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“If tomorrow, women woke up and      

decided they really liked their 

bodies, just think how many 

industries would go out of 

business.” —Gail Dines, 
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Abstrakt 

 

Detta är ett kandidatarbete om kvinnokroppen. Undersökningen upplyser om hur 

kvinnokroppen betraktades förr i tiden och i dagens samhälle. Hur kvinnokroppen har i åratal 

skapats av omgivningen. Vad dagens bildmanipulation skapar och vad den har för påverkan. 

Det innebär vilken påverkan digitala program och samhället har på kvinnors kroppar. Det 

finns till och med kvinnor som inte inkluderas p.g.a. sina kroppar. Här finns svar på frågor 

angående ämnet. Olika metoder inkluderas i denna undersökning. Metoder som har hjälpt till 

och finna syfte och svar. Denna undersökning har ett syfte till och inkludera alla kvinnor som 

många glömmer att tala om. Resultatet ska emellertid ge en positiv känsla och få kvinnor till 

att bli stolta. Ge uttryck åt alla kvinnokroppar. Alla är unika och fantastiska.  

 

Nyckelord: Kvinnors kroppar, omgivning, digitala medier, påverkan, skönhetsidealet, 

bildmanipulering  
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Abstract  

 

This is a bachelor thesis about women's bodies. The survey explains how the female body 

was considered in the past and in today's society. How the woman's body has for years been 

created by the surroundings. What today's image manipulation creates and what it has for 

influence. It implies about what impact digital programs and society have on women's bodies. 

There are even women that are not included because of their bodies. Here are answers to 

questions about the subject.  Different methods are included in this survey. Methods that have 

helped finding purpose and answers. These methods have helped finding purpose and 

answers. This survey has a purpose to include all women that many forget to talk about. The 

result, however, will give a positive feeling and make women become proud. Express all 

female bodies. All are unique and amazing. 

 

 

Keyword: Women's bodies, environment, digital media, influence, beauty ideal, image 

manipulation 
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1. Bakgrund 

Detta kapitel handlar om hur kvinnors kroppar betraktades förr i tiden och hur det betraktas 

idag. 

 

Kroppen har i många år och olika kulturer betraktas olika gällande miljön den lever i.  

När kroppen och dess organ används för anatomiska och kliniska syften förvandlas den till ett 

kunskapsinstrument för vetenskapen. (Johannisson,1997).  Är kroppen framför kameran i en 

studio, så fotas den efter designens önskningar och mål. Johannisson (1997) påpekar att i 

dessa miljöer utnyttjas kroppen som den vare ett objekt. Olika miljöer har sina inverkan på 

kroppen. Däremot skriver Johannisson (1997) att kroppen inte var ens egendom bara, den 

betraktades som maktens spegel. Att även kroppen inuti har en egen miljö. Där göms våra 

styrkor, svagheter och mörka fiender. Kroppar är till och med olika uppbyggda. Det gäller att 

vi har olika former och skelett uppbyggnaden är annorlunda. Fastän det ska inte ens kropp 

bedömas mindre värd anmärker Johannisson (1997). Hon (1997) nämner till och med ett 

relevant citat i sammanhanget angående kroppen, “Byggnaden av vår kropp, som är själens 

boning och har att lyda dess avsikter och befallningar, är inte mindre underbar och värd att 

betrakta” - Olof Rudbeck. 

Å andra sidan gestaltades kvinnokroppen annorlunda i olika miljöer. Redan under 1700-talet 

var kvinnans uppgift reproduktion och känsla, inte produktion och tanke, återspeglade hennes 

skelett med breda bäcken ”nedersta del”, den smala bröstkorgen och den lilla skallen själva 

kvinnligheten (Johannisson,1997). Dessutom under 1800-talet poserade kvinnliga modeller i 

utmanande poser vilket ansågs vara för medicinska syften. En specialist i anatomi var till och 

med orolig över att dessa bilder på kvinnorna i det medicinska syftet kunde ha sexuellt 

upphetsande effekter. I dagens samhälle handlar det mycket om kroppsformen och utseendet 

på kroppen. Idag bedöms kroppen mycket över sitt utseende och inte sin insida. Kvinnor 

poserar för kameran med sina kroppar, dock räcker det inte. Efter kameran gjort sitt jobb 

kommer bilderna att redigeras och retuscheras. Det “naturliga” duger inte, (Ziehe,1989). År 

2014 publicerade Victorias Secret en kampanj för “ den perfekta kroppen” som deras slogan 

säger. Sedan ändrade Victorias Secret slogan till “en kropp för alla”. 
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Bild 1. VS (https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-

changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00) 

 Ändring skedde p.g.a. många kommentarer av andra kvinnor som inte tyckte om 

kampanjen,(BuzzFeed,2014). 

Därefter publicerade Dove en kampanj på den “riktiga perfekta kroppen” påstår dem. 

   
Bild 2 Dove (http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html)  

Det var dock mycket kommentarer om hur mycket dessa bilder har redigerats.  Dove vill 

upplysa en annan syn på perfekt fast hur perfekt är det? Eftersom Doves bild är redigerad 

likaså med Victorias Secrets bild (Takepart,2014). Många kroppar skapas idag efter olika 

önskningar, uppfattningar och allt omkring dem. Detta påstående hakar sedan i 

frågeställningen för denna undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html
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1.1 Frågeställning 

 

Hur skapas kvinnors kroppar och hur skapar kvinnorna sina egna, i till exempel digitala och 

sociala medier? 

 

1.2 Syfte 

 

Framställningen av kvinnans kropp har betraktats olika i åratal och miljöer. Förr i tiden 

skapades kvinnors kroppar till en sak och idag skapas kvinnans kropp till en annan. Att ta 

reda på hur medier och hur den digitala världen av redigering skapar kvinnan till. Samtidigt 

få en uppfattning av hur kvinnor skapar sina egna kroppar. Skaffa en upplysning om hur 

kvinnor framställs och hur de framställer sig själva. Även hur olika miljöer påverkar och 

vilket är det positiva/negativa av det. T.ex. idealen som många företag skapar för sina 

modeller och vad andra tycker om det.  En viktig del är att klargöra en gestaltning som 

ger uttryck åt alla kroppar. Gestaltningen kommer påvisas i form av en film. Där kroppen och 

naturen blandas samman eftersom naturen består av många former som många 

kvinnokroppar. Den ska ge en positiv känsla. En känsla av att alla kroppar är fina. Vi kan inte 

kritisera naturen över hur den ser ut och det ska vi inte heller göra med kropparna.  
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1.3 Aktuell och tidigare forskning  

  

Detta kapitel handlar om kvinnokroppen, vad som påverkar kroppens förändring, vad den 

skapas efter och hur den skapas av sociala/digitala medier. Hur narcissism kan ha en positiv 

påverkan, miljöernas effekt på kroppen och vilket intryck skönhetsidealet och 

bildmanipulationen har på kroppen.  

 

1.3.1 Narcissistiska kroppen   

Narcissism med betydelsen självbeundran och överdriven självupptagenhet enligt NE(2017). 

Under människans utveckling kan “självet” fyllas med en stor mängd av kärleks-drift.  

(Nyman,H.2009) Man har en självbild att man måste älska sig själv för och kunna älska 

andra. I det här sammanhanget skapas ett falskt “själv”/”jag” som kan dominera en.  

Narcissistiska personer anser sig vara, fantastiska, mäktiga, lyckade och framgångsrika. 

Narcissistiska personer har en väldigt bra bild av sig själva och därför kan de vara oerhört 

känsliga för kritik. Med andra ord tror de sig vara bäst och att de aldrig gör fel. På grund av 

detta kan narcissistiska personer ha svårt för och visa empati. Överskattning av sig själv 

medför ensamhet och depression om inte det bekräftas av andra. Däremot skriver Johansson 

(1995) att narcissism varken handlar om personlighet eller kultur, utan om grundläggande 

processer i människors formande av en identitet, bl.a. om behovet av bekräftelse och spegling 

och det egna sökandet efter svar och uppfattning om “vem jag är”. Johansson (1995) menar 

att inte direkt kalla det för en “personlighetsstörning” utan en sökande efter en identitet. Att 

det även handlar om mängder av olika reaktioner på en mångfald av olika kulturella 

förändringar. Det vill säga det handlar om vilka reaktioner vi får av samhället och 

miljöskildringar. Många miljöer präglas av att de bidrar med självutveckling. En kropps 

aktivist vid namnet Jes baker (www.instagram.com/themilitantbaker/) som säger att ja, jag är 

tjock. “Samhället anser att jag är en skam, men jag har lärt mig och gilla min kropp.” Baker 

skriver och publicerar mycket positivt om sin kropp. För att få andra tjejer och känna sig 

bekräftade. Att p.g.a. den kroppen de har, ska de inte känna sig mindre värda eller må dåligt 

över det. Hon har skapat en miljö för sig och andra att gilla sina kroppar. Denna miljö har 

hjälpt med att förbättra självutvecklingen. Att finna sig själv, hur man än är eller ser ut.  

 

https://www.instagram.com/themilitantbaker/?hl=sv
http://www.instagram.com/themilitantbaker/
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1.3.2 Kroppen som skapas efter olika miljöer 

 Det finns många miljöer som skapar antagande för vad som skulle kunna kallas för 

“narcissistiska störningar”. Johansson (1995) menar inte att det finns miljöer som är grunden 

till skapelsen av störningar i självbilden. Han menar däremot att det förekommer miljöer som 

ställer många krav när det gäller arbetandet med identiteten. Johansson (1995) kallar de för 

kritiska miljöer, där människan oftast utsätts för orimliga krav på förändring av identitet. 

Därefter kan man finna trygghet genom att man jämt “förändrar och förbättrar kroppen”.  

Kroppen anses inte längre som ett biologiskt given utan hellre som möjlig att förändra och 

skulptera efter olika önskemål och idealbilder. Kroppen har i allt större utsträckning 

förknippas med stil, smak och identitet. “Kläderna gör kvinnan” är till viss del ogiltigt, det 

handlar inte längre endast om kläder, utan även om en specifik utformning av kroppen. 

Mindre fett och stabilitet symboliserar att man förändrats till rätt kropp. Fett och slöa muskler 

symboliserar att man inte respekterar sin kropp. Resultatet av vad dessa olika miljöer påstår 

kan driva en kroppsförändring eller fixering av kroppen.  

En undersökning av Craik (1994) upplyser om att många kvinnor är missnöjda med sina 

kroppar och blir även rädda att vara ute på vissa platser där man visar en del av sin kropp. 

T.ex. badplatser. Gymmet är ett exempel på kritiska miljöer. I denna miljö handlar det 

mycket om vem som får eller har vackrast kropp. Finns ingen som säger “du är bra som du 

är” osv. Det handlar om en kamp.  Gymmet kan vara till att hålla sig i form, att må bra eller 

en plats för en förändring/utveckling mot en bättre livsstil. Det kan även handla om en osäker 

självbild och dåligt självförtroende. Det kan börja med något som tillfredsställer men kan 

sluta med tvång och frustration. Det kan bli till något man blir beroende av, hur man ändrar 

sin kropp och vilket resultat man når. Det börjar styras av ett jämt begär att ändra kroppen, få 

den “perfekta kroppen”. Miljöer har alltid positiva och negativa påverkan. Det negativa här 

hur det påverkar att bevara en acceptabel narcissistisk balans.   

 

1.3.3 Den trygga miljön för kroppen 

Ziehe (1986) skriver om hur många generationer har fått möjligheten och friheten till att 

uttrycka sig, bl.a. genom bilder. Vi skapar oss själva genom att skapa egna tolkningar från 

kunskapen vi inlär. Vi är fria för obegränsade valmöjligheter och skapar vårt eget beslut kring 
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varför man lever som man gör. T.ex. när vi säger att vi följer “en hälsosam livsstil”. 

Av olika anledningar men samtidigt det vi valt, har vi blivit som vi blivit idag. Att vi haft 

friheten till och göra det som gynnar oss. När vi känner hur det runt om oss tränger sig på och 

känner sig omgiven av irrelevanta krav. Skapar vi vårt eget utrymme, egna möjligheter till 

den miljön vi tycker vi anpassar oss till. Idag finns omständigheter som ständigt lutar sig åt 

“en modernisering”, t.ex. genom att jämt ändra stil av kommunikationsformer, det vardagliga 

medvetandet, självt tolkningen och värde ställningar. Att man utnyttjar den alltmer 

medialiserade och digitala världen där stycken sätts samman och bildar en identitet och 

livsstil. Genom t.ex. det sociala nätverket Instagram, där man visar olika livsstilar. Kvinnor 

som jämt lägger upp bilder på sina kroppar och bilder angående sitt liv osv. En feminist och 

kropps aktivist på Instagram vid namnet Megan 

(https://www.instagram.com/bodyposipanda/), följs idag av 700 000 människor. Hon skriver 

om sin resa efter hon haft anorexia och idag hyllas hon för hur stolt hon visar sig vara över 

den kroppen hon har idag. Som ungdom strävade Megan bara efter att ha en smal kropp, idag 

är hon glad att hon lämnat den bubblan och strävar efter att vara glad och må bra. Hon är 

aktiv på Instagram eftersom hon försöker också att få andra och stärka sitt självförtroende 

över vilken kropp de än har.  

 

 

1.3.4 Skönhetsidealet 

Ziehe (1989) skriver även om hur som ungdom finner man oftast ett behov av att modellera 

sig själv vilket skapar ett objektivt och subjektivt behov av bilder. Det förekommer även 

bland många vuxna. Bildfältet motsvarar det vi ser runt omkring oss, angående “ett ideal” 

som kan dominera en. Detta ständiga bildfält, har vi svårt till och undvika, på så sätt driver 

det oss att jämföra oss med idealet. Fastän vi försöker avstå från det, jämför vi oss ändå med 

andra. Modeller t.ex. som syns mycket i medier. Craik (1994) relaterar till undersökningen, 

om hur många kvinnor jämförde sin kropp med magra modeller som deras kroppsideal. 

Många kvinnor sa även att de ogillade något med sin kropp. 71% säger att de är missnöjda 

med sina lår och 56% missnöjda med magen. En annan undersökning av Sveriges 

kvinnolobby som arbetar för kvinnors rättigheter i samhället genomfördes 2013. Där 87% av 

de kvinnliga respondenter har velat ändra på någonting av sin kropp p.g.a. massmedier. 

Många kommentarer som “ jag upplevde att jag behövde bli smalare eller ändra på hela min 

kropp” har också förekommit.  

Ziehe (1989) tar även massmedier som exempel. Följaktligen hur massmedier frambringar 

https://www.instagram.com/bodyposipanda/?hl=sv
https://www.instagram.com/bodyposipanda/
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bilder av hur man ska vara eller se ut. Därmed anser inte Ziehe (1989) att det är en medial 

produkt utan oftast en självverkande längtan. “Jag fyller inte mina behov utan mina rädslor”  

Oftast strävar vi åt mål vi inte är i behov av men rädslan av att inte passa in, ger oss en känsla 

av att man måste göra det.  Fortsättningsvis uppger Ziehe (1989) hur det avancerade 

skönhetsidealet har fått det “glatta” och försvinna med tiden. Fastän det kompletteras med 

rörelse och uttryck. Han menar att “idealkroppen” ska inte behöva visas som en staty utan 

fullständiga det med en sorts rörelse, dans och annat. Skönhetsidealet rymmer dess visioner 

ett moment av uttrycksfullhet som kompletteras med kraft och fart. Således inget budskap 

med vad det visar. Första skönhetsidealet var annorlunda, det var lätt att inplacera det 

naturliga. Hippies är ett exempel, de som visades med långt hår och naken överkropp. De 

fotograferades dansande med den nakna överkroppen utan att ge uppmärksamhet till hur de 

såg ut. Idag är det naturliga svårt och visa. Det duger inte och se naturlig ut. T.ex. hur den 

nakna kroppen har idag blivit en privat del förutom när man uppvisar en vältränad, muskulös 

eller mager kropp på bilder. Bilder som oftast gått igenom mycket redigering.   

Olika sorters rörelser, dans eller uppträdande på scen förväntar inte sig längre en “naturlig 

kropp”. Ziehe (1989) menar att det är ett problem att vi glömmer talangen av vad kroppen 

kan utföra istället spelar utseendet roll i helhet. På så sätt förstör vi betydelsen av skönhets 

uppfattning.  

 

 

1.3.5 Bildmanipulation 

Feminist forskaren och bildpedagogen Gynning (2016) talar om hur vi idag lever i en 

kommersiell kultur, som riktar sin vinst på en kropp och en människa som ska vara så lätt och 

charma och locka till ett umgänge. Många kroppar som skapas idag är manipulerade, 

redigerade och retuscherade. Det används många mjukvaror såsom Photoshop för att få allt 

efter sin önskan. Sjöberg (2017) tillägger med att det är lätt och manipulera bilder i 

Photoshop men det krävs lite åtanke då det kan ses som osäker manipulering. Idag finns det 

en stor mängd av andra mjukvaror(gratis applikationer) som används för och manipulera 

bilder. Bildmanipulation, färg och ljus korrigeringar är metoderna för och få “finare eller 

perfekta” bilder. Bildmanipulation leder oftast till onaturliga kroppsproportioner. Det ändrar 

verkligheten, lurar många och skapar illusion för publiken. Skönhetsretuschering är den 

välkända formen av retuschering och som förekommer oftast. Det används i stor utbredning 

efter en fotosession. Processen är att kolla igenom bilderna och därefter börjar redigering och 

retuschering. Det kan vara att man gör om brösten, ta bort rynkor och finnar. Bysten eller 
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halsen som lyft upp. Dessa manipulerade orealistiska bilder skapar inbillning på att det är så 

man ska se ut, vilket påverkar tjejer som precis kommit in i puberteten både psykiskt och 

fysiskt. Skapar även osäkerhet hos tjejer som får de och tänka att de inte duger tillräckligt.  

Gynning (2016) anmärker starkt att branscher som använder sig av bildmanipulering borde 

tala om vad de redigerat och vad de fixat till i bilderna. Eftersom tjejer i ung ålder kan få en 

bild i huvudet att det på bilderna är det riktiga utseendet. De är omedvetna om hur mycket 

bilderna redigerats. Det vill säga de ser inte den sanna bilden eller originalbilden. 

 

 

1.3.6 Sammanfattning 

Omedvetet påverkas vi oftast av massmedier, det kan vara negativ eller positiv inverkan. 

Johansson (1995) skriver om vilka inverkan det handlar om. Han tar bl.a. upp hur 

omgivningen påverkar kvinnors kroppar. Vilka miljöer det finns. T.ex. skriver han om den 

kritiska miljön som får oss och ändra på oss själva. Dessutom skriver han om narcissism och 

hur vi borde finna en narcissistisk balans för vårt eget bästa. Ziehe (1989) fortsätter med hur 

tjejer i ung ålder finner ett behov av och ändra på sin kropp. Det kan vara påverkan av 

omgivningen. Ziehe (1986) berättar dessutom om hur många har friheten till och skapa en 

trygg miljö för sig själva och andra för att trivas med kroppen man har. Gynning (2016) 

tillägger hur bildmanipulationer skapar en illusion på en “perfekt kropp” och hur det påverkar 

unga tjejer. Allt som dessa forskare och författare tar upp handlar om hur kvinnokroppen 

skapas från alla håll. Däremot berättar de om hur vi glömmer det fantastiska kroppar kan 

utföra. Att kroppar inte saknar mer modulering eller skulptering efter andras behov. Att vi 

borde uppskatta och finna det härliga med våra kroppar. En metod vid namnet become with/ 

bli med baserar på detta och skrivs om i nästa kapitel.  

 

 

2. Metod 

Jag har använt mig av flera metoder för detta kandidatarbete. Kvalitativa metoden som 

underlättar för arbetandet av diskussionen. Med hjälp av intervjupersonerna finner jag fler 

åsikter kring ämnet. Däremot har gestaltning-delen en egen metod. Becoming with metoden 

kommer främja arbetet med gestaltningen. Genom “becoming with” finner jag ett viktigt 

syfte till gestaltningen för denna undersökning. Talar dessutom om vad för program jag 

använt för gestaltningen. Har även använt mig av ett experiment som har hjälpt mig och inse 

hur och på vilket sätt miljön kan påverka andra. 
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2.1 Kvalitativ metod 

I undersökningen ligger även fokusen på kvinnors/tjejers åsikter därför valdes den kvalitativa 

forskningsmetoden. Där andras synpunkter och uppfattningar är mest betydelsefulla. 

Tonvikten ligger också på orden och inte siffror. Att personerna berättar om sina erfarenheter 

och vad de gått igenom. I och med att den kvalitativa forskningsmetoden eftersträvar en nära 

relation till personerna som används till studien. På så sätt kommer jag kunna uppfatta 

världen på samma sätt som de gör (se världen med deras ögon) (Bryman,2011) 

I takt med att den kvalitativa forskningen gör det möjligt att kvinnors röster blir hörda. Där 

kvinnor kan yttra sig fritt och inte behandlas som objekt som kontrolleras av forskarens 

tekniska metoder (Bryman,2011). 

 

2.1.1 Intervju 

I den kvalitativa metoden ligger tyngden på personernas egna uppfattningar och synsätt.   

Intresset är dessutom riktat mot personerna som blir intervjuade. Jag som forskare kommer 

ställa nya frågor under intervjun som en uppföljning av det som intervjupersonerna svarat.  

Som forskare hjälper denna metod mig och få fylliga och detaljerade svar (Bryman,2011). 

 

2.1.2 Ostrukturerad intervju  

Som intervjuare för denna undersökning använde mig av en ostrukturerad intervju, där jag 

varit öppen för diskussioner med intervjupersonerna. Vilket har varit som ett helt vanligt 

samtal och där jag som intervjuare lyssnat noggrant på personernas svar. Intervjupersonerna 

svarade fritt och intervjuaren(jag) frågade fritt (Bryman,2011). Jag ställde frågor angående 

temat (kvinnokroppen). Frågorna jag ställde var: 

När du kände att det var mest press av omgivningen d.v.s. samhället och medier?  

 “När jag var 13 år, då man går igenom tonårsstadiet, ser man upp till hur andra var och 

ville göra som andra. De flesta i min skola var smala och brydde sig mycket om dieter och att 

inte bli tjocka. Tjejerna i min klass kollade upp till sina idoler” Aniza Salah 15 år 

“Oftast är det omgivningen, alltså de man hänger med som påverkar en mycket, ibland kan 

det bli grupptryck så man börjar göra samma och följa dem. Däremot är det ingen av de jag 

hänger med som dömer, så de har inte påverkat mig negativt” Hamdi Mohamed 14 år 
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“Ikraam Abdulkadir, 21 år säger att när man var tonåring brukade man jämföra sig mycket 

med andra. T.ex. en känd tidning som var känd under dessa år var frida för modé och 

skönhet. Man såg mest bilder på smala tjejer och då tänkte man mycket på att man ska se ut 

sådär. Just nu tänker man inte på det så mycket, man har växt upp från de gamla normerna 

om utseendet osv”. 

När jag var 15år så följde jag bara strömmen, följde det även utan att märka det. Man styrs 

mycket av det omedvetna. Man fick samma tankesätt som andra. Personer runt omkring en 

och miljön man lever i har sin påverkan. T.ex. i Afrika där är det fint och ha en stor kropp 

men i Sverige eller västvärlden är det inte. Det positiva idag är att det finns annorlunda 

kändisar som man kan se upp till. Alla är inte så lika längre. T.ex. är Nicki Minaj en av mina 

förebilder. Hon har en stor kropp och skäms inte för det.  Hodan Hirsi 19 år 

 

 Om t.ex. modeller fotograferas och redigeras därefter, vad skapas av det, vad blir målet eller 

resultatet av det? 

Hodan 19 år, Ikraam 21 år och Fredrika 22 år hade en gemensam åsikt om denna fråga.  

Hodan svarade med att det skapas en illusion av hur andra kvinnor ska se ut. Ikraam svarade 

med att de skapar en perfekt bild av det och gömmer det som inte syns pga. redigeringen.  

Fredrika svarade med att det hjälper företagen och sälja mer, visar att det är något vackert 

och något som sticker ut. 

Aniza 15 år och Hamdi 14 år tänkte däremot mer på modellerna! 

De svarade med att det inte är bra för modellerna, känns som att de inte duger tillräckligt.  

De kanske blir även osäkra om de redigeras mycket. Många bilder på modeller visar ett ideal 

där andra börjar tänka att det är på det viset man ska se ut. Många försöker att bli som de 

och drabbas av ätstörningar och däremot kan andra tycka det konstigt och inget normalt att 

vara överviktig. Många personer kan kolla konstigt på andra om deras kropp inte passar in i 

dagens ideal.   

Vi diskuterade kring vart de oftast publicerar bilder? vilka bilder de vågar lägga upp och om 

de brukar redigera sina bilder? Vi gick alltså in på om de har försökt skapa en annan person 

än sig själva eller en annan kropp än sin?  

Det visade sig att alla använder applikationen Instagram, där delar de mycket av sina bilder.  

Alla svarade att de inte manipulerar bilder. Att det är onödigt med och retuschera kroppen 

för och få annat utseende. Att de även vågar och lägga helkroppsbilder och inte skäms över 

det. Alla sa däremot att de inte känner sig bekväma med och lägga upp bikinibilder. 

Anledningen är att folk kan reagera konstigt. Att folk kan komma med kommentarer som: 
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varför vill hon visa sin kropp? vad försöker hon komma fram till?- Fredrika 22 år. 

 

Jag och personerna diskuterade även kring bilderna på VS modeller och Dove modeller som 

jag tidigare tagit upp i texten.  

Åsikter: 

Victorias Secret ändrade rubriken på andra bilden men jag tycker fortfarande att har samma 

budskap. Hur kan det vara “A body for everybody” när alla i bilden är smala. Det är 

fortfarande provocerande men att det ser lite finare ut med en annan rubrik.  

Dove är däremot lite bättre som använder sig av kurvigare modeller men samtidigt är det 

orealistisk. Man märker att de redigerat bort kvinnornas bristningar eller ärr vilket uttrycker 

samma budskap som Victorias Secret. Hodan Hirsi 19 år 

Victorias Secret modeller är vältränade och smala. Dessutom har många av de haft barn och 

jobbat hårt därefter för och komma i form. Jag tycker att de uttrycker ett skevt ideal. Dove 

Kampanjen är mer realistisk. Många säger att det är hälsosammare och vara smal än att ha 

den stora kroppen. Ett problem är att det blir ibland som ett krig mellan de smala och de som 

har större kroppar. Det behöver inte bli på det viset. Fredrika 22 år 

 

När jag diskuterade bilderna med de yngre tjejerna i åldern 14 och 15 förväntade jag mig inte 

åsikterna.   

Åsikter: 

Victorias Secret försöker skapa ett kroppsideal. Det som att de vill att alla ska se ut på det 

viset. Felet ligger inte på modellerna. Varför ska man skylla på modeller. De gör inget än sitt 

jobb. De tränar hårt och i många dagar för och hålla formen. Fast jag tycker att Victorias 

Secret borde börja använda sig av olika modeller. Alltså annorlunda kroppar. 

Dove kampanjen ser mer verklig och de har inte redigerat så mycket som Victorias Secret.  

 Aniza Salah 15 år. 

 

Första bilden på victorias Secret tycker jag är jättekonstig. Det finns ingen kropp som ser ut 

så. “the perfect body” är en kropp man trivs med. Andra bilden har de bara bättre text men 

har inte ändrat så mycket. Fortfarande har de samma storlekar och samma budskap. Storlek 

Medium är som Small enligt dem. Det är flera personer som ser ut som de i Dove kampanjen. 

Den är ändå inte 100% riktig, man ser att de redigerat bort ärr och annat.  

Hodan Mohamed 14 år. 
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2.1.3 Urval 

Målinriktat urval  

Jag använde mig av ett målinriktat urval för jag som forskare tycker att intervjupersonerna är 

relevanta och passande för forskar ämnet. Valde dessutom kvinnliga intervjupersoner som 

delade med sig av sina erfarenheter och värderingar (Bryman, 2011). Däremot valde jag 

intervjua kvinnliga intervjupersoner i olika åldrar eftersom alla hade olika perspektiv.  

 

 

2.1.4 Intervjupersonerna 

1. Hodan Hirsi 19 år 2. Ikraam Abdulkadir 21 år 3. Fredrika 22 år 4. Aniza Salah 15 år  

5. Hamdi Mohamed 14 år 

 

 

2.2 Become with/bli med 

En annan metod som jag kommer använda mig av för gestaltningen är become with, som 

både Haraway (2008) och Deleuze, Guattari (1987) talat om. 

Become with/ att bli med, innebär en bearbetning av förändring eller en rörelse inom en 

församling. Istället för och tänka på bitar av en sammansättning som en organisk helhet. Där 

de specifika elementen hålls på plats genom anordningen av en enhet.  Gynnar processen “bli 

med” i att redogöra en relation mellan de diskreta elementen i församlingen.  

Inom “bli med” processen dras en del av samlingen in på en annans territorium, där den 

ändrar sitt värde och skapar en ny enhet. (Deleuze & Guattari,1987) 

 Deleuze & Guattari (1987) skriver att “bli med” är en sorts värld som visar vad som är 

viktigt för oss och för andra. Att igenkänna det som är viktigt för oss och samtidigt inte 

glömma andra varelser.   Av att bemöta det som är runt omkring oss och få mer lärdom om 

det blir vi anpassade till en annan typ av värld. Genom vår kropp blir vi med annat och andra. 

Denna anslutning får vi förmågan att tänka på etik. Vi hade kunnat reducera mycket problem 

genom att lita på anknytningen mellan dessa världar(liv). Vi ska inte behöva förstöra naturen 

“för vårt eget bästa”.  

Haraway (2008) berättar att om vi hade uppskattat dårskapen av människans sällsynta, det är 

då vi vet “become with/bli med” alltid “blir med” i kontakt med det som är runt omkring oss i 

världen. Haraway (2008) menar att genom att uppskatta mycket av våra idéer och kreativitet 

som många kanske tycker det konstigt, blir vi med många saker runt omkring oss i denna 
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värld. Vi får kontakt med t.ex. naturen på annat sätt. Gestaltningen binder samman kroppen 

och naturen. Kroppen är lik naturen och i gestaltningen representerar naturen en människas 

kropp som inte ska kritiseras över sitt naturliga utseende.  

Genom “become with” metoden har stärkt kopplingen mellan kroppen och naturen som Rivas 

nämner i citatet. Gestaltningen utgick utifrån detta citat:“It’s hard too be sad about your body 

when you think of it as a landscape. You don’t criticize a mountain for being too big, or a 

valley for being too winding, and no one ever complains about the vastness of the sea. You 

are part of the earth and you are so beautiful. Beautiful, because everywhere you are is 

perfect.” av skådespelaren Christopher Rivas 

Vilket betyder: “ Det hade varit svårt och bli ledsen över din kropp om du hade tänkt på det 

som ett landskap, man kritiserar inte ett berg om den är för stor eller en dal för att den är 

alltför lindning och ingen klagar någonsin om havets vidsträckthet. Du är en del av jorden 

och du är så vacker. Vacker, för att överallt är du perfekt.” 

Utifrån denna metod skapade jag gestaltningen, där jag kombinerade naturen med människan, 

naturen och kvinnokroppen som Rivas skriver i sitt citat. Människan och naturen 

sammanställde och bildade en ny enhet. Båda två är lika men när de anknyts till varandra 

bildas något bättre. 

 

 

2.3 Film 

Gestaltningen kommer ut i form av en kort film. Jag gick ut i naturen och filmade mycket av 

det jag tyckte var behövligt för filmen. Jag har även filmat några delar av en tjej som kommer 

finnas med i filmen. Jag använde mig av redigeringsprogrammet Premiere Pro. Premiere Pro 

är ett brett och skickligt program för och redigera filmer. Programmet har hjälpt mig och 

jobba med effekterna jag är ute efter. Effekter som hjälper att kombinera filmerna av naturen 

och människan. En metod som kallas för dubbelexponering. Jag la två lager av filmer i 

programmet premier där jag kunde ändra opaciteten efter min egen önskan. Dessutom 

använde jag en komposition som heter “river flows in you” av den sydkoreanska pianisten 

Yiruma. Musiken passade utmärkt med de milda färgerna i filmen.  
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2.4 Experiment 

Jag använde mig av ett experiment angående kvinnokroppen. Där jag gick runt och frågade 

kvinnor/tjejer om de kunde beskriva sin kropp med ett ord. Jag gick runt i ett köpcentrum 

först och hade med mig ett kuvert för det. De skulle skriva ordet på en post-it lapp och lägga 

den direkt i kuvertet då de är anonyma. Därefter frågade jag samma på ett gym. Jag ville då 

se om det var miljön man är i, som gjorde någon skillnad vad man skrev om sin kropp. 

Eftersom Ziehe  (1989),(1986) berättar om det i sina böcker, om hur olika miljöer kan skilja 

på människors tankar och handlingar. Jag ville genom experimentet finna svar om det kan 

vara miljöer eller att annat som får dessa kvinnor och skriva det de skriver om sin kropp. Från 

köpcentrum och från gymmet fick jag 20 post-it lappar i varje kuvert.  

(Bilderna är på post-it lapparna jag fått under experimentet) 

Orden från gallerian Orden från gymmet 

Magisk x2 

Konstnärlig 

Underbar 

Bomb 

Power 

Mamma kilon överallt 

Svart 

Uthållig 

Sexig 

Lite tjock 

Fungerande 

Oformbar 

Sexig x2 

Lång 

Lagom 

Helt ok 

Fint 

Vältränad x2 

Stark x4 

Tuff 

Min 

Powerful 

Full 

Liten 
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Överviktig x2 

Tillrådlig 

Betty Boop 

Unik 

Bra 

Kurvig 

Kort 

Just nu är min kropp i obalans. Jag har gått 

upp i vikt pga. psykisk mobbning och stress. 

Jag har inte skött om min kropp. 

Tempel 

Problem 

I gymmet var det lite bättre ord kan man säga men inte så mycket skillnad. Det var lite att jag 

gick utanför ramarna när jag gjorde experimentet. Tyckte även att det var starkt av mig fast 

många kvinnor sa nej till det. Jag hade dessutom velat prova detta experiment i två olika 

länder. Experimentet innebär inte att Johanssons (1995) påstående är fel eftersom det visar ett 

ord i en viss plats och tid. Miljön är större än bara en plats och en viss tid.  

 

2.5 Sammanfattning 

Den kvalitativa metoden har hjälpt mig och öppna diskussioner med andra, p.g.a. av det har 

jag hittat mycket svar angående ämnet. Become with/bli med metoden har hjälpt mig att 

stärka citatet jag nämner ovan. Idén från början var att gestaltningen kommer ske i form av 

film. Motivet som fick mig och fortsätta var citatet. När jag jobbade med citatet hittade jag ett 

syfte till och fortsätta med det. Become with metoden är för en stor del det syftet. Där citatet  

blir en del av metoden become with. Båda två kombinerar kroppen med naturen. Att naturen 

och kroppen är likadana. De blir med varandra och kommer samman ihop. Experimentet har 

hjälpt mig till och se andras reaktioner angående ämnet. Några kommenterade hur starkt och 

bra av mig det var att jobba med detta ämne. Vissa kommenterade att det ämnet är känsligt 

och pinsamt för många. 
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3. Slutsats/Diskussion 

 

I detta kapitel talar jag om olika kvinnokroppar, vad branscher publicerar, hur 

bildmanipulation påverkar och det positiva tänkandet kring kroppen.  

 

3.1 Branscher, modeller och bildmanipulering 

I dagens samhälle skapas kvinnokroppen efter många normer, värderingar och miljöer. 

Normen anses vara det “normala” eller som annan betydelse är det en oskriven/social regel. 

L.Bergström.NE (1990). Det vi ser på media och samhället, uttrycker sig på många sätt om 

hur man ska vara och se ut. Tittar vi även runt så ser vi hur många industrier och branscher 

inom mode och skönhet skapar sina kvinnliga modeller till. Hur de får kvinnorna och se ut 

och kraven de ställer på sina modeller. Dessa modeller syns sedan överallt på bilder, video, 

affischer som sedan påverkar andra kvinnor och unga tjejer. Det är svårt att påverka vår 

komplicerade hjärna men reklam kan vara slagkraftiga säger Modig(2016). Varje dag 

överöses vi med reklam som påverkar oss utan medvetenhet. Eftersom det undermedvetna tar 

in allt vi har sett och hört runt omkring oss. Det börjar med att man tänker “köper jag detta 

eller börjar jag se ut på det viset. Kommer jag tillhöra en sådan grupp av människor eller 

tillhöra en annan bättre livsstil.” Vi ser t.ex. massa kändisar som syns med sina fina kroppar i 

lyxiga platser. Många använder kändisar i sin marknadsföring för det fångar mer 

uppmärksamhet av folk. Modig(2016) anser att kändisar i reklam påverkar vårt omedvetna 

emotionella system i hjärnan. Han menar att det påverkar våra känslor och tolkar bilder samt 

sociala situationer. Det emotionella systemet påverkas av marknadsförare som försöker väcka 

positiva känslor till sina produkter. För att få en rätt stämning använder de sig av rätt person 

och bra musik. På det sättet tolkar emotionella omedvetna biten i hjärnan ansikten, människor 

och miljö. Vi bygger även upp vår identitet av det vi ser runt omkring oss. Vi lutar oss till det 

som passar oss, det som utvecklar vår identitet. Vi lutar oss mot en miljö där vi finner 

trygghet i den. Ibland är vi människor svaga och faller direkt för saker som ögat ser framför 

sig. Vi vet däremot inte vad som hänt bakom kulisserna av en bild eller en film som 

publicerats. Jag tror däremot att många är medvetna om att mycket som publicerats har 

manipulerats. Jag tar upp i min frågeställning och tidigare och aktuell forskning om hur 

digitala medier eller bildmanipulation är en av anledningarna som lurar många. 

Bildmanipulation lurar våra ögon och får oss tro att något realistiskt är en verklighet. Jag 

menar är det verkligen värt att skapa overkliga modeller för och tjäna mer. När unga tjejer har 



22 

en kändis som förebild, kollar de upp till den kändisen. Under intervjun sa tjejerna i 15 och 

14 årsåldern att det blir automatiskt att man vill se ut på samma vis. Är dessa tjejer medvetna 

om vad som hänt innan bilderna lagts upp i medier ens? Det visar sig att själva kändisarna 

inte vet vad som händer efter fotograferingen.  

 
Bild 3 Meaghan Kausman (https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/) 

 

Dessa bilder är på modellen Meaghan Kausman. Jag valde bilderna för att uppmärksamma 

manipuleringen i bilderna. Bilden nedan är den som Kausman publicerade. Det är den riktiga 

oredigerade bilden. Bilden ovan ser man hur företaget “Fella Swim” gjort hennes mage och 

lår smalare. Detta är ett stort exempel på vad som påverkar unga tjejer idag. Många ser och 

vill bli som dem på medier men vet inget mer. När jag däremot jobbade med experimentet 

var det lättare och få ord om kroppen på de små lapparna från unga tjejer och det var svårare 

och få från kvinnor i 30/40 årsåldern. Jag trodde faktiskt att jag skulle få mer ord från äldre 

kvinnor och inte unga tjejer men det var tvärtom. Många kvinnor tror jag var 30-40 år nekade 

och skriva ett ord om sina kroppar. En kvinna sa även “fråga inte om sådant känsligt ämne, 

du vet inte vad de gått igenom”. En annan kvinna sa att det var fantastiskt jag 

uppmärksammar ett sådant ämne. Det olika åsikter från olika. Jag håller med om att många 

har gått igenom saker men det jag mest vill upplysa är att man ska börja tänka mer positivt 

https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/
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om sin kropp. Upplysa även om att allt vi ser runt omkring oss inte är verkligenheten.  

 

3.2 Alla kroppar får vara med 

Marknadsförare fortsätter jobba mot bättre reklam som ska väcka positiva känslor hos andra. 

De försöker vinna så många kunder som helst med allt de publicerar men vet inte hur negativt 

det kan påverka andra säger Modig(2016). Jag menar söker man upp bilder på stora 

modebrancher såsom Calvin Klein, Yves Saint Laurent eller Victoria's Secret så är det smala 

och långa eller lite muskulösa tjejer som syns för det mesta. Varför är det alltid sådant man 

ser just inom lyxiga märken. Vad hade hänt om ni hade använt er av andra kvinnokroppar? 

Tänker inte sådana företag på hur de påverkar andra eller vill de bara se hur fina som helst ut?  

Det sjuka är hur vi konsumenter får företag och fortsätta med sitt arbete. Hur vi även hjälper 

de och växa när vi t.ex. fortsätta köpa deras tidningar, kläder och mm. Att vi inte heller 

tillräckligt kritiserar de över vad för kroppar som syns mest. Enligt 

folkhälsomyndigheten(2015) får publiceringen av reklam på kvinnans kropp andra och må 

sämre psykiskt. Idag väcker det vi ser runt omkring oss starka känslor som föder motstånd. 

Det publiceras t.ex. många andra bilder på olika kroppar i dag än förr. Många butiker har 

börjat använda modeller med olika kroppar där även gamla kvinnor syns för sina 

kollektioner.  En online butik t.ex., vid namnet “Missguided” har lanserat en plus-size och där 

har de använt sig av andra modeller som har en större storlek.   

Bild 4 Missguided (https://www.missguided.co.uk/clothing/plus-size) 

En annan klädbutik vid namnet “Monki” har publicerat bilder för underkläder utan redigering 

eller retuschering.  Monki skapade kampanjen som fick heta “Good vibes only, pretty honest 

https://www.missguided.co.uk/clothing/plus-size
https://www.missguided.co.uk/clothing/plus-size
http://www.monki.com/se/Underwear
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for SS17 #Nofilter”.  

Bild 5 Monki (http://www.monki.com/se/Underwear) 

Monki ville använda sig av hur många kvinnokroppar som helst. Deras nya bilder är 

dessutom helt neutrala. Med kampanjen vill de nå ut till fler tjejer för de ska vara stolta och 

tycka om den kroppen de har. 

 

 

 

 
Bild 6 EK (https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/) 

Ett märke vid namnet “Ekineyo Basics”(2017) vilket är känt på Instagram. Har även en 

online butik. När många haft svårt för och veta hur plaggen sitter om man har annan storlek 

än modellerna som visar kläderna, tog märket vid namnet “Ekineyo Basics” steget att uppvisa 

sina kläder på olika modeller. Det blir lättare för konsumenterna som blir medveten om hur 

kläderna sitter på andra kroppar. Jättebra initiativ av Ekineyo Basics.  

http://www.monki.com/se/Underwear
https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/
https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/
https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/
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Bild 7 All women's project (http://www.allwomanproject.com/) 

Dessa bilder publicerades av projektet “all women´s project “(2017), med hjälp av les 

Mijotes(2016) produktion. Där man ville upplysa att mode kan ha alla typer av modeller. Här 

upplyser man inte bara olika kvinnokroppar. Mode kan förmodligen bestå av olika storlekar, 

åldrar och färger.  Det är fantastiskt hur andra engagerar sig för och få alla med i en och 

samma bild. Att alla är med i kampen och kämpar. Ingen grupp av kvinnor ska uteslutas 

oavsett kropp eller utseende. Jag talade också tidigare om två härliga tjejer Jes och Megan. 

Båda två är kända för sitt arbete om att få andra och tänka positivt om sin kropp. De skapar 

som sagt en trygg och positiv miljö för alla kroppar.  

 

3.3 En bild säger mer än tusen ord  

Många diskussioner öppnades under intervjuerna med personerna. Vi diskuterade kring dessa 

bilder jag tidigare tagit upp i texten.  

 
Bild 1 VS (https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-

changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00) 

http://www.allwomanproject.com/
http://www.allwomanproject.com/
https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
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Bild 2 Dove (http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html) 

Det första som dök upp i mitt huvud när jag såg dessa är att modellerna är ännu redigerade 

hur de än ser ut? Jag tänkte räcker inte det heller med deras vanliga utseende så ska företagen 

behöva redigera för och få ännu bättre bilder?  

Många redigerings program kan vara hjälpsamma men när det gäller att ändra på någons 

utseende tycker jag är olämpligt. Det var också olika åsikter från intervjupersonerna men 

något viktigt som jag glömt var en sak som Fredrika(22 år) talade om. Angående att jag 

skriver om en grupp och glömmer en annan. Jag menar att alla kvinnor haft olika erfarenheter 

kring kroppen de har/haft. Jag läste häromdagen om hur bloggaren Bring haft det när hon var 

liten. Bring(2013, 15 december) talar om sin uppväxt som en smal person i sin blogg. Hon 

fick höra att hon måste äta mycket för hon var “för smal och tunn”. “Jag minns när vi hade 

simlektioner, hur mycket jag skämdes för att visa min beniga kropp. En kille som hette Robin 

kallade mig för Stickan och tryckte mig under vattenytan. När jag var 13-14 hade alla mina 

kompisar klackar. Jag minns hur jag skämdes över hur smala mina ben blev i klackar och 

hade bara ljusa jeans för att lura ögat lite.” 

Bring(2013,15 december) tyckte att hon fick en kurvigare och hälsosammare kropp i 9:an 

men direkt efter 2 år mådde hon inte så bra av personliga skäl. Det fick henne tappa aptiten 

och där gick hon ner i vikt igen. Folk frågade igen om hon var “frisk” eller om hon 

“verkligen äter”. Jag själv har hört samma sak som Bring när jag var liten. Idag försöker jag 

även att gå upp i vikt men det är svårt. Jag vet inte vad anledningen kan vara fast att jag äter 

mycket. Min kropp kanske förbränner mer än andra. Det finns många tjejer idag som sitter i 

samma situation. Våra kroppar är också olika uppbyggda. Varför ska vi försöka ändra på 

den? Det är som att försöka ändra plats på sina ben för och se annorlunda ut.  

 

 

 

 

http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html
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3.4 Kroppspositivitet  

 Det finns flera som skapar en positiv miljö för alla möjliga kroppar, för alla kroppsformer 

osv. De påvisar också att man inte behöver redigera sin kropp, att vara nöjd med det man 

äger. Redigerings program kan ändra mycket men det är inte det verkliga. Varför ska man 

skapa en illusion av någon annan än jag. Det är det som är felet i många branscher. De 

uttrycker inte naturen av kroppen. De skapar en illusion av hur man ska se ut.  

Vilket kan få kvinnor i branschen och utanför känna sig underlägsna.  

 Många modiga kvinnor jobbar idag för och nå ut till hur många som helst. De är modiga som 

skapar en trygg miljö och vill även att andra ska finnas med i den.  

Det handlar om att ändra tankesättet och att träna huvudet istället för kroppen. Hodan Hirsi 

19 år. 

 

3.5 Sammanfattning 

Det visar sig att bilder vi oftast ser runt omkring oss är orealistiska och skapar massa negativa 

förhoppningar hos andra. Kommersiella världen får oss och tänka att våra kroppar inte duger 

tillräckligt. Samtidigt finns det många aktivister som skapar en positiv värld genom sociala 

medier, där man älskar alla kroppar.  

 

3.6 Gestaltning 

Kroppar har sin speciella form. Det är det som är unikt hos varje kvinna enligt mig.  

Av många diskussioner kring ämnet (kvinnokroppen), har jag och intervjupersonerna ett 

meddelande som vi hoppas når ut till alla kvinnor. Meddelandet finns med inom arbetet och 

kommer ut i form av en film med. Filmen skapades efter citatet: “ Det hade varit svårt och 

bli ledsen över din kropp om du hade tänkt på det som ett landskap, man kritiserar inte ett 

berg om den är för stor eller en dal för att den är alltför lindning och ingen klagar någonsin 

om havets vidsträckthet. Du är en del av jorden och du är så vacker. Vacker, för att överallt 

är du perfekt.” - Christopher Rivas.  

Som Rivas kombinerar kroppen och naturen men använder ingen metod. Därför tillägger jag 

metoden become with/bli med eftersom den stärker det som Rivas nämner.  

Filmen konstaterar hur kroppar är olika som naturen och landskapen. Att vi inte behöver 

digitala, sociala medier för och skapa en annan kropp när vi redan har en jättevacker. Såsom 

vi inte behöver ändra på naturen eller kritisera den ska vi inte behöva göra det med våra 

kroppar. I filmen gestaltas naturen som en människas kropp. Där delar av människan syns 
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och inte hela kroppen. Naturen representerar människans kropp det vill säga kvinnans kropp 

som vi inte ska kritisera. Delarna på människan i filmen är som bevis att naturen gestaltar 

kroppen. Istället för att filma en människas helkropp, vilket kan vara väldigt opassande för 

personen själv. Därför representerar naturen det.  Förhoppningsvis att många som ser filmen 

förstår budskapet och meddelandet.  
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Ordlista 

Kropp 

Kroppen är vår fysiska varelser och vår yttre. 

Narcissism 

Självet(jag) i tidig ålder laddas med kärlekskraft. Självbeundran är ett annat ord för 

narcissism. 

Miljö 

Miljö är ett annat ord för omgivning. Det vi lever kring och vad vi upplever av.  

Become with/ bli med 

“To be one is always to become with many” - (Haraway,J,D,2008).  

Genom mötet med flera relationer eller mötet av olika situationer blir vi anpassade till dem 

flesta världar(liv). Att “bli med” handlar inte om att imitera någon utan mer om förståelse.  

Reklam 

 Ordet reklam härstammar från latinska “recla´mo” vilket betyder “ropa högt” 

“genljuda=eka”. (Statens medieråd, 2017) syftet med reklam är att sprida information om en 

viss produkt. Genom reklam når man ut till många. 

Norm 

Norm är ett föreskrift om hur man bör handla eller om hur något bör ordnas enligt (NE,2017). 

Ett annat ord för en oskriven regel. Ett exempel på en norm är att vi tar på oss skor fast det 

inte är en regel. 

Ideal 

Enligt (NE) är betydelsen av “idealen” något förebildligt och oftast ouppnåeligt. Ideal 

beskrivs även som “det perfekta skicket för något” 

Instagram 

Instagram är en applikation där man kan dela med sig bilder. Applikationen infördes 2010 

och används mycket idag.  

http://www.takepart.com/article/2014/10/31/striking-back-against-victorias-secret-perfect-body-campaign/
http://www.takepart.com/article/2014/10/31/striking-back-against-victorias-secret-perfect-body-campaign/
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Bildmanipulation 

En process där man ändrar originalbilden till och få ett nytt utseende och innehåll.  

 
Teknisk bilaga 

 

Ljud: River flows in you -Yiruma. Kompositionen som användes för filmen.  

https://www.youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0 

Program: Premiere Pro har använts för att bearbeta gestaltningen/filmen. Programmet har 

underlättat redigeringen för filmen.  

 

Bilder: Dessa bilder har diskuterats i texten 

1. Victorias Secret (https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-

have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00) 

2. Dove (http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html) 

3. Meaghan Kausman (https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/) 

4. Missguided (https://www.missguided.co.uk/clothing/plus-size) 

5. Monki (http://www.monki.com/se/Underwear) 

6. Ekineyo Basics (https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/) 

7. All women's project (http://www.allwomanproject.com/) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7maJOI3QMu0
https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
https://www.buzzfeed.com/rossalynwarren/victorias-secret-appears-to-have-changed-its-controversial-p?utm_term=.or7Jjw8nn#.tj8o8bq00
http://www.cs.trinity.edu/~avazque1/dovebeauty.html
https://se.pixelz.com/blog/photoshop-modeller-lagar/
https://www.missguided.co.uk/clothing/plus-size
http://www.monki.com/se/Underwear
https://www.instagram.com/p/BIVhz-Oh98q/
http://www.allwomanproject.com/

