botten är
de lika normala som vi är. Trots det kan det ibland hjälpa att
koppla bort sociala medier för att kunna fokusera på oss själva
och slippa sträva efter ständig bekräftelse och hetsen att leva
perfekt (Hillberg, Vård & Hälsa, 2016).
Johanna Dikert, journalist på finska YLE, menar att vi inte
ska skylla på sociala medier för att vi mår dåligt av kroppshetsen. Föräldrar som klagar på hur deras kroppar ser ut påverkar i sin tur sina barn, som ser hur föräldrarna står framför
spegeln och klagar på att jeansen inte passar eller går igenom
en bantning. Föräldrarna är 100 gånger sämre förebilder än
bloggare, menar Dikert. Kroppshetsen börjar hemma i det
egna hushållet, men där kan även kroppstryggheten börja, där
barnen kan känna sig trygga och bekväma i sina kroppar. Barnen är omgärdade av sina föräldrar och de stöttar sina barn
oavsett hur de ser ut (Dikert, YLE, 2016).
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Kroppsaktivisterna i sociala medier Bland de kända
kroppsaktivister i Sverige som är mina förebilder är bland annat konstnären och bloggpersonligheten Kakan Hermansson,
Instagrampersonligheten Ebba “babe_ebba” Nilsson, konstnären Stina Wollter, kroppsaktivisten och feministen Natashja
”Lady Dahmer” Blomberg och kroppsaktivisten Kajsa “kobranhuggertill” Hultin. Jag såg bloggaren och programledaren Katrin Zytomierska argumentera emot kroppsaktivism i TV–programmet ”Malou efter tio” där hon ansåg att kroppsaktivism
var en rörelse som uppmuntrar till både frosseri och ett ohälsosamt liv. Det var en chock för mig att se henne tänka högt
och uttala sitt fettförakt i TV. I avsnittet dagen efter gästade
Natashja ”Lady Dahmer” Blomberg programmet och motargumenterade Zytomierskas kommentarer med att hon verkar umgås i en helt förfärlig umgängeskrets som kan tala om
kroppsaktivism på det sättet och att hon inte alls verkar ha
mött någon som har självförtroende och är tjock (”Malou efter
tio”, TV4, 2015).
Att vara tjock och lägga upp bilder på sig själv resulterar
i varierande kommentarer, från pepp, objektifiering till rent
hat. Även smala personer blir förtryckta i social media, men
inte på grund av sin smala kropp (Vardagsrasismen, ”Att
vara tjock är något helt annat än att känna sig tjock” 2015).
Kroppsaktivister med öppna konton på sociala medier får ofta
elaka kommentarer, hot och nedtryckande synpunkter om hur
de ser ut. Kroppsaktivisterna blir utsatta för näthat för sina
kroppar och jag blir imponerad av att de klarar att hantera
detta. Kroppsaktivisten Ebba “babe_ebba” Nilsson har blivit
utsatt för mycket näthat för sina bilder på Instagram. Hon berättade om det för Dagens Nyheter:

“Jag fick väldigt mycket taskiga kommentarer, berättar
hon. ”Vad ful du är.” ”Du är så tjock och äcklig.”. Det fick
mig att lägga upp fler bilder, för att jag ville visa att jag
inte bryr mig om vad någon annan tycker. Det var så tydligt att folk kommenterade för att de tyckte att jag tog för
mycket plats. Jag skulle inte vara stolt över min kropp.”
(Ebba “babe_ebba” Nilsson, Dagens Nyheter, 2016)
Trots risken för näthat lägger kroppsaktivisterna upp bilder.
De vill stärka den egna självkänslan och samtidigt inspirera
andra att acceptera och godkänna sina kroppar. De lägger upp
bilder som öppet blottar deras osäkerhet vilket bygger en gemenskap med de följare som känner samma sak. Jag tror att
de negativa kommentarerna är vad som gör att de lägger upp
fler provocerade bilder, för att göra sig hörda och inte visa sig
besegrade. Det är dessa personer som för mig är mest inspirerande och modiga, de bevisar öppet att näthat inte besegrar
deras självförtroende utan förstärker det. Instagramkontot
“Somliga feta kvinnor”, startades av Maria Engelwinge, fylldes
av näthatare som bombade kommentarsfältet med elaka kommentarer och grova påhopp om hennes kropp. Hon ville genom
bilderna, ofta halvnakna eller skämtsamma, uppmärksamma
att fettföraktet finns i samhället. För henne var bilderna en
process i att acceptera sig själv (Råberg, tidningen Elle, 2016).
En anledning till att aktivisterna kan upplevas som provocerande kan handla om kroppsvaluta, “body currency”, som betyder att vi i samhället har intalats att lycka uppnås först när vi
har skaffat oss en perfekt kropp. Vi måste operera oss, träna
hårt och banta för att uppnå drömkroppen. Det blir en investering, med tanke på pengarna vi lägger ner (Frantz, YLE, 2016).
En annan förklaring från ett inlägg på Instagram lyder såhär:
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”En kritik som kroppsaktivister får ibland är “varför
måste det alltid vara så naket?”, det här är varför. Jag
visar inte min kropp på Instagram för att göra någon kille kåt. Jag visar min kropp för att alla tjejer och icke-binära som, precis som jag, hatar sin tjocka kropp. Dom
måste få se och förstå att tjock inte är därmed ful. Min
kropp är så jävla sexig, jag vet det nu, men hur skulle jag
kunna tänka den tanken då jag aldrig såg en tjock person
få vara snygg/sexig, attraherande då jag växte upp? Hur
skulle jag som tjock kunna ställt krav på mina sexuella
umgängen då det ständigt vräktes ut kommentarer om
hur vidrigt det är med en mage som valkar sig och bröst
som hänger? Det är varför, det är därför.”
(Gabrielle “riechelling” Chelling, Instagram, 2016)
Texten handlar om att det blivit en stor trend att öppet visa
sin kropp i sociala medier. Genom att visa sig på en strand i
bikini samt skriva inspirerande ord om acceptans visar man
kärlek till sin kropp. Den som visar upp sig representerar sig
själv oavsett vad andra tycker, om det är positivt eller negativt. Personerna lägger inte upp provocerade bilder för att göra
andra nöjda, utan för att öka sitt eget självförtroende och sin
självkänsla kring sina egna kroppar som många i samhället
annars ser ner på så mycket. Det kan vara både bra och dåligt
att publicera bilder på sig själv i social media, beroende på av
vilken anledning vi gör det och hur vi själva känner inför att
göra det. Jag gör det inte eftersom jag inte är i det stadie idag
där jag vill vara så öppen i sociala medier. Stina Wollter är ett
exempel på en av mina förebilder som vågar vara riktigt öppen
om sin kropp på internet. Stina Wollter berättade detta under
en intervju för Dagens Nyheter:

“Jag har i hela mitt liv tänkt fruktansvärda saker om
mig själv, automatiserat som hunger. Men jag vet vad
spännpunkter och volym är för något och jag ville kunna omfamna mig själv på samma sätt som man läser
av kantigheten i ett torg. Om jag fotar mig själv hundra
gånger. Om jag testar olika vinklar på min kropp, som
jag alltid tittat ner på och känt fy fan inför, så framträder den som något fascinerande. Och jag började berätta
historien om vad jag såg.”
(Stina Wollter, Dagens Nyheter, 2016)

tiga. Ord har betydelse. Om en smal kallar sig tjock, vad
är då en tjock person?”
(Kobranhuggertill, ”Vem får vara kroppspositiv?”, 2016)

Wollter är den person som blivit mest uppmärksammad i samband med ordet kroppsaktivism. För henne handlar det om att
inte bli påverkad av den kommersiella bilden av kvinnan i media samt att stå för den hon är. Stina Wollter lägger upp halvnakna videor då hon dansar, ursprungligen som en hyllning till
sin syster som dog av anorexia. Stina Wollter lägger upp bilder
av sin kropp från olika vinklar, både naken och halvnaken,
och hon lägger upp videor där hon berättar sina egna åsikter
om kroppen (Gustavsson, Dagens Nyheter, 2016). Det engagemang och den personlighet hon förmedlar på sitt Instagramkonto förgyller min vardag och är ett stöd de dagar då jag känner mig som mest osäker på mig själv. Kroppsaktivisten Kajsa
“kobranhuggertill” Hultin skriver så här på Instagram:
“Kroppspositivitet är en stor normkritisk rörelse och
ska så vara. Där alla kroppar passar in. En rörelse som
kämpar för att till exempel bryta ideal och krossa smalhetsnormen. [...] Kan alla vara fettaktivister då? Asså
näe. [...] Om smala lägger upp bilder på sig och skriva
om förtryck och skam och utsatthet de upplevt pga tjockhet blir fel - för de upplever ju inte det. För de är ju inte
tjocka. Vad händer då med betydelsen att vara tjock? Om
alla kallar sig tjocka så urvattnas ordet. Och ord är vik-
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Kajsa Hultin fortsätter inlägget med att skriva att det är viktigt att stötta fettaktivism och att de andra som inte är feta bör
hålla sig utanför. Det är viktigt att ha en person, som Kajsa,
som en av förebilderna inom fettaktivism. Om alla skulle säga
att de var tjocka och vara förebilder, skulle det inte finnas någon kvar att se upp till för att det skulle inte finnas någon som
skulle stå ut i mängden från resten. Det är fettaktivisterna
som tar rollen att berätta sina berättelser om att leva utanför
normen från det smala. De smala, smaltjocka och mellanpersonerna kan istället lyssna och försöka förstå hur de tjocka personerna känner sig under samhällets förtryck (Kobranhuggertill, ”Vem får vara kroppspositiv?”, 2016). Kajsa Hultin, som
är mamma, är en stor inspiration för mammor som inte har
samma upplevelse av sin kropp som de hade innan de skaffade
barn. Det är som att hon har fått mer självförtroende efter att
ha fött barn och så som kroppen formats nu förstärker hennes
personlighet enormt.
Media och reklamens del i kroppsaktivism Vems fel är det
då att vi hatar våra kroppar och ser på kroppen i spegeln med
avsky och hittar “fel” som vi vill ändra på? Ett stort ansvar för
detta vilar hos modeindustrin och media som ger en förvrängd
bild av “hur den perfekta kvinnan ska se ut” (IAMPROUD,
“Kroppsidealet bidrar till försämrad självbild”, 2016).
Stora företag tjänar enorma summor på reklam om hälsa,
vilket i detta fall handlar om att gå ner i vikt och må bättre. Jag upplever dagligen reklam om viktnedgång som både
känns och är nedvärderande mot dem som är överviktiga. Det
finns miljontals kronor att tjäna på att skapa reklam om något
som är orealistiskt att utföra och som därför får oss att må

dåligt över oss själva fast vi egentligen inte behöver må dåligt
eftersom budskapet i reklamen är påhittad från början (Skott,
2013, s. 8). Jag tror dock att problemet är att majoriteten inte
tänker på att budskapen är påhittade, för att vi ser dem hela
tiden, dagligen och till slut blir det overkliga en verklighet.
Kroppsidealet i media och reklam är i många fall väldigt extremt. Jag menar att vi alla måste lära oss vara kritiska till
reklambilderna och förstå att den typen av kroppsideal inte är
verkligt. De smala modeller som är med i reklamen har ofta en
mörk bakgrund med ätstörningar, diet och extrem samt strikt
träning. Reklamen visar en bild av människan som inte är realistisk. Bilden av idealet gör att den verkliga människan känner sig sämre.
Patriarkatet, samhällsstrukturen där männen som grupp
har mer makt än kvinnorna, har makten att ställa normer hos
kvinnorna. Kvinnorna bedöms framförallt på deras utseende
och de blir objektifierade av männen och det gör att kvinnorna
får dålig självkänsla. Objektifieringen betyder att personen, i
detta fall kvinnorna, inte blir behandlade som människor utan
ses som objekt. Objektifiering är i sin tur kvinnoförtryck och
det leder till att kvinnor får dålig självkänsla (Vardagsrasismen, ”Omfamna objektifieringen?”, 2014).
Mitt favorit klädmärke Monki har under de senaste åren
börjat visa en variation av modeller i sina kampanjer. Deras
kommande kampanj för bad- och underkläder under vår 2017
kommer att innehålla bilder på modeller som inte är retuscherade. Deras mål är att få alla tjejer att tycka om sig själva och
visa att den traditionella normen inte är det enda som kan
synas i reklam, speciellt inte när det kommer till bad- och underkläder (Nilsson, Resumé, 2017). Men Monki skulle gärna
kunna få ta sin välvilja ett steg längre, för trots att de gör reklam för alla storlekar, har de inte i sin butik storlekar för dem
som är större. De har storlekar XXS till L och även om jag kan
ha vissa kläder i storlek L, så skulle det behövas större. Kakan
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Hermansson kommenterade detta; att deras reklam är fantastiskt men att den inte har stöd för sitt innehåll när det gäller
deras storlekar i butik. Monki meddelade efter Kakans kritik
till kedjan att de kommer att öka storleken till XL till hösten
2017 (Parkkila, Expressen, 2017).
Vi är dagligen omgärdade av bilder på modeller som marknadsför om kropp och hälsa. Vi ser bilderna på tunnelbanan, i
tidningar, på stan och i sociala medier. Vi är så vana att se bilder dagligen, att även retuschering har blivit en självklar del
i bilden, många av oss accepterar de manipulerade bilderna
och tar dem för verkliga. Bildmanipulation fanns redan innan Photoshop existerande, men då använde fotograferna olika
knep; i mörkrum, med smink och belysning samt speciella kamerainställningar för att skapa illusionen. De förskönade bilderna på människokroppen förstör vår syn på människan. Den
overkliga kroppen börjar gå mot att bli verklighet. På bild är
verkligheten att ansiktet ska vara helt slätt, som om fantasin
hade blivit verklighet (Skovmand, Sydsvenskan, 2010).

SLUTDISKUSSION

Inte perfekt, men fortfarande vacker Även om kroppspositivism handlar om acceptans och finna det positiva hos sig själv,
finns det så många berättelser och händelser om kroppshat
och att bli utsatt på grund av sin kroppsstorlek. Det är svårt
att förstå hur människor kan dra slutsatser baserade på att en
annan persons kropp inte tillhör den sociala normen. Vi lever i
ett modernt samhälle och det är underligt att detta fortfarande existerar och förstör många människors självförtroende och
självbild. Vi kan vara omedvetet grymma mot andra personers
utseende då vi kritiserar, stirrar eller drar jämförelser. Trots
att kroppsaktivism är stort idag, finns det en stor del som känner fettförakt och fetthat mot aktivisterna. De påstår att aktivisterna sprider fel budskap och tar för mycket plats i sociala
medier. Samtidigt sprider kroppsaktivisterna budskapet att
acceptera oss själva oavsett hur idealet ser ut och att strunta
i vad andra tycker. Även om det är lätt att säga det, så är det
svårare att göra det i praktiken. Men det är inte omöjligt.
Jag känner att jag mår bättre av att hitta förebilder som
delar med sig av sina upplevelser kring att vara tjock. Det har
fått mig att känna mig mindre ensam och att jag inte är den
enda som känner mig otillräcklig och utsatt. Varenda text jag
har läst är kaxig, jordnära och personlig. Det kändes som en
uppenbarelse när jag insåg sanningen om min egen självbild,
att förstå att jag inte är otillräcklig fast jag är långt ifrån normens former. I början var det tufft, att då inse varför jag har
varit så osäker i så många år på min kropp. Texterna skulle ha
funnits för länge sen, men de kom inte för sent. Nu när jag läser om acceptans känns det som att det kom i rättan tid. Hade
jag läst om detta några år senare hade jag inte kunnat inse hur
fel det är att fokusera på imperfektion.
Jag läste om utställningen “XS-XL” i Västra Nyland och jag
fastnade för valet av orden:
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[...] hyllning till kvinnokroppen – imperfekt men sensuell.
Det är också en välkommen påminnelse om att också
sådant vi skäms för kan vara vackert. Ärren och
defekterna visar samtidigt på sjudande liv: graviditeter,
sjukdomar, hög ålder och prövningar märker vår kropp.
Det är något att vara stolt över i stället för att skämmas.
(“XS-XL”, Galleri Zebra, Karis, Strandberg, Västra
Nyland, 2016)
Imperfekt men sensuell. Det är ett fantastiskt uttryck om
våra kroppar. Vi är inte perfekta, men vi är fortfarande vackra. En av konstnärerna speglar den kvinnliga livsvägen med
höjdpunkter som kan påverka en kvinnas livssyn på sig själv.
Dessa höjdpunkter är något som påverkar kroppen oavsett om
man vill det eller inte. Det är viktigt att tänka på framtiden,
vill man leva med oro över hur utseendet kommer att förändras eller vill man leva med att vara kompis med sig själv och
sin kropp? Jag vill bli kompis med min kropp för att känna
att jag kan göra vad som helst. Jag vill kunna se framåt med
huvudet högt, med hjälp från de kroppsaktivister som finns
idag via sociala medier. De ger mig daglig inspiration och jag
blir samtidigt upprymd av deras berättelser och uppmuntrande ord.

PROCESSEN TILL
ACCEPTANS

Allt jag skapat i detta projekt kommer från mina egna erfarenheter av vad jag har upplevt kring kroppsaktivism, men också
med inspiration från de ställen där jag upplever kroppsidealen mest. Känslan av att inte vara smal har skapat konstant
ångest och förstört mitt självförtroende. Den känslan, att inte
passa in, har lämnat djupa spår hos mig och det kan ofta vara
svårt att koppla bort de negativa tankarna. Till slut blev jag
helt utmattad av tanken på att göra andra nöjda och anpassa
mig för att nå ett gemensamt accepterat sätt att se ut. För
min självbild är det viktigare att jag jobbar på acceptansen.
Processen har varit lång, men det har varit värt det. Nu när
jag har kommit till den punkten i livet när jag kan acceptera
min kropp samt fått bättre självförtroende, kan jag må mycket
bättre och leva mitt liv med känsla av att vara tillfreds med
mig själv.
Sedan jag började med examensarbetet har jag funderat
mycket på min självbild. Jag är nöjd med att inte styras av
trender, nya dieter eller känna tvång för att hålla igång ett
träningsschema. Jag följer istället hur jag mår, köper de kläder
jag tycker om och rör på mig då jag känner spring i benen. Det
är utmattande att hålla takten med alla trender som egentligen inte är jag, den konstanta bördan av att sprida sin status
i livet och imponera på andra människor. Som egentligen inte
kunde bry sig mindre. En jakt på bekräftelse som är slöseri på
tid. Jag har hittat vad jag vill vara och representera. Jag vill
vara en förebild för dem som inte lever livet genom att försöka
passa in i en norm utan istället lever genom eget välmående
och sunt förnuft.
Idag handlar det mer om att vi i samhället måste börja ifrågasätta de normer som finns. Vi måste acceptera oss själva för
dem vi är. Oavsett hur vi ser ut eller hur mycket större vi är i
förhållande till idealet, så ska vi kunna se förbi och över det,
och acceptera varandra. I samhället måste det finnas förutsättningar för kroppspositivism, så att de generationer som
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växer upp inte tvingas följa orealistiska normer. När alla nått
den insikten kommer förhoppningsvis det normala synsättet
på andra människor att vara att alla får se ut som de vill och
vara den de är. Att skönhet inte har en definition och att vi inte
kommer att se människor som älskar sin kropp som egoistiska,
som Shay Neary berättade i en video på sitt Instagramkonto
om att älska sin kropp, inte tillfredsställa andra utan bara fokusera på hur personen själv ser sig själv:
“The point when I started to love myself, was when I stopped caring what anyone else thought. You just have to
accept that internal voice that’s telling you: I’m beautiful,
I love myself. [...] I don’t care if people think I’m egotistical. I know I look good. I don’t need to look good for them.
I look good for me. And that’s what it’s all about. Don’t
do it for anybody else, but you. Because you’re the most
important person. [...] I love my body. I love everything
about it. Every curve, every shape, every dip. I don’t think
beauty has a definition. I think we’re taught what is
attractive. We’re taught to judge ourselves before others
do. [...] Remember that you’re human. We’re not perfect.
There’s no such thing as perfection. I don’t need to be
perfect to people to enjoy me. I don’t need to be anything
else than myself for people to understand and relate. And
if you don’t see yourself as valuable, if you don’t feel like
you have a worth, that’s a problem. You need to have a
worth. We all have worth. We all have value, but do you
see it in yourself?”
(Shay “shadeyshay” Neary, plus size modell, 2017)

ORDLISTA

Bantningssamhället Normaliseringen av bantning i samhället
förutsätter att alla vill gå ner i vikt, oavsett storlek på kropp.
BMI (Body Mass Index) Matematisk formel som visar sammanhang mellan vikt och längd.
Fettaktivism Samhällsrörelse som strävar efter att förändra
samhällets syn på fetma.
FettföraktAtt anse människor som är feta mindre värde än en
själv.
Fetthat Hat mot människor som är feta.
FrosseriÖverkonsumtion av något; mat till exempel.
Ickebinär Känslan av att varken vara kvinna eller man. Alternativt att känna igen sig i båda könen. Majoriteten av ickebinära personer känner att de inte tillhör något kön alls och vill
förändra sin kropp med hormoner och operationer.
Kroppsaktivism Synliggör kroppar och visar att det finns fler
storlekar än idealkroppen.
Kroppspositivism En rörelse som försvarar rätten till sin egen
kropp och som engagerar andra i att vara nöjda över sina
kroppar.
Norm Oskrivna regler, förväntningar och antaganden om hur
saker och ting ska vara. Vanliga begrepp inom ”norm” är normal, riktlinje, mönster och standard.
Patriarkat Ett samhälle där män har de ledande positionerna
samt styr och har makten.
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Plus size E
 n benämning av större storlekar än de som är norm.
Samhälle Benämning på en grupp individer förenade av ett
nätverk av sociala relationer.
SkammaAtt ge någon dåligt samvete för de val personen gör,
få någon att känna skam.
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konstruktion. Hennes driv att arbeta för hand ger henne friheten att skapa motiv utan begränsningar. Genom att arbeta
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