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Abstract · Sammanfattning 

Body activism through the gaze 

This study aims to investigate how visual communication in today´s society can be 

used as as a  strategic communicative tool. More specifically, the study aims to 

contribute with deeper knowledge of how young women's body activist still images 

from Instagram can be interpreted in relation to gaze theory, and whether their visual 

communication  can contribute to counteracting the male gaze's portrayal of women 

and thus create a healthier female normative for visual communication. Based on the 

study's theoretical grounding, the empirical material has been realized through a 

semiotic picture analysis of ten body activist still images from Instagram. Based on an 

analytical framework with three key visual aspects, the material was analyzed to fulfil 

the study´s research questions. The results of the study indicates that the body-activists 

still images from Instagram can be interpreted in relation to the gaze theory. The study 

further insinuates the complexity of the interpretation of images as which components 

of the images that were studied, the visual culture, and the viewer's gender influenced 

the sense-making of the image. From a strategic communicative perspective, it is thus 

relevant to understand how this impacts the interpretation and the content of the visual 

communication. Furthermore, the analysis illustrates that it is difficult to 

counteract the male gaze as the material discussed in the study indicates that 

by combating the male gaze the pictures also illimunate and thus reproduce it. 

However, the analysis also shows that the female gaze could broaden the 

representation of the female normativity and thus create healthier 

communication strategies for communicators who want to work with strategic 

visual communication. 

Keywords: Visual strategic communication, visual culture, visual communication,  

strategic communication, gender norms, the male gaze, the female gaze, body 

activism, activism on social media. 

Number of characters including spaces: 96 782  



Kroppsaktivism genom blicken 

Denna studie syftar till att undersöka hur den visuella kommunikationen i da-

gens samhälle kan användas som ett strategiskt kommunikativt verktyg. Mer speci-

fikt ämnar undersökningen att bidra med djupare kunskap kring hur unga kvinnors 

kroppsaktivistiska stillbilder från Instagram kan tolkas i relation till blick-teori samt 

om dessa bilders visuella kommunikation kan bidra till att motarbeta den manliga 

blickens gestaltning av kvinnan och därmed skapa ett sundare kvinnligt normativ 

för visuell kommunikation. Med studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt som 

grund har undersökningen realiserats genom en semiotisk bildanalys av tio kropps-

aktivistiska stillbilder från Instagram. Utifrån ett analytiskt ramverk med tre visu-

ella nyckelaspekter analyserades det strategiska urvalet i relation till undersökning-

ens forskningsfrågor. Resultatet av studien indikerar att de kroppsaktivistiska still-

bilderna från Instagram kan tolkas i relation till blick-teori. Studien påvisar vidare 

den visuella kommunikationens komplexitet till följd av att bildernas interpretation 

influeras av vilka komponenter av bilderna som studeras, den visuella kulturen och 

betraktarens könstillhörighet. Ur ett strategisk kommunikativt perspektiv är det där-

med av relevans att förstå dess inverkan på såväl tolkningen som innehållet av den 

visuella kommunikationen. Vidare illustrerar analysen att det är svårt att motarbeta 

den manliga blicken eftersom materialet som diskuteras i arbetet bekräftar nyansen 

av den manliga blicken, både i mot och medhåll, vilket därmed också förstärker 

den. Dock visar analysen å andra sidan att den kvinnliga blicken skulle kunna 

bredda representationen av det kvinnliga normativet och således skapa sundare 

kommunikationsstrategier för kommunikatörer som vill arbeta med strategisk visu-

ell kommunikation.  

Nyckelord: Strategisk visuell kommunikation, visuell kultur, 

visuell kommunikation, strategisk kommunikation, könsnormer, den manliga 

blicken, den kvinnliga blicken, kroppsaktivism, aktivism på sociala medier.  

Antal tecken inklusive blanksteg: 96 782 
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1.Introduktion

Följande avsnitt kommer presentera studiens inledning och problemformulering. Vidare

introduceras syftet med undersökningen samt de forskningsfrågor som uppsatsen ämnar

besvara. Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar och dess disposition.

1.1 Bakgrund

Den digitala eran har gjort det lättare för människan att både skapa och dela bilder med

varandra (Rose, 2016). Kulturella värderingar, idéer och övertygelser uttrycks därmed alltmer

visuellt, vilket forskare menar gjort visuell kultur en mer framträdande del av individens

vardagliga liv (Sturken & Cartwright, 2018). Till följd av den visuella kulturens uppgång

exponeras människan även av visuell kommunikation. Visuell kommunikation har störst

beaktande för processen av dessa kulturella budskap, det vill säga hur dessa budskap

kommuniceras och hur de uppfattas av mottagaren (Barnes, 2017). Hur individen tolkar

representationen i de kulturella budskapen är av stor vikt, det påverkar inte endast hur

personen betraktar sin omgivning utan även hur den ser på sig själv (Duncum, 2001; Sturken

& Cartwright, 2018)

Porträtteringen och representationen av kvinnan inom den visuella kulturen har länge

ansetts vara problematisk. Könen har sedan länge framställts baserat på ideologiska

maktstrukturer, vilket har inneburit att kvinnan gestaltas utifrån en kultur med patriarkala

värderingar (Zoonen, 1994). Genom att betrakta hur det kvinnliga könet har gestaltats har

kvinnan lärt sig att associera sitt värde med en representation som lyfter ett kvinnligt

kroppsideal. Historiskt har många forskare uppmärksammat representationen av kvinnan

inom den visuella kulturen och hur det påverkat kvinnans relation till sig själv och sin kropp.

Redan 1981 myntade Chernin begreppet ''slankhetens tyranni'' och ville genom begreppet

understryka den visuella kulturens besatthet av den kvinnliga slankheten. En besatthet som

driver kvinnor till att forma sina kroppar enligt skönhetsideal som anses acceptabla i

samhället (Chernin, 1981). Vidare skrev Orbach (1978) i sin bok “Fat is a feminist issue” om

den utmaning stora kvinnor utgör mot det kvinnliga idealet till följd av att det skapar en

spricka i populärkulturens förmåga att göra kvinnans kropp till en produkt. Detta menar
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Orbach (1979) har sin grund i att den visuella kulturen sedan länge varit besatt av kvinnans

kroppsstorlek och kroppsform.

En feministisk medieteoretiker som uppmärksammat orsaken bakom det förtryck som

kvinnor utsätts för inom den visuella kulturen är Laura Mulvey (1975). Mulvey (1975) menar

nämligen att den visuella kulturen bygger på att representera och porträtterat kvinnan utifrån

mannens blick, en blick som angett kvinnokroppens värde i förhållande till kvinnan som ett

sexuellt objekt. Detta menar Mulvey (1975) har inneburit att den visuella kulturen

normalisera könsroller som bekräftar kvinnofientliga värderingar där det kvinnliga könet

strategiskt används för att tillfredsställa en publik, en tillfredsställelse som bygger på att

sexualisera och objektifiera kvinnor.

Än idag är den problematik som Chernin (1981), Orbach (1978) och Mulvey (1975)

uppmärksammade allmänt förekommande. Inom den visuella kulturen har smala,

objektifierade och sexualiserade kvinnokroppar förblivit det ständiga idealet trots att frisyrer,

smink och stil har förändrats. Bilder och produkter som visuellt kommuniceras till kvinnor

främjar fortfarande uppfattningen om att kvinnan måste inneha den “skönhetsideala kroppen”

för att vara vacker och tillräcklig. Trots att det skett en utveckling för förståelsen av

könsnormer kvarstår faktumet att bilder på kvinnor, inom den visuella kulturen, än idag

ramas in och visuellt kommuniceras utifrån en manlig blick, vilket återupprättar och lär

kvinnor att se sig själva som sexuella objekt till för mannens njutning (Ponterotto, 2016).

All den kroppsfixering som existerar inom den visuella kulturen har bidragit till

frambringandet av en form av digital aktivism, nämligen kroppsaktivism. Kroppsaktivism är

en rörelse som riktar kritik mot den visuella kulturens generella representationen av en

specifik kroppstyp. Syftet med rörelsen är att synliggöra och skapa acceptans för alla

kroppstyper. Kroppsaktivism kan därmed förstås som en motståndshandling som ämnar låta

kvinnor ta tillbaka rätten att själva få definiera sitt utseende och sin kropp för att på så sätt

bryta cykeln genom att utmana den traditionella patriarkala strukturen och representationen

av den kvinnliga kroppen. Rörelsen är en form av digital aktivism till följd av att

kroppsaktivister till största del handlar genom att publicera bilder på sociala medier (NE, u.å).

Mer specifikt använder medlemmar inom rörelsen exempelvis Instagrambilder strategiskt för

att visuellt förmedla ett kroppsaktivistiskt budskap. Två tydliga frontfigurer inom denna

rörelsen är Cassandra Klatzkow (Instagram, 2021A) och Lisa-Marie Nilsson (Instagram,

2021B) som flitigt delar med sig av bilder på Instagram med intentionen att visuellt

kommunicera en mer varierad bild av kvinnokroppen.
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1.2 Problemformulering

Från att representationen av kvinnan tidigare ägt rum genom mannens blick, i fotograferad

bild inte minst, har nya plattformar för visuell kommunikation och ökad tillgång till

mobilkameror gett kvinnor fler möjligheter att representera sig själv och andra i det offentliga

rummet. Det har inte minst gjort det möjligt för kvinnliga kroppsaktivister att använda sociala

medier för att visuellt kommunicera ett kroppsaktivistiskt budskap. Frågan som återstår är

dock om betraktaren tolkar bilderna enligt rörelsen avsedda budskap eller om dessa bilder

reproducerar en manlig blick och därmed en gestaltning där kvinnan tillåts sexualiseras och

objektifieras?

Tidigare forskning inom strategisk kommunikation rörande kroppsaktivism och

visuell kommunikation anser vi vara bristfällig. Den forskning som finns antyder att

aktivister kan förmedla moraliska värderingar genom visuell kommunikation (Fernandez,

2021) samt att bilder kan användas för att åstadkomma politiska mål (Koa, 2018). Vi har

dock inte funnit någon tidigare forskning som bidrar med kunskap som analyserar strategiska

förhållningspunkter i relation till dessa fenomen. Detta utgör ett forskningsgap som vi genom

den här studien ämnar fylla.

Denna studie undersöker således hur kroppsaktivistiska stillbilder publicerade av

kvinnor på Instagram kan tolkas samt om dessa stillbilder bidra till att motarbeta den manliga

blickens gestaltning av kvinnan och därmed skapar ett sundare kvinnligt normativ för visuell

kommunikation. Studien kan bidra med kunskap om hur visuell kommunikation med kvinnor

i fokus påverkar betraktarens självbild, samhällets syn och det normativ som byggs upp.

Denna kunskap kan bidra till ett bättre strategiskt ramverk kring visuell kommunikation för

kommunikatörer som vill bidra till ett sundare kvinnligt normativ.

1.3 Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka om kroppsaktivistiska stillbilder publicerade av kvinnor på

Instagram kan bidra till att motarbeta den manliga blickens gestaltning av kvinnan och

därmed skapa ett sundare kvinnligt normativ för visuell kommunikation. Mer specifikt ämnar

studien att undersöka hur kroppsaktivistiska stillbilder publicerade av kvinnor mellan

åldrarna 18-30 på det sociala nätverket Instagram kan tolkas i relation till blick-teori. Vidare

undersöker studien om och i så fall hur dessa kroppsaktivistiska stillbilder skulle kunna bidra
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till ett sundare kvinnligt normativ för visuell kommunikation. För att uppfylla syftet med

studien har följande forskningsfrågor formulerats:

● Hur kan man tolka dessa unga kvinnors (18-30 år) kroppsaktivistiska stillbilder på

Instagram i relation till blick-teori?

● Hur kan dessa kroppaktivisitiska stillbilder bidra till att motarbeta den manliga

blickens gestaltning av kvinnan?

1.4 Relevans för strategisk kommunikation

Till följd av digitaliseringen har visuell kommunikation blivit alltmer närvarande inom

forskningsfältet strategisk kommunikation. Den visuella kommunikationen har inte bara

förmågan att kommunicera meddelande på ett implicit, symboliskt och strategiskt vis, utan

kan även användas för att skapa mening och driva förändring (Heath et al., 2018). Eftersom

studien ämnar undersöka visuell kommunikation som ett sätt att strategiskt kommunicera

med sin publik har studien en tydlig koppling till och relevans för forskningsområdet

strategisk kommunikation.

Fortsättningsvis ämnar studien att mer specifikt undersöka den visuella

kommunikationen inom kroppsaktivismen. Aktivism är en redan etablerad form av strategisk

kommunikation. Det är ett sätt att strategiskt använda sig av visuella kommunikationsmedel

för att förmedla ett budskap om de normer, värderingar eller verklighet rörelsen ämnar

ifrågasätta (Ciszek, 2017). Detta styrker studiens relevans för forskningsfältet strategisk

kommunikation.

1.5 Avgränsningar

Studien genomförs inom forskningsfältet för strategisk kommunikation, vilket innebär att

studien avgränsats till ett strategiskt kommunikativt perspektiv. Det här innebär att studien

intresserar sig för hur kommunikation kan användas som en strategi för att uppnå ett visst mål

(Falkheimer & Heide, 2018). Vidare har studien ytterligare avgränsats till visuell

kommunikation som ett sätt att kommunicera och driva en förändring genom visuella element

såsom stillbilder (Fernandez, 2021).
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1.5.1 Val av målgrupp

Följande avgränsning gällande val av målgrupp har gjorts för att det ska vara hanterligt att

tillfredsställa syftet med studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). Studiens målgrupp består

av unga svenska kvinnor (se avsnitt 1.6 för begreppsdefinition av kvinna) mellan 18- 30 år

som publicerat bilder under hashtagen “kroppsaktivism” på Instagram (se avsnitt 1.6 för

begreppsdefinition av hashtag). Att studien utgörs av denna målgrupp grundar sig på att det

främst är kvinnor som påverkas negativt av den visuella kommunikationen inom den visuella

kulturen (Sveriges Kvinnolobby, 2013). Till följd av att unga kvinnor mellan åldrarna 18-30

år är aktiva på plattformen Instagram (Internetstiftelsen, 2020) har studiens målgrupp

avgränsats till denna grupp.

1.5.2 Val av plattform

Den här studien har avgränsats enligt följande. Detta på grund av att Rennstam och

Wästerfors (2015) menar att avgränsning beträffande val av plattform kommer göra det mer

behändigt att tillgodose studiens syfte. Undersökningen begränsas till Instagram då det är ett

forum för bild- och video- publicering (Instagram, u.å), vilket gör denna plattform lämplig för

studiens kontext: en undersökning beträffande visuell kommunikation. Mot bakgrund av detta

anses Instagram som den mest relevanta plattformen för att uppfylla studiens syfte: en

undersökning gällande visuella kommunikation inom stillbilder. Vidare visar en undersökning

gjord av Internetstiftelsen (2020) att målgruppen svenska unga kvinnor mellan 18-30 år

besöker Instagram vardagligen, vilket ytterligare styrker valet av denna plattform.

1.6 Begreppsdefinitioner

I följande avsnitt definieras de begrepp som är återkommande i studien. Dessa begrepp har

definierats för att läsaren ska få en förståelse för hur de används i uppsatsen.

Blick

Begreppet blick kommer från verbet “gaze” och innebär att titta på någon/något stadigt eller

länge, särskilt med stor nyfikenhet, stort intresse, med förvåning eller beundran (Cambridge

Dictionary, u.å).
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Kvinna

Enligt RFSU (u.å) definieras kvinna utifrån en persons könsidentitet: om en person känner sig

och uttalar sig som kvinna är hon en kvinna.

Kroppsaktivism

Institutet för språk och folkminnen (2016) beskriver ordet kroppsaktivism som ett fenomen

vilket uppkommit på grund av det kroppshat som cirkulerat på sociala medier.

Kroppsaktivism syftar till att porträttera och hylla andra kroppstyper än den normativa

kroppen. Vidare uppmuntrar aktiviströrelsen till att visa upp kroppen på dess egna villkor,

oavsett hur den ser ut, för att därmed frångå det normativa kroppsidealet som gestaltas på

sociala medier (Institutet för språk och folkminnen, 2016).

Påklädd

Nationalencyklopedin (u.åA) definierar påklädd som någon med en normal uppsättning av

kläder.

Lättklädd

Nationalencyklopedin (u.åB) definierar lättklädd som någon klädd i tunna kläder, oftast med

en sexuelll innebördan då kroppsdelar delvis lämnas ovanligt bara.

1.7 Disposition

I kapitel 2 redogörs tidigare forskning kring visuell strategisk kommunikation, aktivism på

sociala medier, den manliga och den kvinnliga blicken. I kapitel 3 presenteras de teorier som

utgör studiens teoretiska ramverk; visuell kultur, visuell kommunikation, genus och

könsnormer, den manliga blicken och den kvinnliga blicken. I kapitel 4 beskrivs studiens

metodval och en reflektion av valda metod görs I kapitel 5 redovisas resultatet av det

empiriska materialet och i det avslutande kapitlet, kapitel 6, diskuteras resultatet av det

empiriska materialet och förslag till framtida forskning ges.
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2. Tidigare forskning

Följande avsnitt presenterar tidigare forskning gällande de fenomen som studien undersöker:

strategisk visuell kommunikation, aktivism på sociala medier, den manliga och kvinnliga

blicken.

2.1 Visuell strategisk kommunikation

Tidigare forskning i relation till visuell strategisk kommunikation är begränsad. En sökning

på “strategic visual communication” på Lunds University Libraries (LuBsearch) genererade

13 akademiska artiklar, medan en sökning på “visual communication” frambringade ett

resultat på 22 910 akademiska artiklar. Vidare medförde det förstnämnda sökordet på Google

Scholar 68 artiklar medan de sistnämnda resulterade i 300 000 artiklar. Något som styrker att

mer uppmärksamhet bör ägnas åt kopplingen mellan visuell kommunikation och strategisk

kommunikation.

Göransson och Fagerholm (2018) anser att det visuella perspektivet håller på att bli

mer framträdande inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Göransson och

Fagerholm (2018) menar att detta skett då forskare uppmärksammat att den visuella

kommunikationen har en stor inverkan på kommunikationsområdet som helhet.

Den forskning som finns om strategisk visuell kommunikation påvisar dock att visuell

kommunikation kan användas strategiskt för att förmedla ett budskap. Fernandez (2021)

menar att aktivister kan förmedla sina moraliska värderingar genom visuell kommunikation.

Vidare betonar Fernandez (2021) att aktivister kan använda bilder som ett visuellt medel och

menar således att visuell kommunikation är nära kopplat till strategisk kommunikation.

Förutom att lyfta fram faktumet att bilder inom aktivismen är en form av strategisk

kommunikation poängterar Fernandez (2021) att strategisk visuell kommunikation är en del

av den visuella kulturen.

Fortsättningsvis skriver Koa (2018) att visuell kommunikation kan användas för att

förmedla politiska budskap. Mer specifikt poängterar Koa (2018) att bilder som innehåller

politiska motiv kan används som kommunikativa medel för att uppnå politiska mål. Detta

styrks av Van Noorts (2020) som anser att visuell kommunikation inom den digitala sfären

oftast används i ett strategisk kommunikativt syfte.
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2.2 Aktivism på sociala medier

Tidigare forskning gällande kroppsaktivism på sociala medier är begränsad. Däremot finns

det forskning som undersöker hur andra aktivistiska rörelser visuellt kommunicerar på olika

sociala medieplattformar.

Hardesty et al. (2019) menar att sociala medier på grund av dess visuella

kommunikationsverktyg kan användas som kraftfulla tillgångar inom aktivismen. Detta till

följd av att sociala medier tillåter aktivister att kommunicera utöver de tids- och plats

begränsningar som återfinns inom fysiska protester.

Vidare diskuterar Young (2021) slagkraften aktivistiska bilder har på sociala medier.

Young (2021) menar att dessa bilder stärker människor som i en digital estetisk form får ett

inflytande på andra, något som de kan nyttja för att kommunicera sina värderingar. Young

(2021) betonar också att denna form av aktivism utgörs av vanliga människor som publicerar

bilder på sociala nätverk med liknande budskap.

Li et al. (2021) och Sebeelo (2021) skriver att aktivister på sociala medier hittar

varandra genom hashtags. Detta menar Li et al. (2021) och Sebeelo (2021) tillåter aktivister

att sprida sitt budskap snabbare, effektivare och till en större mängd människor. Vidare

betonar Li et al. (2021) att aktivister kan använda hashtags för att uppmana till handling.

2.3 Den visuella kulturens reproducering av den manliga
blicken

Tidigare forskning visar att den manliga blicken är ett utforskat område. Dairai et al. (2020)

anser att den visuella kulturen reflekterar och reproducerar ett manligt perspektiv, vilket

bidrar till att kvinnan gestaltas som maktlös och underordnad. I en annan artikel belyser

Tehranian (2018) att teorin om den manliga blicken kan bidra till en djupare förståelse för

den ojämlikhet som existerar mellan könen inom den visuella kulturen. Vidare menar

Tehranians (2018) att den manliga blicken i relation till genus avslöjar binära aktiviteter som

aktiv och passiv, objekt och subjekt samt manlig och kvinnlig.

I sin undersökning redogör Glapkas (2018) för hur den manliga blicken inom den

visuella kulturen kontrollerar kvinnokroppen. Mer specifikt skriver Glapkas (2018) att

kvinnan, oavsett hur hon ser ut eller klär sig, ser på sig själv utifrån den manliga blicken.

Glapkas (2018) menar att orsaken bakom detta ligger i att den manliga blicken är så

internaliserad inom den visuella kulturen.
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Calogero (2004) påpekar den manliga blickens negativa påverkan på unga kvinnor.

Mer specifikt skriver Calogero (2004) i sin undersökning att unga kvinnors

kroppsmedvetenhet ökar till följd av den manliga blicken; kvinnan känner större skam över

sin kropp samt upplever prestationsångest när de blir betraktade utifrån den manliga blicken.

2.4 Den kvinnliga blicken och dess begränsade forskning

Till skillnad från tidigare forskning om den manliga blicken är tidigare forskning i

förhållande till den kvinnliga blicken begränsad. En sökning på ”the female gaze” på

Lubsearch genererade i 248 akademiska artiklar medans en sökning på ”the male gaze”

resulterade i 1 337 akademiska artiklar. Vidare medförde det förstnämnda sökordet 33 800

artiklar på Google Scholar till skillnad från det sistnämnda sökordet som frambringade 75

550 artiklar.

Dirse (2013) anser hur könsnormer och genus gestaltas på olika sätt inom den visuella

kulturen. Mer specifikt menar Dirse (2013) att den kvinnliga blicken kan ses som ett

analytiskt verktyg för att ifrågasätta den manliga blicken.

Vidare skriver Pierce (2019) att det är viktigt att inkludera ett kvinnligt perspektiv

inom den visuella kulturen. Avsaknaden av ett kvinnligt perspektiv kan medföra att gamla

könshierarkier reproduceras i den digitala världen.

Fortsättningsvis menar Ritland (2018) att Instagram kan användas för att utmana den

manliga blicken. I sin artikel illustrerar Ritland (2018) hur användare medvetet kan nyttja den

visuella kommunikationen på sociala medieplattformar för att normalisera samt reproducera

en kvinnlig blick och på detta sätt utmana den manliga blicken.
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3. Teoretiskt ramverk

Följande avsnitt presenterar de teorierna som ligger till grund för analysen av det empiriska

materialet: visuell kultur, visuell kommunikation, genus och könsnormer, den manliga och

kvinnliga blicken.

3.1 Visuell kultur

Samtliga teorier och fenomen som studien berör har uppkommit, influerat och blivit

influerade av den visuella kulturen. Därmed ämnar följande avsnitt att förse med en mer

djupgående förståelse för begreppet.

Begreppet innefattar både ordet visuell och kultur och skulle förenklat kunna förklaras

som aspekter av kulturen som uttrycks genom visuella element (Barnes, 2017). Visuell kultur

kan således ses som den delade praxis som råder inom en grupp, ett samhälle eller sällskap

inom vilket betydelser är uppbyggd av visuella symboler och kommunikativa aktiviteter. Den

visuella kulturen är därmed djupt påverkad av den samtida kulturen i samhället (Sturken &

Cartwright, 2018). Vidare skriver Sturken och Cartwright (2018) att den visuell kulturen

omfattar olika typer av medier där medieområdet täcker allt från fin konst, populär film,

television, reklam och andra visuella element.

Vidare skriver Fors & Bäckström (2015) att den visuella kulturen är ett komplext

begrepp då det är något som skapas mellan människor. Behovet av att kunna tolka bilder

inom den visuella kulturen är av vikt eftersom bilder kan synliggöra sociala olikheter eller

likheter; kvinnligt, manligt, etnicitet eller samhällsklass är några exempel på detta.

Betraktaren av bilden och olika sätt att se på och titta på bilder är därmed en social praktik

som är med och påverkar bildernas betydelse (Barnes, 2017). Det är därmed av vikt att förstå

att den visuella kulturen påverkar på hur individen ser på världen, på sig själv och på

relationen hen har med andra.

Inom den visuella kulturen har därmed den manliga blicken sedan länge varit mycket

framträdande, vilket har påverkat hur kvinnor inom den visuella kulturen har gestaltats. Till

följd av den manliga blicken har kvinnor inom den visuella kulturen skildrats som passiva

sexuella objekt vilket tjänar till att upprepa den manliga heterosexuella fantasin. Än idag är

den manliga blicken en så integrerat del av den visuella kulturen och påverkar därför

fortfarande hur kvinnor gestaltas och hur de ser på sig själva (Barnes, 2017).
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3.2 Visuell kommunikation

Då uppsatsen ämnar undersöka hur den visuella kommunikation inom kroppskativistisiska

stillbilder kan ser ut och tolkas, kommer följande avsnitt ge en djupare förståelse för

begreppet visuell kommunikation.

Visuell kommunikation handlar om synen och innefattar all kommunikation som

kräver användandet av seendet (Aiello & Parry, 2019). Därmed är den största skillnaden

mellan traditionell skriftlig kommunikation och visuell kommunikation att budskapet

kommuniceras genom visuella element. Visuell kommunikation är mer än bara bilder. Visuell

kommunikation innefattar reklam, nyhetsmedia, television, filmer, tv- spel, bloggar och

sociala medier som vi dagligen exponeras för  (Sturken & Cartwright, 2018).

I och med digitaliseringen utmanas förhållandet mellan visuell kommunikation och

visuell kultur, detta eftersom nutidens kultur främst är visuell (Barnes, 2017). Dock

poängterar Barnes (2017) att skillnaden mellan den visuella kulturen och den visuella

kommunikationen är att den visuella kommunikationen handlar om processen att

kommunicera ett meddelande. Störst fokus inom visuell kommunikation ligger därmed på hur

budskapet förmedlas samt tolkas av mottagaren. Medans den visuella kulturen är djupt

påverkad av kulturen i samhället och handlar om hur man ser på världen och särskilt hur man

ser på andra människor. Däremot är den visuella kulturen viktig inom den visuella

kommunikationen eftersom den influerar hur människor tolkar det visuella budskap (Barnes,

2017).

3.3 Genus och könsnormer

Likt den manliga blicken kan genus förstås som en social kulturell konstruktion som utgörs

av maktrelationen mellan kategorierna man-kvinna (Richardson & Robinson, 2015). Vidare

menar Heru (2020) att blicken diskuteras med hänvisning till utvecklingen av genus,

könsidentitet och sexualisering. Mot bakgrund av detta är det relevant att förstå innebörden

av genusbegreppet för att kunna utföra en djupgående analys beträffande kroppsaktivistiska

stillbilder i relation till blick-teori.

Genusbegreppet myntades av genusforskaren Yvonne Hirdman (1988) i sin artikel

“Genussystemet - teorin om kvinnors sociala underordning”. I essän ville Hirdman (1988)

belysa skillnaden mellan det biologiska könet och genus. Hirdman (1988) menade att det

biologiska könet syftar på vilka produktiva organ en föds med medan genus avser
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interaktionen mellan det biologiska könet och det sociala och kulturella könet. Med andra ord

innebär genus, att individen till följd av sitt biologiska kön, placeras in i ett fack där det finns

vissa förväntningar gällande utseende och beteende. Begreppet kön är således något vi

tilldelas av naturen medan genus är något vi växer in i genom samhällets olika kulturella

strukturer (Dahl, 2016). Fortsättningsvis menar Hirdman (2015) att det är dessa

könsförväntningar som lagt grunden för de könsnormer som existerar i samhället. Därmed är

könsnormer socialt och kulturellt konstruerade normer som inte har någon koppling till det

biologiska könet. Under hela människans uppväxt och liv förväntas individen uppfylla

könsnormerna kopplade till det biologiska könet (Fagerström & Nilson, 2008).

Enligt Döring et al. (2016) är användandet av könsnormer inom den visuella kulturen

allmänt förekommande. Män porträtteras mer frekvent i relation till makt och status, medan

kvinnor oftare gestaltas i relation till dess yttre, något som både stärker och upprätthåller

könsnormerna som säger att kvinnans värde ligger i hennes utseende (Döring et. al., 2016).

Vidare menar Goffman (1979) att femininitet ofta tar sig uttryck i poser som är undergivna

som att kvinnor ligger ner, med huvudet på sned och halsen blottad. Femininiteten

underordnades därmed maskuliniteten. Fortsättningsvis menar Goffman (1979) att kvinnor

framställs som mjuka, underlägsna, ömtåliga, svaga, maktlösa, och sårbara, medans män

framställdes som motsatsen. Vidare skriver Fahs (2011) att kroppsbehåring inom den visuella

kultur oftast förknippas med maskulinitet, och i representationer av kvinnor är hårlöshet en

normativ standard. Denna standard har även blivit starkt med ett patriarkalt kontrollerande av

kvinnans kropp för att minska hennes integritet och självbestämmande. Representationer av

kvinnors kroppsbehåring är ofta reglerade, håret är trimmat och finns endast på vissa mer

eller mindre “acceptabla” ställen.

3.3.1 Könsnormer på sociala medier

En undersökning gjord av Statens Medieråd (u.å) visar att det finns skillnader i hur män och

kvinnor porträtteras på sociala medier; porträtteringar som styrker och upprätthåller

könsnormerna. Kvinnor porträtteras i högre grad än män i termer relaterade till deras

sexualitet, där den kvinnliga skönheten, smalheten och sexuell vädjan är det som är centralt

sett till kvinnans värde (Statens Medieråd, u.å). Vidare menar Harrison (2000) att den visuella

kulturen ofta skildrar en smal normativ kvinnokropp som ett önskvärt utseende. Samtidigt

skildrar den visuella kulturen den icke- normativa kvinnokroppen som ett oönskat utseende

som associeras med egenskaper såsom otillräcklig, otillförlitlig och lat (Harrison, 2000).

Fortsättningsvis menar Kapidzic and Herring (2011) att kvinnor i högre grad porträtterar sig
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med förförisk hållning och klädsel, där män istället porträtterar sig som dominanta och

framträdande. Vidare skriver Tortajada et al. (2013) att det för kvinnor lades stort fokus vid

deras attraktionskraft, skönhet och förföriskhet medan det för män handlade mer om

prestation och dominans.

3.4 Den manliga blicken

Den manliga blicken berör ämnen som genus och visuell kultur; hur kvinnan inom film,

reklam och andra medieformat porträtteras för att tillfredsställa den heterosexuella mannen

(Zoonen, 1994). För att kunna utföra en analys gällande kroppsaktivistiska stillbilder och

blick-teori kommer följande text, genom en bakgrundshistoria och nuvarande definition,

etablera en djupare förståelse för den manliga blicken.

Teorin är grundad i psykoanalys och myntades av den brittiska filmkritikern Laura

Mulvey i essän “Visual Pleasure and Narrative Cinema” (Mulvey, 1975). I sin essä ville

Mulvey (1975) lyfta fram hur den traditionella filmindustrin har upprätthållit patriarkala

maktstrukturer. Mulvey (1975) hävdar att populärkulturen bygger på att normalisera

könsroller som bekräftar kvinnofientliga värderingar där det kvinnliga könet strategiskt

används för att tillfredsställa en publik, en tillfredsställelse som bygger på att sexualisera och

objektifiera kvinnor. Mulvey (1975) menar att dessa könsstrukturer vidmakthålls till följd av

att mannen inom den visuella kulturen har burit blicken både bakom kameran, mellan

karaktärerna och i publiken. Rent konkret innebär detta att den manliga blicken utgörs av tre

blick kompositioner: blicken bakom kameran, blicken mellan karaktärer och blicken i

publiken. Detta menar Mulvey (1975) har inneburit att kvinnan gestaltats utifrån två

njutningsmekanismer, en av dem är voyeurism. Voyeurism är nära besläktat med skopofili,

det vill säga njutningen av att titta på människor eller objekt som sexuella föremål (Zoonen,

1994). I utvecklad form övergår skopofili till voyeurism det vill säga lusten av att titta på

människor eller objekt som sexuella föremål utan att individen är medveten om att den blir

betraktad (Mulvey, 1975). Mer specifikt menar Mulvey (1975) att kvinnan inom den visuella

kulturen haft funktionen att finnas som ett erotiskt objekt för den manliga publiken som till

följd av hennes närvaro kan erhålla skopofilinjutning. Voyeurism reflekteras inom den

visuella kulturen (Rose, 2016), där den aktiva mannen, betraktaren, existerar tillsammans

med den passiva kvinnan, den betraktade (Zoonen, 1994). Ett representationsmönster som

detta målar upp bilden av mannen som den aktiva huvudkaraktären som för berättelsen
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framåt och får saker att hända, medan kvinnans roll endast är relevant i hur den får mannen

att agera, känna och tänka.

Likt den manliga publiken som identifierar sig med den manliga protagonisten

observerar den kvinnliga publiken den kvinnliga rollen genom mannens blick. Mer specifikt

menar Mulvey (1975) att det inte bara är män som avgör vad som anses attraktivt, utan

kvinnan också över tid antagit den manliga blicken som hegemonisk sanning och bedömer

både sig själv och andra utifrån densamma. Det innebär att oavsett genus, så blir den manliga

blicken det individen oftast har som referensram. Detta påverkar inte bara relationen kvinnan

har med andra män, utan influerar även hennes identitetsskapande. Denna identifikation gör

att kvinnan ser sig själv utifrån den manliga blicken. Mer specifikt hävdar Mulvey att om en

kvinna framställs i ett sexuellt syfte kommer den kvinnliga publiken finna likheter mellan

objektet i bild och sig själva, därmed se sig själv som ett sexuellt objekt (Zoonen, 1994).

Idag, till följd av digitaliseringen, är den manliga blicken inte bara närvarande inom

filmindustrin utan avspeglas även i reklam, media och andra visuella forum. Den manliga

blicken har därmed kommit att bli en integrerad del av den visuella kulturen (Zoonen, 1994).

3.5 Den kvinnliga blicken

För att kunna genomföra en analys gällande kroppsaktivism och blick teori kommer följande

avsnitt ge djupare kunskap kring den kvinnliga blicken. Den kvinnliga blicken används

därmed i denna uppsats för att få en mer nyanserad och djupgående analys kring

kroppaktivistiska bilder i relation till blick-teori.

Den kvinnliga blicken utgör ett litet forskningsfält (se avsnitt 2.4), vilket innebär att

teorin inte har en entydig definition. De studier som går att finna hävdar dock att den

kvinnliga blicken uppkom inom den visuella kulturen som en direkt motpol till Mulveys teori

om den manliga blicken (Zoonen, 1994). Teorin om den kvinnliga blicken vill således

frambringa ett strikt kvinnligt perspektiv. Inom den kvinnliga blicken är det kvinnan som är

producent och betraktaren av verket, vilket gör det möjligt för kvinnan att utöva sin blick på

mannen och därmed vända det traditionella maktförhållandet mellan könen (Zoonen, 1994).

Likt den manliga blicken kan den kvinnliga blicken förstås utifrån tre blick

kompositioner, dock innehar kvinnan bärandet av blicken inom alla dessa blickkompositioner

(Zoonen, 1994). Teorin framförallt om att tillåta kvinnan gestalta sig själv, vilket innebär att

betraktaren får se kvinnan och hennes kropp såsom kvinnan ser på sig själv. Att kvinnan

innehar bärandet av de tre blickpositionerna gör det svårare för mannen att objektifiera
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kvinnan. Detta eftersom det inte längre är mannen som förväntas inneha den betraktande och

bärande blicken (Zoonen, 1994).

Vidare poängterar Sturken och Cartwright (2017) att den kvinnliga blicken framförallt

handlar om att få betraktare att känna det kvinnan ser och upplever. Den kvinnliga blicken

vill således öppna utrymmet för kvinnan att själv gestalta sin egen bild av sin kropp och sitt

utseende, vilket gör det svårt för mannen att identifiera och objektifiera kvinnan. Detta

eftersom den kvinnliga blicken inte tvingar män att identifiera sig med kvinnokroppen då det

inte är de som förväntas vara den betraktande blicken. Därmed kan den kvinnliga blicken

förstås som ett fenomen som bryter mot de förutsatta genuspositioner i bilden, då den

kvinnliga blicken öppnar upp för möjligheten att producenten och betraktaren, kvinnan, att

skapa sin egna gestaltningar av kvinnokroppen. Fenomenet utmanar därmed den rådande

normen inom den visuella kulturen där kvinnan genom historien betraktas utifrån mannens

blick (Sturken & Cartwright, 2017). Den kvinnliga blicken handlar således om att kvinnan

ska gå emot det patriarkaliska maktförhållandet och återta sin subjektivitet (Zoonen, 1994).

Glapka (2018) menar å andra sidan att det är komplicerat att se den kvinnliga blicken

som en direkt motpol till den manliga blicken. Detta eftersom den manliga blicken uppstått

till följd av en djupt förankrad patriarkal samhällsstruktur. Att därmed säga att den kvinnliga

blicken kan motsätta sig en så djupt rotad struktur blir paradoxalt. Glapka (2018) hävdar

därmed att den nuvarande förståelsen av genus och könsnormer först måste demoleras för att

teorin om den kvinnliga blicken ska kunna frångå samhällets patriarkala strukturer.
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4. Metod och Urval

Följande avsnitt inleds med att introducera undersökningens vetenskapsteoretiska

utgångspunkt. Därefter beskrivs den förstudie som gjorts i samband med denna

undersökning. Sedan förklaras huvudstudiens metod. Huvudstudiens urval presenteras därpå,

där urvalsstorlek och val av Instagrambilder beskrivs djupgående. Kapitlet avslutas med en

reflektion av huvudstudiens valda metod.

4.1  Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

Studien har en ontologiskt och epistemologisk utgångspunkt i socialkonstruktivismen.

Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig inriktning med många olika definitioner

(Lynch, 2016), studien har därmed utgått från Wennerbergs (2010) definition. Wenneberg

(2010) definierar socialkonstruktivism som ett perspektiv där verkligheten förstås som socialt

konstruerad, där mening konstrueras och reproduceras genom kommunikativa processer.

Wennerbergs (2010) definition betonar således att ingenting förekommer naturligt utan är ett

resultat av mänskliga interaktioner, vilket innebär att mening är föränderligt och influeras av

användning och kontextuella omständigheter. Det empiriska underlaget betraktas således inte

som den faktiska verkligheten utan som studiens skildring av verkligheten.

Genom att ta en socialkonstruktivistisk ståndpunkt tillåts vi analysera kultur-delen av

begreppet “visuell kultur” och att därigenom djupare förstå den bredare sociala inverkan som

den kultur som existerar kring visuell kommunikation har på samhällets normer. Detta tillåter

oss att dra sofistikerade slutsatser rörande kommunikationsstrategier som berör visuell kultur.

4.2  Förstudie

Med Wennebergs (2010) definition av socialkonstruktivism begränsas tolkningar till

individen. De tolkningar som har gjorts, görs och kommer göras inom ramverket av denna

studie begränsas därmed till viss del av författarnas egna perceptioner. För att minska arbetets

subjektiva natur har studien ackompanjerats av en förstudie bestående av tre

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna bidrar till en minskad subjektivitet eftersom de

tillåter en att inkludera utomstående perspektiv och tankar. Vidare kan en förstudie bekräfta

om det finns en enhetlighet mellan den grund vi lagt för att etablera undersökningens syfte
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och hur utomstående resonerar kring de fenomen som studien undersöker. Fortsättningsvis

valdes en förstudie i form av intervjuer eftersom det kan ge tidiga och tydliga indikationer på

om studien är genomförbar och lönsam (Silverman, 2016), något som ansågs relevant för

undersökningen då det finns begränsat med tidigare forskning inom de fenomen som studeras

(se avsnitt 2.0).

4.2.1 Val av intervjupersoner

Kraven var för respondenterna var att de skulle vara unga kvinnor mellan 18-30 år som är

aktiva på plattformen Instagram, detta för de skulle vara relevanta i förhållande till studiens

målgrupp. För att hitta intervjupersoner som uppfyllde kraven, publicerades ett inlägg på

plattformarna Facebook (se bilaga 8.1.1) och Linkedin (se bilaga 8.1.2).

Förstudien bestod av tre respondenter eftersom en informationsmättnad upplevdes

efter det tredje intervjutillfället. Förutom att intervjupersonerna tillfredsställde förstudiens

krav hade respondenterna även tidigare kunskap relaterat till de fenomen huvudsstudien

undersöker. De olika kunskapsnivåerna betraktades kunna bidra till skilda åsikter och

perspektiv om fenomenet, vilket gjorde dem till de mest lämpliga kandidaterna för förstudien.

4.2.2 Elicitering och Kvales intervjuguide

Under varje intervjutillfälle inkluderades stillbilder, även kallat elicitering, för att etablera en

kommunikativ bro mellan moderatorn och intervjupersonen (Eksell & Thelander, 2014).

Kritik gentemot elicitering är att bilderna kan verka ledande (Eksell & Thelander 2014), för

att minimera denna risk utgick intervjufrågorna efter Kvales (1997) principer om tematiska

och dynamiska intervjufrågor eftersom det ökar chansen att få spontanare och mer autentiska

svar (se bilaga 8.2).

Steward et al (2007) menar att den lämpligaste icke-slumpmässiga urvalsstrategin för

mindre forskningsprojekt är bekvämlighetsurval, vilket gjorde det till en relevant

urvalsstrategi för förstudien. Med detta i åtanke omfattades intervjutillfället av tre bilder; en

bild på en ung kvinna tagen av en manlig svensk fotograf (se bilaga 8.3.1), en bild på en ung

kvinna tagen av en kvinnlig svensk fotograf (se bilaga 8.3.2) och en bild på en ung och

svensk kvinnlig kroppsaktivist (se bilaga 8.3.3). Samtliga tre bilder är tagna från Instagram.

4.2.3 Resultat av förstudien

Resultatet av förstudien indikerade att de tre respondenterna påverkades av de bilder de såg i

sina Instagramflöden, dock uppfattade respondenterna att de berördes av bilderna i olika

17



omfång. Både respondent A och C sade att de var medvetna om att bilder hade en inverkan på

deras självbild medan respondent C ifrågasatte om bilder på Instagram verkligen hade en

inverkan på hennes självuppfattning eller om det endast sker undermedvetet. Däremot uppgav

respondent C att en stor del av hennes flöde på Instagram utgörs av visuella budskap som

influerar hennes känslotillstånd..

Vidare påvisade förstudien att respondenterna tolkade gestaltningen av kvinnorna i

bilderna på diverse sätt. När kvinnan porträtteras av en manlig fotograf (se bilaga 8.3.1)

beskrevs kvinnan i termer som sexig, könsnormativ och orealistisk medan när kvinnan på

bilden gestaltades av en kvinnlig fotograf (se bilaga 8.3.2) beskrevs hon i termer såsom

vacker, autentisk och normbrytande. Samtliga respondenter diskuterade vad som attrahera

deras uppmärksamhet där de bland annat nämnde kvinnornas kroppspositionering och hur de

var klädda. Förstudien indikerar därmed att meningsskapande av kroppsaktivitiska stillbilder

kan studeras utifrån uppmärksamhet, kroppsposition och attribut.

4.3 Huvudstudie

Huvudstudien realiseras genom en kvalitativ undersökning, mer specifikt genom en semiotisk

bildanalys. Kvalitativa studier syftar huvudsakligen till att förstå vad olika samhälleliga

fenomen betyder i sammanhang där de skapas (Rennstam & Wästerfors, 2015). En kvalitativ

undersökning ansågs således lämplig för att besvara studiens frågeställningar som ämnar

skapa förståelse samt hitta mönster om ett samhällsfenomen (Perri 6 & Bellamy, 2011).

Vidare indikerar tidigare forskning (se kapitel 2.0) att ett begränsat antal kvalitativa

undersökningar har genomförts i relation till de fenomen som denna undersökning studerar,

speciellt inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Valet av kvalitativ undersökningen

ansågs därmed vara relevant då denna metod bidrar med kunskap till detta identifierade

kunskapsglapp.

4.4.1 Semiotisk bildanalys

Huvudstudien verkställdes genom en semiotisk bildanalys, därav kommer följande avsnitt

presentera denna metod mer djupgående. Semiotik är ett samlingsbegrepp för studiet av

tecken och är ett brett forskningsområde med bidrag från flera teoretiker, Rose (2016)

poängterar dock att denna metod är inflytelserik vid analyser av visuell kultur och dess

tillhörande bilder. Närmare bestämt betonar Rose (2016) att semiotik förser med analytiska

verktyg som dekonstruerar bilder till tecken och studerar hur dessa skapar mening i
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förhållande till de ideologier och maktförhållanden som existerar inom en kulturell kontext.

Även Van Leeuwen (2005) framhäver att semiotik ger en förståelse för hur människor

använder tecken, också benämnt som semiotiska resurser, för att skapa betydelsefull

kommunikation och hur dessa tecken tolkas inom kontexten av en specifik social situation.

Likt Rose (2016) poängterar även Wong (2019) att semiotiska analyser används för att

studera hur ideologier samt maktförhållande kommuniceras visuellt.

För denna studie ansågs en semiotisk bildanalys således som ett fördelaktigt

tillvägagångssätt. En semiotisk bildanalys gav möjligheten att få en grundlig förståelse för de

kroppsaktivistiska stillbilderna från Instagrams visuella kommunikation, detta var en

förståelse som sedan kunde vidareutvecklas och fördjupas genom att applicera ytterligare

teoretikers kunskap om tecken och hur de kan tolkas. Vidare tillät denna typ av analys en

undersökning gällande hur olika semiotiska aspekter kan tolkas i förhållande till den visuella

kultur, de ideologier och maktförhållanden som återfinns i studiens teoretiska ramverk.

4.4.2 Genomförande

Vid genomförandet av studiens semiotiska bildanalys utgick undersökningen utifrån ett

analytiskt ramverk, vilket kommer beskrivas mer djupgående i följande avsnitt. Först och

främst samlades de empiriska materialet in i form av tio kroppsaktivistiska stillbilder från

Instagram, för att sedan tematiseras (se avsnitt 4.5.3). Respektive tema inleddes med en

denotativ beskrivning för att få en grundlig förståelse för dessa bilder, detta då Barthes (1977)

menar att denotationer ger en förståelse för vad betraktaren kan uppfatta med blotta ögat.

För att få en djupare förståelse för bildernas meningsskapande i relation till blick-teori

analyserades bilderna därefter i förhållande till tre semiotiska aspekter: kroppsposition,

attribut och uppmärksamhet. Först analyserades bilderna utifrån kroppsposition. Van

Leeuwen (2005) menar att kroppsposition påverkar meningsskapandet av bilder, när kroppen

exempelvis är vänd mot kameran tolkas den som självsäker och om den är vänd från kameran

uppfattas den som frånvarande. Därefter analyserades bilderna utifrån attribut. Detta

eftersom Machin & Mayr (2012) påpekar att attribut har en påverkan på tolkningen av bilden,

där exempelvis klädesplagg eller inredningsdetaljer kan bekräfta betraktarens

meningsskapande av bilden. Avslutningsvis analyserades bilderna utifrån uppmärksamhet.

Enligt Kress och Van Leeuwen (2020) influeras bilders meningsskapandet av vad som fångar

betraktarens blick, det vill säga vad som fångar åskådarens uppmärksamhet. Kress och Van

Leeuwen (2020) menar exempelvis att de objekt som placeras i bildens förgrund eller är

störst storleksmässigt till sin omgivning attraherar störst uppmärksamhet  .
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4.5 Huvudstudiens urval

Den finns ingen praxis för utförandet av semiotiska bildanalyser. Däremot främjar metoden

kvalitet över kvantitet, bilderna behöver därmed inte vara statistiskt representativa för den

större massan utan det som eftertraktas är bildernas analytiska kapacitet (Perri 6 & Bellamy,

2011). Enligt Rose (2016) är mer därmed inte bättre inom visuell forskning. Dock menar

Malterud et al. (2016) att ett kriterium man kan förhålla sig till gällande urvalsstorlek inom

kvalitativ forskning är “mättnad”, när man nått informationsmättnad har man således uppnått

en bra urvalsstorlek. Antalet Instagrambilder bestämdes därmed i relation till när studien hade

nått informationsmättnad, vilket var vid tio stillbilder. En hög analytisk kapacitet

säkerställdes utifrån en kriterielista (se bilaga 8.5). De bilder som uppfyllde samtliga åtta

kriterier ansågs vara av relevans för studiens empiriska material. Efter tio bilder återkom

samma användare, mer än tio bilder skulle därmed inte resulterar i ny analytisk information

och därför inkluderade denna urvalsstorlek tio bilder.

4.5.1 Val av Instagrambilder

Urvalet av Instagrambilderna kan liknas vid Trost och Hultåker (2016) definition av ett

strategiskt urval eftersom skapandet av bildkriterierna ämnar bringa en analytisk variation

genom att öka möjligheten till en varierad representation av de svenska kroppsaktivistiska

stillbilderna från Instagram.

Följande åtta kriterier (se bilaga 8.5) användes för att uppnå syftet med det strategiska

urvalet; att skapa varierad information och förse undersökningen med empiriskt material av

hög analytisk kapacitet. Kriteringslistan följdes i nummerordning från 1–8.

De första kriteriet tillgodosåg att bilderna hade ett kroppsaktivistiskt syfte. Det andra

kriteriet säkerställde att bilden genererade högt engagemang. De tredje kriteriet försäkrade att

urvalet endast bestod av stillbilder, vilket var av vikt eftersom plattformen Instagram även

innehåller filmer, gifs och annat rörligt material (Instagram, u.å). Det fjärde kriteriet

tillgodosåg att bilden innehöll en kvinna. De femte kriteriet garanterade att profil- användaren

var ny, det vill säga att användaren inte använts tidigare för att på så vis generera ett mer

varierat empiriskt material. Det sjätte kriteriet säkerställde att kvinnan i den

kroppsaktivistiska stillbilden tillhörde studiens målgrupp (kvinnor mellan 18-30 år), vilket

gjordes genom att undersökningen endast innefattar de bilder där användaren själv hade

skrivit ut sin ålder i sin profil. De sjunde kriteriet garanterade att bilderna inte publicerats i ett
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ekonomiskt syfte, det vill säga att bilderna som valdes ut endast hade publicerats i avsikt att

driva en aktivistisk handling. Det åttonde och sista kriteriet säkerställde att icke-svenskar som

valt att tagga sin bild med en svensk stavning av kroppsaktivism uteslöts för att

undersökningen endast skulle innehålla svenska kroppskativistiska stillbilder.

4.5.2 Val av Instagrambilder

För att öka den analytiska graden av det empiriska materialet kategoriseras Instagrambilderna

utifrån två analytiska teman: påklädd och avklädd. En tematisering av studiens insamlade

material innebar att all empirin samlades ihop för att sedan sammanfattas (Olsson, 2008),

vilket resulterade i att dessa två analytiska teman blev framträdande. Temat påklädd och

avklädd definierades utifrån studiens begreppsdefinition (se kapitel 1.6). Vid det analytiska

temat påklädd inkluderades således de bilder där kvinnorna var påklädda och bar kläder som

tolkades acceptabelt att bära i det offentliga rummet. Närmare bestämt innebar denna

kategorisering att kvinnorna inte visade mycket hud. De analytiska temat avklädd innefattade

de bilder där kvinnorna delvis eller helt visade hud. Stillbilderna inom detta temat bar

klädesplagg som tolkades endast kunna bäras av kvinnans i mer privata sammanhang.

Genom att tematisera studiens empiriska material kunde mönster i förhållande till det

teoretiska ramverket identifieras (Olsson, 2008), detta eftersom tematiseringen gjorde att

likheter och skillnader kunde identifieras. Att det empiriska materialet tematiserades var

således gynnsamt för undersökningens kvalitativa natur som ämnar få djupare förståelse

genom att hitta mönster (se 4.3).

Påklädd och lättklädd ansågs som relevanta tematiseringar för studien till följd av att

klädsel tidigare studerats i relation till visuell kultur, genus och könsnormer samt blick-teori

(Bliss, 2015; Cohen, 2010)

4.6 Utvärderingar av metod

För en väl utförd kvalitativ studie måste trovärdighet och etiska omständigheter beaktas

(Silverman, 2016). För att säkerställa en hög trovärdighet genomsyras studien av total

transparens beträffande empirin: hur den samlats in och analyserats. Studiens metodologiska

process har därmed försetts med detaljerade beskrivningar. Gällande de etiska aspekterna har

vi medvetet försökt minimera de två största utmaningarna för kvalitativa bildanalyser;

anonymitet och samtycke (Rose, 2016).
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I förhållande till anonymitet har inläggen från Instagram beskurits till endast bilden.

Det vill säga att användarnamn, undertext, gillningar och kommentarer har exkluderats från

studien, detta för att säkerställa största möjliga anonymitet. I relation till samtycke har det

valda bilderna publicerats på ett publikt forum av personer med öppna profiler, bilderna är

därmed offentliga och bedöms således kunna användas utan samtycke. Vidare befinner sig

bilderna under en hashtag, vilket innebär att bildernas funktion är att mobilisera sig och synas

på plattformen. Till följd av att detta gjordes bedömningen att bilderna kunde användas utan

samtycke.

Trots att materialet är offentligt var vi försiktiga med hur vi ramade in

kroppsaktivisterna (Rose, 2016), vilket vi tog hänsyn till under uppsatsen gång. Vidare är det

viktigt att poängtera att uppsatsens fokus inte är på de tio kroppsaktivistiska bilderna per sé,

utan att bilderna snarare används som visuella exempel för att beskriva fenomenet

kroppsaktivism.

Förutom trovärdighet och etiska omständigheter går det inte att att bortse från det

faktum att kulturellt inflytande och våra tidigare erfarenheter har påverkat studien. Dessutom

går det inte att frångå att vi definierar oss som kvinnor och att detta kommer influerar hur vi

tolkar det empiriska materialet i relation till genus och könsnormer. Vidare kommer vi enligt

teorierna dessutom oundvikligt utgöra en kvinnlig publik, vilket gör att vi till en viss del

tillhör den kvinnliga blicken. Därmed är det av hög relevans att eftersträva intersubjektivitet,

vilket åstadkoms genom att vi utförde analysen och drog slutsatser separat för att sedan

jämföra tillsammans. Detta för att undvika att analysen och slutsatserna skulle bli för

partiska. Vidare ökade vi studiens trovärdighet ytterligare genom att bifoga allt material som

legat till grund för studien i bilagan, detta för att undersökningen skulle genomsyras av full

transparens.
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5. Analys

I följande kapitel presenteras analysen av det strategiska urvalet som utgörs av tio unga

kvinnors kroppsaktivistiska stillbilder från Instagram. Analysen är indelad utifrån två

analytiska teman: påklädd och lättklädd. Dessa två teman diskuteras, exemplifieras och sätts

i förhållande till studiens teoretiska ramverk.

5.1 Påklädda

Vid en denotativ analys av bild 1, 2 och 3 tillhör bilderna tematiseringen påklädd. Till

skillnad från bild 2 och 3 där kvinnorna står upp är kvinnan i bild 1 porträtterad i en sittande

position. Kvinnan i bild 1 sitter mer specifikt i en skräddarställning på ett ljust trägolv klädd i

ett par blåa jeans och en vit blus. Kvinnorna i bild 2 och 3 är likt kvinnan i bild 1 klädd i

vardagliga kläder. Kvinnan i bild 2 bär en svart jacka och en svart klänning, fortsättningsvis

är det ur betraktarens synvinkel noterbart att en man är med inom denna bildram: kvinnan är

placerad i bildens förgrund framför mannen som är placerad i bildens högra mellangrund.

Vidare bär kvinnan i bild 3 en kortärmad blommig klänning i vit och lila färg samt står och

luktar på en blomma. Kvinnan i bild 3 är likt kvinnan i bild 2 porträtterad i en stående

position dock är kvinnan i bild 3 positionerad så att hon är vänd från kameran, dessutom döljs

hennes ögon under ett par svarta solglasögon. Att respektive kvinna i bild 1, 2 och 3 är klädda

i t-shirt, jeans, topp, jacka och klänning gör att de skildras som påklädda, detta eftersom de
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bär täckande kläder som anses acceptabla att vistas i det offentliga rummet med (se

begreppsdefinition 1.6.).

5.1.1 Kroppsposition i förhållande till påklädda

I relation till kroppsposition är kvinnornas kroppar i bild 1 och 2 är positionerade så att de är

vända mot kameran. Dessa kroppspositioner skulle kunna innebära att betraktaren tolkar

kvinnorna som självsäkra och aktiva eftersom de således kan uppfattas bemöta betraktarens

blick, vilket Zoonen (1994) menar går emot hur kvinnor visuellt gestaltas till följd av den

manliga blicken. Zoonen (1994) menar nämligen att den manliga blicken upprätthåller

skildringen av kvinnan som passiv. Att kvinnorna i bild 1 och 2 tolkas gå emot den manliga

blickens gestaltning av kvinnokroppen kan i en utvecklad form tolkas som att kvinnorna

opponerar de förutsatta genuspositioner i bilden. Att kvinnorna genom sin kroppsposition

tolkas bryta mot den förutsatta genuspositioner i bilden skulle kunna göra att de tolkas

förmedla en kvinnlig blick. Detta eftersom Zoonen (1994) menar att den kvinnliga blicken

uppkommit som en motpol mot den manliga blicken.

Å andra sidan kan kvinnan i bild 1 till viss del tolkas gömma sin kropp eftersom hon

sitter hukad och håller händerna på̊ sina knän, vilket skulle kunna leda till att hon upplevs

blyg och sluten. Därmed kan kvinnan i bild 1, trots att hon är fotad rakt framifrån, även tolkas

som svag och underordnad till följd av hennes slutna kroppsposition. Denna tolkning styrks

ytterligare av att kvinnan är fotad ovanifrån, vilket gör att hon skulle kunna upplevas

underordnad den betraktade. I ljuset av detta skulle kvinnans slutna kroppsposition i bild 1

kunna leda till att hon tolkas vidmakthålla de könsstrukturer som återfinns inom den visuella

kulturen och den manliga blicken där kvinnan enligt Barnes (2017) positioneras som ett

passivt undergivet objekt. Noterbart är därmed hur olika komponenter i bilden kan påverka

dess tolkning. Kvinnan i bild 1 skulle både kunna tolkas porträtteras utifrån den manliga och

kvinnliga blicken, där dess tolkning beror på vilka delar av kvinnans kroppsposition

betraktaren fokuserar på.

Till skillnad från kvinnorna i bild 1 och 2 som är positionerade med deras kroppar

framåtvända mot kameran, står kvinnan i bild 3 vänd med kroppen så att betraktaren kan se

hennes sidoprofil. Detta skulle kunna göra att betraktaren upplever det som att kvinnan i bild

3 döljer delar av sin kropp samt att hon inte vill interagera med publiken. I en mer utvecklad

form kan denna tolkning leda till att kvinnan i bild 3 skulle kunna tolkas som passiv och blyg,

en gestaltning som går i linje med manliga blickens porträttering av kvinnan (Zoonen, 1994).

Mer specifikt skulle denna uppfattning även kunna tolkas upprätthålla och förstärka de
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patriarkala maktstrukturerna som existerar mellan könen (Mulvey, 1975), där kvinnan enligt

Zoonen (1994) på grund av den manliga blicken framställs som passiv för att underordna

mannen.

Fortsättningsvis är blicken är en del av kvinnans ansiktsuttryck vilket gör den relevant

att analysera i relation till kroppsposition. Noterbart i förhållande till bild 1 och 2 är att

kvinnorna i dessa bilder tittar rakt in i kameran med sina ögon, vilket skiljer sig från kvinnan

i bild 3 vars blick är vänd ifrån kameran samt döljs under ett par solglasögon. Inom

blick-teori, mer specifikt den manliga blicken, menar Mulvey (1975) att själva blicken kan

tolkas som ett maktinstrument, där den som har blicken tolkas ha makt över bilden. Att

kvinnornas blickar i bild 1 och 2 är riktad rakt mot betraktaren skulle således kunna uppfattas

som att kvinnorna innehar makten över sin blick. Att dessa kvinnor kan tolkas inneha makten

över blicken skulle i en mer utvecklad form kunna innebära att betraktaren humaniserar

kvinnorna då de inte tolkas som maktlösa objekt till för den heterosexuella mannens njutning

(Mulvey, 1975). Vidare skulle denna tolkning också kunna leda till att kvinnorna i bild 1 och

2 upplevs som aktiva då deras aktiva blickar gör att de upplevs bemöta och interagera med

betraktaren. Att kvinnorna i bild 1 och 2 upplevs interagerar med betraktaren skulle kunna

göra att de upplevs medvetna, vilket vidare skulle kunna antyda att bildernas visuella

kommunikation även motsätter sig voyeurism (Zoonen, 1994). Voyeurism är en del utav den

manliga blicken, vilket Mulvey (1975) menar är njutningen av att titta på kvinnor som

sexuella objekt utan att de är medvetna om det. Att kvinnorna i bild 1 och 2 aktivt bemöter

betraktarens blick gör att de skulle kunna upplevs medvetna om att de kan blir betraktade. För

att fördjupa kan därmed den aktiva blicken även tolka motarbeta det voyeuristiska

perspektivet inom den manliga blicken (Zoonen, 1994).

Å andra sidan kan kvinnans frånvända och dolda blick i bild 3 leda till att betraktaren

tolkar det som att kvinnan inte innehar makten över blicken i denna bild. I en mer utvecklad

form skulle denna tolkning kunna bidra till att betraktaren i stället tillåts ha makten över

blicken, därmed också makten att gestalta kvinnan och hennes kropp (Mulvey, 1975). Att

kvinnans blick inte tolkas bemöta betraktaren skulle även kunna göra att kvinnan upplevs

frånvarande vilket kan bidra till passiverande av kvinnokroppen. Den frånvarande blicken i

kombination med kvinnans frånvända kroppspositionering skulle vidare kunna tolkas som att

hon inte heller vill bjuda in betraktare, något som ytterligare styrker uppfattningen av att

kvinna är passiv. Att betraktaren uppfattar kvinnan i bild 3 som passiv skulle kunna göra att

bilden tolkas gå i linje med den manliga blickens gestaltning av kvinnan (Mulvey, 1975).
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Noterbart är därmed hur kvinnans blick och kroppsposition kan påverka och influera

tolkningen av bilden i relation till blick-teori.

Avslutningsvis är det noterbart i relation till kroppsposition att kvinnornas känslor i

bild 2 och 3 delvis döljs. Detta till följd av att kvinnornas ansiktsuttryck i bild 2 och 3:s inte

upplevs fångade på respektive bild utan tolkas i stället döljas bakom en mobilkamera och ett

par solglasögon. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som att bild 2 och 3:s visuella

kommunikation till viss del förhåller sig till den manliga blicken eftersom kameran delvis

frångått att rama in och således fånga kvinnornas ansiktsuttryck och känslor (Dirse, 2013).

Att kvinnornas känslor till viss del osynliggörs skulle vidare kunna innebära att kvinnorna

upplevs mer som objekt än ett subjekt, detta eftersom de således upplevs mer

avhumaniserade. Något som ytterligare indikerar att bildernas visuella kommunikation tolkas

gå i linje med den manliga blickens gestaltning av kvinnan (Mulvey, 1975). Utmärkande för

denna analys är därmed att attribut såsom mobiltelefon och solglasögon i kombination med

kvinnornas kroppsposition tillsammans interagerar och påverkar bildens tolkning.

5.1.2 Attribut i förhållande till påklädda

Attribut talar för vilka klädesplagg, accessoarer och inredningsdetaljer kvinnorna har på̊ sig. I

relation till attribut i bild 1 och 2 tolkas kvinnorna bära täckande kläder. Kläderna på

respektive kvinnas kropp i bild 1 och 2 gör att deras kroppar till viss del kan tolkas döljas,

vilket försvårar uppfattningen om huruvida kvinnornas kroppar frångår det kvinnliga

kroppsidealet. I ljuset av detta blir det svårare för åskådaren att se om dessa bilders visuella

kommunikation tolkas gå i linje med det kroppsaktivistiska syftet, detta då det blir svårare för

betraktaren att se om kvinnorna representerar andra kroppstyper än den normativa

kvinnokroppen (Harrison, 2000). Bild 1 och 2 illustrerar således hur attribut såsom täckande

kläder kan försvåra tolkningen av kroppsaktivisternas budskap. Vidare kan kvinnornas

täckande kläder även tolkas försvåra objektifieringen av kvinnokroppen.

Till skillnad från bild 1 och 2 gör den beskurna klänningen som kvinnan bär i bild 3

att kvinnans bröst synliggörs för betraktaren. Att kvinnans bröst tolkas exponerad för

betraktaren skulle kunna indikerar att kvinnan upplevs mer sexuell, detta då åskådaren tillåts

ser mer av kvinnans kropp. Till skillnad från bild 1 och 2 visar bild 3 således hur attribut kan

förstärka den del inom den manliga blicken som sexualiserar kvinnokroppen (Zoonen, 1994).

Fortsättningsvis skulle kvinnans kroppshållning i bild 3 kunna tolkas framhäva

feminina attribut eftersom hon förföriskt luktar på̊ blommorna i trädet. Närmare bestämt

skulle hennes smekande hand kunna göra hon upplevs mjuk och flörtigt eftersom man som
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betraktaren skulle kunna uppfatta interaktionen kvinnan har med växtligheten som sensuell

och mjuk. Denna tolkning kan således upplevas förstärka de könsnormer som återfinns inom

den visuella kulturen där kvinnan enligt Barnes (2017) porträtteras som sensuell och

förförisk. Att kvinnan i bild 3 tolkas framhäva sexuella och förföriska attribut är vidare likt

hur kvinnan gestaltas till följd av den manliga blicken; som ett sexuellt objekt till för

mannens njutning (Mulvey, 1975). Å andra sidan skulle denna tolkning kunna vara djupt

påverkad av den manliga blickens internalisering inom den visuella kulturen (Barnes, 2017).

För att förtydliga kan det vara så att vi som betraktare antagit mannens position och således

betraktar det beskurna linnet och interaktionen kvinnan har med blomman som sensuellt

eftersom vi lärt oss att se kvinnan som ett sexuellt objekt till för att betraktas (Zoonen, 1994).

Anmärkningsvärt i relation till bild 2 är att kvinnan tolkas ta bilden med en

mobilkamera. Mobilkameran som attribut underlättar således tolkningen av att kvinnan i bild

2 förhåller sig till den kvinnliga blicken eftersom kvinnan uppfattas vara producent av verket.

Detta eftersom Zoonen (1994) hävdar att en del av den kvinnliga blicken handlar om att

bilden är fotograferas utifrån ett strikt kvinnligt perspektiv. Att kvinnan i bild 2 tolkas inneha

bärandet av blicken, genom mobilkameran, kan därmed ses som ett sätt för den gestaltade

kvinnan att humaniseras och därmed inte bli ett objekt för den heterosexuella mannens

njutning, på så sätt frigöra sig från den manliga blicken (Mulvey, 1975).

Å andra sidan kan kvinnans blick i bild 2 delvis tolkas döljas av mobiltelefonen

medan mannen tittar rakt in i kameran. Mannens helt närvarande blick gör att han skulle

kunna tolkas inneha den mer dominanta och aktiva ställningen i bilden medan kvinnan i

stället skulle kunna upplevas mer passiv. Detta för oss tillbaka till det klassiska sättet att

porträttera kvinnan och hennes kropp inom den visuella kulturen. Att mannen upplevs ha den

mer dominanta och aktiva ställningen i bilden medan kvinnan upplevs ha den mer passiva,

vilket är så Mulvey (1975) menar att könen framställs till följd av den manliga blicken.

Därmed kan bild 2:s visuella kommunikation både tolkas upprätthålla det patriarkala

maktförhållandet mellan könen samtidigt som den kan tolkas gå̊ emot dem.

5.1.3 Uppmärksamhet i förhållande till påklädda

Utifrån begreppet uppmärksamhet undersöks vilka komponenter i bilderna som drar åt sig

betraktarens uppmärksamhet. Inom tematiseringen påklädd uppfattas den kvinnliga

kroppsaktivisten i bild 1 som bildens största och främsta objekt då hon porträtteras framför

vad som kan uppfattas som en relativt kal bakgrund. Detta påverkar bildens uppmärksamhet

vilket skulle kunna göra att betraktarens uppmärksamhet dras direkt till kvinnans kropp,

27



positionering och ansiktsuttryck. Mer specifikt tolkas det inte finnas attribut i bildens

bakgrund som drar betraktarens blick ifrån kvinnan i bilden, därmed upplevs störst fokus

hamna på kvinnan i denna bild. Att betraktarens uppmärksamhet riktas till kvinnans kropp,

positionering och ansiktsuttryck skulle kunna tolkas på två sätt. Antingen kan bilden tolkas

förmedla en kvinnlig blick eftersom betraktarens tillåts ta del av kvinnans känslor då en del

av uppmärksamheten dras till kvinnans ansiktsuttryck som tydligt fångats på bilden (Sturken

& Cartwright, 2017). Men bilden skulle likaså kunna tolkas förmedla en manlig blick

eftersom uppmärksamheten även skulle kunna dras till kvinnans kropp och kroppsposition,

där kvinnans kroppsposition som tidigare nämnt upplevs sluten och passiv (Sturken &

Cartwright, 2017). Mot bakgrund av detta finns det således indikationer på att kvinnans

attribut och kroppsposition kan påverka betraktarens uppmärksamhet och därmed tolkningen

av bilden.

Fortsättningsvis i relation till uppmärksamhet är kvinnorna i bild 1, 2 och 3 placerade

i bildens förgrund, vilket gör att uppmärksamheten skulle kunna dras till kvinnorna och deras

kroppar. Betraktaren av bild 1, 2 och 3 skulle således kunna tolka bildernas visuella

kommunikation som en förstärkning av idén om att kvinnans värde ligger i dess yttre

eftersom störst fokus hamnar på kvinnorna och deras kroppar i bilderna. Detta skulle vidare

kunna tolkas reproducerar den manliga blickens porträttering av kvinnan, där kvinnan

gestaltas för att bli tittad på (Mulvey, 1975). Denna tolkning styrks ytterligare av att kvinnan i

bild 1, som tidigare nämnt, är fotad framför en relativt tom bakgrund vilket gör att andra

attribut såsom inredningsdetaljer inte drar betraktarens uppmärksamhet ifrån kvinnan i

bilden. Till skillnad från bild 1 finns det andra attribut som påverkar betraktarens

uppmärksamhet i relation till bild 2. I bild 2 som tidigare nämnt finns en man med inom

bildramen, däremot är kvinnan placerad framför mannen, vilket gör att betraktarens

uppmärksamhet skulle kunna dras mer till kvinnan. Att mannen är placerad bakom kvinnan

gör också att kvinnan i bild 2 skulle kunna tolkas inneha den mer dominanta ställningen i

bilden. Mot bakgrund av detta tolkas kvinnan varken som passiv eller underordnad, utan i

stället som den aktiva huvudpersonen i bilden, vilket enligt Zoonen (1994) innebär att bildens

visuella kommunikation går i linje med den kvinnliga blicken.
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5.2 Lättklädda
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Vid en denotativ analys av bild 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 tillhör kvinnorna temat lättklädd. I bild

4, 6 och 8 är respektive kvinna klädd i en över- och underbikinidel och därmed skildras de

som lättklädda. I bild 4 och 8 syns bikinidelarna tydligt, bikinidelarna i bild 6 är

leopardmönstrad medan kvinnan i bild 4 har en svart överdel och en svart- och blå underdel.

Bikinidelarna i bild 8 är dock svårare att se eftersom överdelen döljs av kvinnans långa

blonda hår och underdelen döljs av kvinnans böjda ben. I bild 6 syns inte hela kvinnans

kropp: en stor del av kvinnans högra arm osynliggörs till följd av ett vattenskikt och båda

benen befinner sig utanför bildens ram. Likt bild 6 är inte hela kvinnans kropp närvarande i

bild 4, både kvinnans ben, större delen av kvinnans vänstra arm samt hennes vänstra del av

ansiktet är bortklippt. Till skillnad från bild 4 och 6 är hela kvinnas kropp synlig i bild 8.

Dock gör kvinnans sittande position i bild 8 att en liten del av hennes nedre del av mage täcks

av hennes knän, bilden liknar därmed bild 4 och 6 då kvinnornas magar syns i samma

uträckning.

Kvinnan i bild 5 tillhör detta tema till följd att hon är klädd i trosor och i en öppen

kimono, vilket gör att hon uppfattas som lättklädd. Vidare har kvinnan i denna bild ingen bh

på sig, dock har hon har valt att täcka sina bröst med två asymmetriska senapsgula fläckar

samt sitt könsorgan med sin vänstra arm. Kvinnan i denna bild bär fortsättningsvis

högmidjade trosor, däremot syns övre delen av hennes mage, vilket kan kopplas till samtliga

kvinnor i följande tematisering där respektive kvinnans mage på något sätt syns.

I bild 7 porträtteras fyra kvinnor mitt ute i en skog. Bilden ingår i temat lättklädd till

följd av att samtliga fyra kvinnor inom bildramen är helt nakna. Bild 7 skiljer sig därmed från

resterande bilder i följande tematisering. Detta till följd av att kvinnorna i bild 4, 5, 6, 8, 9

och 10 bär någon form av klädesplagg som gör att de visar mycket hud, medan kvinnorna i

bild 7 är helt nakna. Noterbart är dock att de fyra kvinnorna i bild 7 är vända med ryggen

ifrån kameran, vilket gör att betraktaren endast tillåts se kvinnornas ryggar, deras bara

rumpor, celluliter och fettvalkar. Att de fyra kvinnorna i bild 7 är vända ifrån kameran gör att

bilden skiljer sig från de andra bilderna inom följande tematisering, detta eftersom respektive

kvinna i följande tematisering är vända med sin kropp mot kameran. I ljuset av detta blir det

svårare för betraktaren att avläsa kvinnornas ansikte och ansiktsuttryck i bild 7.

Fortsättningsvis är kvinnan i bild 9 är klädd i en svart bh och ett par turkosa byxor

med ett blommigt mönster. Vidare står hon framför en orange gardin, hennes högra hand är

placerad på ländryggen medan den vänstra handen är placerad på huvudet. Att kvinnan endast

bär en svart bh gör att en del av hennes mage och abdominal synliggörs för betraktaren, vilket

kan kopplas till kvinnan i bild 10. Kvinnan i bild 10 är klädd i en svart kort träningstopp och
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ett par svarta träningsbyxor, vilket gör att även hon visar en del av sin mage och abdominal.

Kvinnans kroppshållning i bild 9 är rak; hon står upprätt med rät rygg med båda händerna på

höfterna. Till följd av att kvinnorna i bild 9 och 10 är klädda med korta toppar så att delar av

respektives mage synliggörs för betraktaren, uppfattas de tillhöra temat lättklädd.

5.2.1 Kroppsposition i förhållande till lättklädda

I relation till kroppsposition är kvinnorna i bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 framåtvända mot kameran,

det vill säga samtliga kvinnokroppar är vända mot kameran. Till skillnad från de ovan

nämnda bilder är de fyra kvinnokropparna i bild 7 vända ifrån kameran vilket gör att dem

skulle kunna tolkas som desintegrerad med betraktaren. Som tidigare nämnt i relation till

bilderna inom tematiseringen påklädd, skulle kvinnornas framåtvända kroppspositioner i bild

4, 5, 6, 8, 9 och 10 likväl kunna göra att kvinnorna uppfattas som självsäkra och aktiva. Mot

bakgrund av detta kan dessa kvinnor tolkas gå emot normen för hur kvinnor visuellt gestaltas

till följd av den manliga blicken, detta då Mulvey (1975) menar att denna blick porträttera

kvinnor som passiva. Det vill säga att när kvinnorna i bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 fotas framifrån

skulle kunna tolkas bryta mot dessa förutsatta kroppspositioner, vilket kan uppfattas som att

kvinnorna i dessa bilder varken homogeniserar eller stereotypiserar dess skildring av kvinnan.

Däremot skulle detta även kunna innebära att de fyra kvinnorna i bild 7 skulle kunna tolkas

stimulera den manliga blicken då de kan uppfattas som passiva eftersom de tolkas

desintegrerade med betraktaren (Zoonen, 1994). Ovanstående analys kan således indikera att

kvinnokroppens kroppsposition influerar tolkningen av bilderna i förhållande till blick- teori.

Fortsättningsvis bemöter kvinnorna i bild 4, 5, 6 och 10 kameran med sin

blick, vilket sker i kontrast till kvinnorna i bild 7, 8 och 9 vars blick är frånvarande. Att

blicken i bild 4, 5, 6 och 10 är riktad mot kameran tyder på att bildernas visuella

kommunikation skulle kunna motsätta sig det voyeuristiska perspektivet av den manliga

blicken eftersom Mulvey (1975) menar att voyeurism uppstår när betraktandet sker

omedvetet. Att kvinnorna i bild 4, 5, 6 och 10 tittar in i kameran gör att de kan uppfattas

interagera med betraktaren, vilket skulle kunna tolkas som att de är medvetna om att de blir

betraktade. I kontrast till dessa bilder kan kvinnorna i bild 7, 8 och 9 därmed tolkas

upprätthålla den manliga blickens gestaltning av kvinnan eftersom den frånvarande blicken

skulle kunna göra att betraktaren kan titta på kvinnorna utan att de är medvetna om att detta

sker.

Vidare skulle respektive kvinna i bild 4, 5, 6 och 10 även till följd av sin aktiva blick

kunna tolkas ha kontroll över hur de gestaltas, vilket därmed indikerar att bildernas visuella
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kommunikation går i linje med den kvinnliga blicken. Detta då Sturken & Cartwright (2017)

menar att när kvinnan innehar bärandet av blicken tillåts hon porträttera sig själv utifrån sina

egna villkor. Att kroppspositionen i bild 7, 8 och 9 kan innebära att respektive kvinna skulle

kunna tolkas som omedvetna kan däremot antyda att de inte upplevs ha kontroll över hur de

gestaltas. Detta skulle kunna kopplas till den manliga blicken och hur den påverkar kvinnors

identitetsskapande. Enligt Mulvey (1975) identifierar sig den kvinnliga betraktaren med hur

kvinnor gestaltas, vilket innebär att när kvinnan till följd av den manliga blicken porträtteras

som ett sexuellt objekt ser den kvinnliga åskådaren detta och kommer uppfatta sig själv som

ett sexuellt objekt. I bild 7, 8 och 9 kan exempelvis betraktaren, som konstaterat i

ovanstående analys, se kvinnor som skulle kunna tolkas som frånvarande för åskådaren och

såldes utan kontroll över sin gestaltning. Tillhör betraktaren av denna bild det kvinnliga könet

skulle det kunna innebära att den visuella kommunikationen dessa tre bilder förmedlar gör att

kvinnan kan komma till att se sig själv som maktlösa. Vidare skulle denna tolkning därmed

även påverka hur män ser på kvinnor. Detta eftersom Mulvey (1975) menar att den manliga

åskådarens uppfattning av kvinnor påverkas av hur han ser att kvinnorna gestaltas. Det vill

säga att om betraktaren av bild 7, 8 och 9 tillhör det manliga könet finns det indikationer på

att han utifrån hur dessa bilder upplevs gestalta kvinnorna kan komma att se på kvinnor som

maktlösa.

Fortsättningsvis antyder uppfattningen av att kvinnorna i bild 4, 5, 6 och 10 kan tolkas

ha kontroll över hur det gestaltas även att dessa bilders visuella kommunikation går emot den

könsnorm som återfinns inom den manliga blicken där kvinnan enligt Barnes (2017)

porträtteras som undergiven. Med andra ord kan därmed den visuella kommunikation dessa

bilder förmedlar uppfattas motsätta sig de förväntningar som finns gällande kvinnokroppen.

Mot bakgrund av detta finns det således indikationer på att bild 4, 5, 6 och 10:s

kommunikation skulle kunna stimulera det kroppsaktivistiska budskapet där förväntningar

kring kroppar ämnas brytas. Att det finns tecken på att bild 4, 5, 6 och 10:s kommunikation

både skulle kunna reproducerar den kvinnliga blicken och verkar för ett kroppsaktivistiskt

budskap väcker idéen om att den kvinnliga blicken skulle kunna vara ett tillvägagångssätt för

medlemmar inom kroppsaktivism att förmedla deras avsedda budskap.

5.2.2 Attribut i förhållande till lättklädda

I förhållande till attribut i bild 4, 6, och 8 är respektive kvinna klädd i en övre- och under

bikinidel. Bikinidelarna skulle kunna tolkas stärka bilden av kvinnorna som sexuella. Detta

eftersom bikinidelarna skulle kunna göra att betraktarens uppmärksamhet dras närmare till
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kvinnornas kroppar och bröst, vilket indikerar att bikini som attribut skulle kunna stimulerar

den manliga blicken sexualisering av kvinnokroppen (Mulvey, 1975). Å andra sidan kan

bikinidelarna i bild 4, 6 och 8 också göra att kvinnornas kroppar upplevs mer framträdande,

det vill säga att kvinnokroppen hamnar i fokus. Då kvinnornas kroppar kan upplevas hamna i

fokus innebär att betraktaren av bilden även se exakt hur kropparna ser ut, vilket innebär att

åskådaren av bilderna kan se kroppar som inte följer den könsnormativa hegemoniska smala

kvinnokroppen (Statens Medieråd, u.å). I bild 4 och 8 syns exempelvis fettvalkar och kvinnan

i bild 6 skulle kunna tolkas som stor. Det finns således antydningar på̊ att bikinidelarna som

attribut influerar hur bild 4, 6 och 8:s visuella kommunikation uppfattas, antingen kan den

tolkas stärka reproduceringen av den manliga blicken eller stärka det kroppsaktivistiska

budskapet.

Likt bikiniöverdelarna i bild 4, 6 och 8, kan även de senapsgula fläckarna i bild 5

generera flera olika tolkningar. De senapsgula cirklarna på kvinnans bröst i bild 5 skulle

kunna göra att betraktarens blick dras till kvinnans bröst vilket skulle kunna öka chansen att

kvinnan upplevs som sexuellt och förföriskt. Mot bakgrund av detta skulle de senapsgula

cirklarna likt bikinidelarna i bild 4, 6 och 8 kunna stimulera den manliga blickens

sexualisering av kvinnokroppen (Mulvey, 1975). Å andra sidan kan de senapsgula cirklarna

på̊ kvinnan i bild 5 tolkas som ett sätt för kvinnan att dölja sina bröst. Betraktaren av bilden

skulle därmed kunna uppfatta cirklarna som ett sätt för kvinnan ta kontroll över gestaltningen

av sin kropp genom att hon censurerar vad åskådaren får eller inte får se. Därmed kan

kvinnan i bild 5 även tolkas ha kontroll över hur hon gestaltas vilket å andra sidan tyder på̊ att

bildens visuella kommunikation går i linje med den kvinnliga blicken; kvinnan tillåts

porträttera sig själv utifrån sina egna villkor (Sturken & Cartwright, 2017). Cirklarna i bild 5

uppfattas således som ett attribut som skulle kanske därmed stärker tolkningen av att kvinnan

i bilden visuellt kommunicerar kroppslig och sexuell frigörelse.

Däremot är det svårt att frångå̊ att de senapsgula cirklarna i bild 5 döljer kvinnans

bröst, en del av kvinnokroppen som skulle kunna tolkas som sexuell. Det vill säga att kvinnan

kanske inte döljer brösten för att hon vill, utan censurerar dem som ett resultat av den

manliga blicken. För att förtydliga så kan censureringen av brösten likväl tolkas som en

passiv handling som kvinnan gjort som ett resultat av att den manliga blicken är en integrerad

del av den visuella kulturen (Barnes, 2017). Med andra ord finns det således indikationer på̊

att bild 5:s visuella kommunikationen, i förhållande till de senapsgula cirklarna, både kan

tolkas vara en självständig handling eller ett attribut som förstärker den manliga blickens

sexualisering av kvinnokroppen.
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Förutom att attribut kan förstärka tolkningen av att bildens visuella kommunikation

uppfattas gå i linje med den manliga blicken, indikerar bild 9 även hur attribut kan uppfattas

motsätta sig den manliga blickens gestaltning av kvinnan. För att förtydliga kan betraktaren

av bild 9 tydligt se hår under kvinnans armar, vilket skulle kunna antyda att bild 9:s visuella

kommunikation kan tolkas opponera den könsstereotyp som kopplas till femininitet. Enligt

Fahs (2011) är nämligen kroppsbehåring inom den visuella kulturen maskulint betingat och

representationen av kvinnor som hårlösa är en normativ standard. Denna standard kan enligt

Fahs (2011) förknippas med ett patriarkalt kontrollerande av kvinnans kropp för att minska

hennes integritet och självbestämmande. Att kvinnan i bild 9 visar hår under armarna och inte

anpassat sig efter skönhetsstandarden gör att hon skulle kunna tolkas ha kontroll över hur hon

gestaltas. Att kvinnan i bild 9 visar upp en kropp som inte är anpassad efter en

skönhetsstandard kan därmed vara ett sätt för kvinnan i bild 9 att förmedla en kvinnlig blick

(Zoonen, 1994). Kvinnan i bild 9 tar själv kontroll över hur hon vill se ut och hur hon vill bli

porträtterad, något som styrker att kvinnan i bild 9 motsätter sig den manliga blicken och den

patriarkala visuella kulturen (Mulvey, 1975). Vidare skulle kvinnan i bild 9 kunna tolkas

vidga ramen för representationen av hur kvinnor “ska” se ut, detta då hon i denna bild

uppfattas motsätta sig den visuella kulturens könsnormer (Fahs, 2011). Det här skulle kunna

indikera att bildens visuella kommunikation tolkas gå i linje med det kroppsaktivistiska

syftet; detta då hon uppfattas vidgar förväntningarna kring hur kvinnokroppen “ska” se ut.

Fortsättningsvis är det anmärkningsvärt i förhållande till bild 10 att kvinnan är klädd i

tajta svarta träningskläder som framhäver hennes kropp, vilket skulle kunna innebär att

chansen blir större att betraktaren tolkar hennes som sexuell. Denna tolkning av kvinnans

attribut skulle kunna kopplas till den manliga blickens sexualisering av kvinnokroppen,

eftersom Mulvey (1975) menar att denna blick bygger på att sexualisera och objektifiera

kvinnokroppen. Å andra sidan skulle kvinnans klädsel i bild 10 också kunna associeras med

aktivitet och fysisk styrka, två karaktärsdrag som Tortajada et al. (2013) menar är maskulint

kodade. Mot bakgrund av detta skulle bilden därmed även kunna tolkas förmedla en kvinnlig

blick eftersom Sturken och Cartwright (2017) menar att denna blick kan förstås som ett

fenomen som utmanar de rådande normerna inom den visuella kulturen. Däremot skulle

dessa associationer även kunna upplevas motsägelsefulla då kvinnan, utifrån hennes stående

och poserande kroppsposition, upplevs passiv. Med andra ord skulle bild 10:s visuella

kommunikation både kunna uppfattas reproducera och motsätta sig den manliga blickens

gestaltning av kvinnan (Mulvey, 1975; Zoonen, 1994). Bild 10 demonstrerar således den
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komplexitet som uppstår vid tolkningen av bilderna, där attribut som i detta fall både kan

tolkas förstärka uppfattningen av att bilden kommunicerar en manliga och en kvinnlig blick.

5.2.3 Uppmärksamhet i förhållande till lättklädda

I relation till uppmärksamhet är respektive kvinna i bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 placerade i

bildens förgrund, vilket gör att uppmärksamheten skulle kunna dras till kvinnorna och deras

kroppar. Att uppmärksamheten skulle kunna dras till kvinnornas kroppar kan å ena sidan

tolkas som att kvinnorna försöker bidra till att visuellt kommunicera olika kroppstyper, detta

till följd av samtliga kvinnokroppar inom bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 motsätter sig den normativa

kvinnokroppen; man kan se både fettvalkar, celluliter och stora kroppar vilket motstrider hur

den könsnormativa kvinnokroppen gestaltats inom den visuella kulturen (Statens Medieråd,

u.å). Å andra sidan kan tolkningen av att kvinnokroppen i dessa bilder är det viktigaste objekt

leda till att kvinnorna skulle kunna uppleva anknyta sitt värde genom sin kropp. Betraktaren

av bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 skulle således även kunna tolka bildernas visuella kommunikation

som en förstärkning av idén om att kvinnans värde ligger i hennes utseende och kropp, vilket

reproducerar den manliga blickens porträttering av kvinnan som ett objekt till för att betraktas

(Mulvey, 1975).

I kontrast till bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 är samtliga fyra kvinnor i bild 7 inte placerade i

bildens förgrund. Närmare bestämt upplevs två av kvinnorna i bild 7 befinna sig i bildens

förgrund medan de resterande två i bildens mellangrund. De olika kropps placeringarna

skulle kunna bidra till att betraktaren upplever de två främre kvinnokropparna som större i

relation till de bakre eftersom de tolkas ta större plats inom bildramen. Mot bakgrund av detta

skulle betraktaren av bild 7 kunna tolka de kvinnorna som är placerade längre bak i bilden

som mer distanserade från åskådaren. Vidare skulle detta således kunna indikera att

kroppsplacering både påverkar vad som attraherar mest uppmärksamhet, samtidigt som det

också kan ha en betydande roll för relationen mellan betraktaren och kvinnorna bilden.

Vidare skulle faktumet att kvinnorna inte bär några yttre attribut såsom kläder även

kunna bidra till att betraktarens fokus hamnar på deras kroppar vilket indikerar att attribut kan

påverka betraktarens uppmärksamhet i bilden. Att betraktarens uppmärksamhet dras till

kvinnorna nakna kroppar kan å ena sidan tolka som att kvinnorna framhävs i relation till dess

yttre och kropp, vilket stärker idén om att kvinnans värde ligger i deras utseende. Dock är det

ur betraktarens synvinkel tydligt att kvinnorna befinner sig utomhus och är positionerade i

aktiv gående positioner, vilket motsätter sig den manliga blickens gestaltning av kvinnan.

Detta då Mulvey (1975) menar att den manliga blicken porträtterar kvinnor som passiva.
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För att går djupare in på bild 5 i relation till uppmärksamhet dras mycket

uppmärksamhet till faktumet att kvinnan i bilden inte har någon bh på sig. Detta förstärks av

att kvinnan befinner sig i bildens förgrund eftersom hon därmed blir mer framträdande och

skulle således kunna attrahera mer uppmärksamhet hos betraktaren. Att uppmärksamheten

skulle kunna dras till kvinnans bröst i bild 5 ökar troligheten att betraktaren av bilden tolkar

henne som sexuell, vilket antyder att bildens visuella kommunikation skulle kunna tolkas

reproducerar den manliga blickens gestaltning av kvinnokroppen (Mulvey, 1975). Förutom

att avsaknaden av bh:n skulle kunna tolkas reproducera den manlig blickens gestaltning av

kvinnokroppen, antyder denna tolkning även att bildens visuella kommunikationens skulle

kunna uppleva förstärka de könsnormer som återfinns inom den visuella kulturen och den

manliga blicken där kvinnan förväntas vara sexuell (Statens Medieråd, u.å; Mulvey, 1975).

Å andra sidan skulle anledningen till att blicken i bild 5 dras till kvinnans bröst samt

att betraktaren tolkar henne som sexuell kunna förklaras genom att den manliga blicken är en

så integrerad del av den visuella kulturen (Barnes, 2017). Att den manliga blicken länge varit

en del av den visuella kulturen indikerar nämligen att individen lärt sig att betrakta

kvinnokroppen som sexuell (Mulvey, 1975), vilket innebär att det kanske inte är en slump att

uppmärksamheten i bild 5 dras till hennes bröst. Vidare skulle detta även kunna tyda på att

betraktaren och kvinnan i bilden inte nödvändigtvis är medveten om att denna objektifiering

sker. Detta för oss tillbaka till Mulveys (1975) resonemang om hur den heterosexuelle

mannens blick riktas på̊ de sexualiserade, passiva kvinnliga karaktärerna, vilket projiceras på̊

övriga betraktare. Genom att vi identifierar oss med det manliga perspektivet är det lätt att vi

som betraktare ser på̊ kvinnan som den passiva karaktär hon är uppmålad som, vars roll är att

finnas som ett erotiskt objekt för den manliga betraktaren (Mulvey, 1975). Betraktaren blir

således en tittare av en privat akt, där kvinnan i bilden i stället blir objektet som används som

sexuell stimulans. För att förtydliga, kan det således vara så att kvinnan och betraktaren av

bild 5 inte är medvetna om att denna objektifiering och sexualisering sker eftersom den

manliga blicken är en så integrerad del av den visuella kulturen.

Fortsättningsvis kan kvinnorna i bild 4, 5, 6, 8, 9 och 10 tolkas som protagonister

eftersom de är dem enda människorna i bilderna, vilket skulle kunna innebära att det är dem

som driver ” historien” eller budskapet bakom bilderna. Att kvinnorna i bild 4, 5, 6, 8, 9 och

10 uppfattas som protagonister antyder vidare att bildernas visuella kommunikation, oavsett

betraktare, går i linje med den kvinnliga blicken (Zoonen, 1994). Detta till följd av att den

kvinnliga blicken handlar om att frambringa ett arbete utformat från ett strikt kvinnligt

perspektiv (Zoonen, 1994). Att bild 4, 5, 6, 8 9, och 10 visar kvinnor som skulle kunna tolkas
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vara protagonister kan i en utvecklad form leda till att betraktaren tolkar det som att

kvinnorna porträtterar sig själva på sina egna villkor och premisser. Att kvinnorna tolkas

gestalta sig själva på sina egna premisser menar Sturken och Cartwright (2017) gör det

svårare för mannen att identifiera och objektifiera kvinnan. Detta eftersom den kvinnliga

blicken inte tvingar män att identifiera sig med kvinnokroppen då det inte längre är dem som

förväntas vara den betraktande blicken.

Trots att kvinnorna i följande tematisering tolkas vilja vidga representationen av

kvinnokroppen så uppkommer en viss problematik i relation till tolkningen av bilderna. Detta

till följd av att det inte går att frångå att kvinnorna i följande tematisering, genom att motsätta

sig en norm, samtidigt också uppmärksammar att normen existerar. För att förtydliga,

kroppsaktivisterna tolkas både problematisera och bekräfta normer genom att bryta mot den.

Betraktaren av bilderna behöver således inte uppfatta att dess visuella kommunikation går i

linje med kroppsaktivismens syfte utan skulle likaså kunna tolka det som en förstärkning av

normen kopplad till kvinnokroppen. Det vill säga att de fettvalkar som är synliga i bild 4, 5,

7, 8 och 9 exempelvis inte nödvändigtvis bidrar till en mer varierad representation av

kvinnokroppen utan förstärker idén om att kvinnorna inte tillhör den smala könsnormativa

kvinnokroppen (Harrison, 2000). Trots att bilderna har ett avsett budskap där kvinnorna

ämnar motarbeta ideal kan en därmed ifrågasätta om de genom att publicera bilderna

bekämpar dessa ideal eller om de endast belyser dem och på så sätt reproducerar dem? På

liknande sätt är det relevant att fundera på om det går att motarbeta den manliga blicken

genom kroppsaktivistiska stillbilder. Genom att konstruerar en bild där kvinnan inte gestaltas

likt hon gjorts till följd av den manliga blicken belyser man även vad den manliga blicken är.

Till följd av att man belyser vad den manliga blicken innebär upplevs det svårt att försvaga

dess makt inom den visuella kulturen. Detta kan även kopplas till den problematik som

diskuteras inom den kvinnliga blicken. Glapka (2018) menar att det är svårt att frångå den

manliga blicken eftersom den är så djupt förankrad i patriarkala samhällsstrukturer. Glapka

(2018) påstår därmed att den nuvarande förståelse av vad det innebär att vara man och kvinna

i dagens samhälle först måste demoleras för att tolkningen av till exempel kvinnornas

fettvalkar inte ska få en viss betydelse hos betraktaren.   
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6. Diskussion och slutsats

I följande kapitel diskuteras resultatet från analysen av studiens material. Avslutningsvis ges

förslag till vidare forskning inom forskningsområdet visuell strategisk kommunikation.

Syftet med denna studie har varit att genom blick-teori söka förståelse för hur den visuella

kommunikationen inom unga kvinnors (18-30 år) kroppsaktivitsiska stillbilder på Instagram

kan tolkas, samt om och i så fall hur dessa stillbilder skulle kunna bidra till att motarbeta den

manliga blickens gestaltning av kvinnan och därmed skapa ett sundare kvinnligt normativ för

visuell kommunikation. Genom att applicera ett analytiskt ramverk med ett semiotiskt

perspektiv har tio kroppsaktivistiska stillbilder från Instagram analyserats utifrån tre visuella

nyckelaspekter för att få en djupare förståelse för hur dessa influerar tolkningen av materialet.

Tidigare forskning gällande visuell strategisk kommunikation, mer specifikt hur visuella

budskap tolkas är begränsad (se avsnitt 2), därmed har studien kunnat ge ny kunskap åt detta

forskningsgap.

I förhållande till första frågeställningen visar analysen att man kan tolka unga

kvinnors kroppsaktivistiska stillbilder i relation till blick-teori. Detta blev tydligt när bilderna,

i relation till blick-teori, tolkades utifrån de tre semiotiska aspekterna; kroppsposition, attribut

och uppmärksamhet. Blick-teorin gav både förståelse för hur dessa aspekter intrigerar och

influerar uppfattningen av bilderna men påvisade likaså den komplexitet som uppstår vid

tolkningen av materialet. Detta blev exempelvis framträdande när bilderna analyserades i

relation till uppmärksamhet och kvinnokroppen. Å ena sidan kunde det uppfattas som att

kvinnorna försökte motsätta sig de könsnormer som kan uppfattas reproducera den manliga

blicken genom att vidga representationen för hur kvinnokroppen förväntas se ut. Å andra

sidan skulle dessa bilders visuella kommunikation även kunna uppfattas stimulera den

manliga blickens objektifiering av kvinnokroppen eftersom fokus inom dessa bilder trots allt

tolkades vara på kvinnokroppens utseende. Att den manliga blicken tolkades närvarande

inom de kroppsaktivistiska stillbilderna indikerar att den manliga blicken än idag är en

internaliserad del av den visuella kulturen och att denna blick influerar utformandet och

tolkningen av materialet. Något som även styrks av tidigare forskning då Dairai et al. (2020)

hävdar att den visuella kulturen reproducerar en manlig blick, vilket Glapka (2018) även

menar influerar hur kvinnor ser på sig själva och sin kropp.
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Ur ett strategiskt kommunikativt perspektiv tycker vi att det därmed är av hög

relevans att förstå makten den visuella kulturen har på̊ tolkningen och utformandet av visuella

budskap. Detta eftersom analysen påvisar att trots att det strategiska urvalet som utgörs av

kroppsaktivistiska stillbilder som sägs vara normbrytande ändå till viss del tolkades

reproducera den manliga blickens gestaltning av kvinnan.

Studien påvisar även den visuella kommunikationens komplexitet till följd av att

bildernas interpretation influeras av vilka komponenter av bilderna som studeras samt

betraktarens kultur och könstillhörighet. Ett exempel på detta är att vi som skrivit uppsatsen

definierar oss som kvinnor och därmed utgör en kvinnlig publik. Detta skulle kunna ha

kommit till att påverka hur vi tolkade bilderna i förhållande till deras avsedda budskap och

hur vi förhåller oss till blick-teori. Däremot behöver inte denna tolkning var densamma för

andra betraktare av dessa bilder, vilket visar på den komplexitet som analysen även

illustrerar. För framtida kommunikatörer som vill jobba med visuell kommunikation anser vi

därmed att ur ett strategiskt kommunikativt perspektiv är av vikt att förstå makten betraktaren

har på meningsskapandet av bildernas visuella budskap.

Vid besvarande av frågeställning 2 illustrerar analysen att det framför allt kanske inte

handlar om att motarbeta den manliga blicken utan i stället nyansera förståelse av det

kvinnliga normativet. Det material som diskuteras i detta arbete bekräftar nyansen av den

manliga blicken, både i mot och medhåll, vilket därmed också förstärker den. För att

förtydliga, kroppsaktivisterna tolkades både problematisera och bekräfta normerna kopplade

till den manliga blicken genom att bryta mot den. Betraktaren av bilderna behöver således

inte uppfatta att dess visuella kommunikation går i linje med det kroppsaktivistiska syftet

utan skulle likaså kunna tolka det som en förstärkning av normen kopplad till kvinnokroppen

och den manliga blicken. Det vill säga att till exempel de fettvalkar som är synliga på

kvinnorna i bild 4, 5, 7 och 8 exempelvis inte nödvändigtvis bidrar till en mer varierad

representation av kvinnokroppen utan skulle likaså kunna förstärka idén om att kvinnorna

inom dessa bilder inte tillhör den smala könsnormativa kvinnokroppen. Trots att bilderna har

ett avsett budskap där kvinnorna ämnar motarbeta ideal kan en därmed ifrågasätta om de

genom att publicera bilderna bekämpar dessa ideal eller om de endast belyser dem och på så

sätt reproducerar dem? Som tidigare nämnt kanske svaret därmed inte är att motsätta sig den

manliga blicken utan nyansera kunskapen gällande visuell kommunikation som berör det

kvinnliga normativet, detta då det öppnar upp för en bredare diskussion där mottagarens

meningsskapande bör involveras. För framtidens strategiska kommunikatörer är det därmed

viktigt att arbeta med att nyansera både den manliga och kvinnliga blicken. Mottagaren
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kommer på ett eller annat sätt vara färgad av könsnormer, vilket påverkar dess tolkning av det

den ser.

Förslagsvis skulle framtidens strategiska kommunikatörer kunna fokusera på nya

kommunikationsstrategier i kombination med genusforskning. Detta för att fortsätta utveckla

och nyansera framtidens kommunikation i kombination med att motarbeta skadliga normer.

Slutsatsen blir således att kroppsaktivisterna bildpublicering inte kortsiktigt kommer att

förändra den manliga blicken, bilderna kommer att fortsätta att reproducera mannens

kvinnliga ideal. Men ur det kvinnliga blickens perspektiv kommer bilderna att bredda bilden

av kvinnan och därmed skapa möjligheter till en breddning av idealet och normen. För

kommunikatören innebär detta en viktig slutsats att beakta vid visuell kommunikation,

framför allt kopplad till vilken målgrupp man vänder sig till och vad man vill förmedla.

6.1 Förslag till framtida forskning

Till följd av att studien har ett flertal avgränsningar finns det outredda områden att utforska.

Först och främst vore det intressant att undersöka om studien hade genererat liknande resultat

om den hade utgått från andra sociala medieplattformar än Instagram. Följaktligen vore det

givande att inkludera andra målgrupper för att se om detta hade påverkat studiens resultat.

Det vill säga undersöka kvinnor som är yngre än 18 år samt äldre än 30 år alternativt ha en

manlig målgrupp som utgångspunkt. Fortsättningsvis lade vi märkte vid att representationen

av etnicitet var begränsad inom det strategiska urvalet av de kroppsaktivistiska stillbilderna.

Det skulle således vara intressant att undersöka den visuella kommunikationen inom

kroppsaktivismen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Då skulle studien utöver kön och

genus, inkluderat kvinnans etnicitet för att se om detta hade haft en inverkan på tolkningen av

det empiriska materialet
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8. Bilagor

8.1 Inlägg till förstudien

8.1.1 Facebook- inlägg

8.1.2 Linkedin- inlägg
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8.2 Intervjuguide

Område Fråga

Samverkan - Är det ok om vi spelar in denna
intervjun?

Anonymitet - I förstudien kommer vi inte använda oss
av era namn, varken  tilltalsnamn eller
användarnamn på social plattformar.

- Vi är endast intresserade av era
erfarenheter och tankar kring ämnet

- När intervjun är färdig transkriberad
kommer ljudet att raderas

- Vill ni inte svara på några frågor så är
det bara att säga till

- Öppna frågor, finns inga rätt eller fel

Vem är vi? - Berätta om oss själva

Intervjupersoner - Hur gammal är du?

- Vilket pronomen använder du?
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Instagram Hur använder du dig av Instagram?
- På vilket sätt interagerar du?
- Vad brukar du lägga upp på?
- När du skrollar vad är det som

intresserar dig?
- Vad är det för typ av bilder som du

gillar?
- Vad betyder de för dig med en gillning?
- Om du interagerar med dina vänner vad

är det ni pratar om/skickar till varandra?

Postar du bilder på Instagram?

Om du lägger upp bilder
- Hur brukar du välja ut de bilderna du

ska posta på Instagram?
- Brukar du bara välja ut de finaste

bilderna? Varför?
- Vad är fina bilder för dig?
- Hade du uppskattat om kvinnor hade

postat lite mer verklighetstrogna bilder?

Om du inte lägger ut bilder
- Varför inte det?

Hur är ditt förhållande till bilderna i ditt
flöde?

-Varför?

Vilka personer följer du?
- Hur upplever du att dessa personer

påverkar dig
- Om bra/dåligt, på vilket sätt?
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Den manliga blicken
Hur går dina tankar när du ser denna
bilden? ( se bilaga X)

- Varför upplevs den som XXXX?
- Vad innebär denna upplevelse för dig?
- Vad tror du syftet med denna bilden är?
- Varför upplever du det som det syftet?

Hur går dina tankar när vi/jag säger den
manliga blicken?

Om de säger att de vet vad teorin är så
förklarar vi inte fenomenet, men om de
inte vet så ger vi en förklaring.

- Är den manliga blicken något
du tänker på i vardagen? ‘

- Tror du att du förhåller dig till
den manliga blicken?

Den kvinnliga blicken Hur går dina tankar när du ser denna
bilden? ( se bilaga X)

- Varför upplevs den som XXXX?
- Vad innebär denna upplevelse för dig?
- Vad tror du syftet med denna bilden är?
- Varför upplever du det som det syftet?

Hur går dina tankar när vi/jag  säger den
kvinnliga blicken?

Om de säger att de vet vad teorin är så
förklarar vi inte fenomenet, men om de
inte vet så ger vi en förklaring.

- Är den kvinnliga blicken något du
tänker på i vardagen?

- Tror du att du förhåller dig till den
kvinnliga blicken?
.
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Kroppsaktivism Hur går dina tankar när du ser denna
bilden? ( se bilaga X)

- Varför upplevs den som XXXX?
- Vad innebär denna upplevelse för dig?
- Vad tror du syftet med denna bilden är?
- Varför upplever du det som det syftet?

Hur går dina tankar när vi säger
kroppsaktivism?

Om de säger att de vet vad teorin är så
förklarar vi inte fenomenet, men om de
inte vet så ger vi en förklaring.

Vad tycker du om representation av olika
kroppstyper på instagram?

- Varför tror du det är så?
- Vad är det som gör det till en bra

representation?
- Hur ser du på stereotyper?
- Hur ser du på ideal?
- Varför tror du folk förhåller sig till

ideal?

Hur ser relationen till din kropp ut?
- Varför tror du det är så?

Förklaring av ämnen - Kroppsaktivism; ”motståndshandling
mot normativa skönhetsideal i syfte
att skapa acceptans för olika
kroppstyper”.

- Den manliga blicken; skapandet av tv,
reklam, foto utifrån ett manligt synsätt.
Bidragit → män ser män som män ser
män men kvinnor ser kvinnor som män
ser kvinnor

- Den kvinnliga blicken, nytt fenomen.
Blicken presenteras från ett strikt
kvinnligt perspektiv.
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8.3 Bilder (Förstudien)
8.3.1 Instagrambild tagen av en man på en kvinna

8.3.2 Instagrambild tagen av en kvinna på en kvinna
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8.3.3 Instagrambild tagen av kroppsaktivist på sig själv

8.4  Aspekter som analyserade i förhållande till den manliga och

den kvinnliga blicken

Aspekter: Den manliga blicken Den kvinnliga blicken

1. Inramning Fragmenterar delar av

kvinnokroppen genom

närbilder på kroppen eller

delar av kroppen

Fokuserar på ansiktet/

ansiktsuttryck. Fragmenterar

inte kroppen eller

kroppsdelar

2. Ljussättning Fokus på att lyfta skönhet Autentiskt

3. Synvinkel Mannens synvinkel, får ej

se/känna det kvinnan

ser/känner

Kvinnans synvinkel, får

se/känner det kvinnan

ser/känner

4. Blick Passiv Aktiv
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5. Kameravinkel Fågelperspektiv, kvinnan

upplevs mindre,

underordnad

Inte fågelperspektiv

8.5 Kriteringslista för det strategiska urvalet av Instagrambilder
Kriterier Ja Nej

1. Finns den under

hashtaggen kroppsaktivism?

2. Finns den under fliken

populärast?

3. Är det en stillbild?

4. Är det en kvinna på

bilden?

5. Är denna

profilanvändaren ny?

6. Står en ålder mellan 18-

30 i hennes profil?

7. Är det en privatperson?

8. Är bion skriven på

svenska?
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