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Abstract 
 
 

This study focuses on the studying of the phenomenon of "plus-size" 

fashion blog, blogs that are created by overweight individuals. This 

study wants to find answers to what motivates these persons in their 

blogging, how they perceive the interaction with their readers, and why 

their blogs look like they do. 

 

The overweight fashion blogger is a important player in the public 

debate because these individuals wants to show an alternate picture of 

a body comparison to existing social norms in the society about how a 

body should look like in order to be prosperous. 

 

The results of this study show that these individuals see themselves as 

part of a group of other overweight bloggers and readers and through 

this group membership they feel motivated in their blogging. The 

interaction with their readers is their motivation in continuing their 

blogging. The response indicate that they inspire others who have 

similar experiences of being overweight. The bloggers in this study did 

all have in mind that they could be exposed to negative feedback 

through their blogging, but they are all surprised that they have 

received so little negative feedback through their blogging. 

 

Keywords: fashion blog, fat acceptance, social identity, gender, social 

groups 

 
 
 
 



 

 

 

Sammanfattning 
 

 
Denna studie fokuserar på att studera fenomenet ”plus-size” 

modeblogg, alltså modebloggar som är skapade av överviktiga 

personer. Denna studie vill finna svar på vad som driver dessa 

personer att modeblogga, hur det kommer sig att de bloggar och hur 

de upplever interaktionen med sina läsare.  

Den överviktiga modebloggaren är en viktig aktör i samhällsdebatten 

genom att dessa personer vill visa en alternativ kropp gentemot 

gällande samhällsnormer kring hur en kropp skall se ut för att vara 

välmående. 

Resultatet av denna studie visar att dessa personer ser sig själva som 

en del i grupp av andra överviktiga bloggare och bloggläsare och 

känner i och med det en tillhörighet, vilket påverkar deras bloggande i 

en positiv bemärkelse. Det som driver dessa personer är interaktionen 

med sina läsare – responsen de får på sina inlägg. Genom responsen 

får de indikationer på att de inspirerar andra som har liknande 

upplevelser av att vara överviktiga. Personerna var medvetna om att 

de kan bli utsatta för negativ respons genom sitt bloggande, men de är 

alla förvånade över att de fått så pass lite negativ respons som de fått. 

Nyckelord: modeblogg, fat acceptance, social identitet, genus, 

samhällsgrupper 
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1. Inledning 

I juli 2012 publicerade bloggaren och journaliststudenten Linda-Marie Nilsson en bild 

på sig själv i bikini på det sociala nätverket Facebook. Hon uppgav att anledningen till 

det var att hon var less på kroppshetsen som råder och att hon ville gå bort från det, 

och kommentarerna lät inte vänta på sig. Över 60 000 personer valde att uttrycka sin 

åsikt, vissa hyllade henne för att hon vågat lägga upp en sådan bild trots att hon inte är 

trådsmal, andra hånade henne och började skriva om hur ohälsosam hon är 

(Aftonbladet, 2012). Näthat mot kvinnor belystes och fick stor uppmärksamhet i 

samband med att ett avsnitt av Uppdrag Granskning sändes 6 februari 2013. De som 

lyftes fram i programmet var journalister, författare, bloggare och debattörer, som alla 

hade de råkat ut för samma sak, de har blivit hatade på nätet. De hade blivit hotade och 

hånade på grund av att de gjort sig tillgängliga i det offentliga rummet och sagt sin 

åsikt. Ett stort fokus i kommentarerna rörde deras utseenden och kroppar (TV4, 2013). 

Kroppen beskrivs som konsumtionens anslagstavla i Helena Sandbergs medie- och 

kommunikationsvetenskapliga avhandling ”Medier & Fetma” (2004). Det är hur vi ser 

ut, vilken hållning, kroppsvikt och frisyr som säger något om oss till omvärlden. Hon 

menar även att vår kropp och uppfattningar därför är centralt i vår förståelse av 

identitets- och konsumtionsprocesser, och därigenom övervikt. Kroppen är det första 

en människa ser i ett möte med andra människor, därför blir det en viktig faktor när 

det gäller människors uppfattning av varandra. Den bild som medier skapar av hur en 

person bör se ut kan måla av sig på människors uppfattning av omvärlden (Dickins, 

Thomas, King, Lewis, Holland, 2011). 

I USA finns ett större antal av modebloggar som drivs av överviktiga kvinnor, men de 

senaste åren har denna typ av blogg även börjat dyka upp i Sverige. Det finns ingen 

statistik över hur många dessa bloggare är. Dessa personer har valt att skapa ett eget 

utrymme på internet, men det finns oskrivna kulturella sociala regler utefter hur 

mycket utrymme en människa får ta i det offentliga rummet, på samma sätt som det 

finns oskrivna regler för vilket avstånd man ska ta till andra människor när man för ett 

samtal (Sandberg, 2004). Dessa modebloggare publicerar både texter och foton, foton 
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där de vill visa upp och inspirera andra i sina klädval. Denna typ av modeblogg drivs 

framförallt av kvinnor och därför har denna studie valt att fokusera på modebloggar 

som drivs av överviktiga kvinnor. 

1.1  Problemformulering 

I dagens samhälle finns det förväntningar kring hur en människa bör se ut för att må 

bra (Sandberg, 2004). Problemet är att de kvinnor som i undersöks i denna studie inte 

uppfyller dessa förväntningar, därför är det intressant att undersöka hur dessa 

individer bemöts och hur de ser på sig själva i sitt bloggande. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka överviktiga modebloggar som 

fenomen, och vilka motstånd och drivkrafter de upplever i sitt bloggande. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur kommer det sig att blogginnehållet ser ut som det gör? 

 Vilka drivkrafter upplever dessa personer i sitt bloggande? 

 Hur ser interaktionen mellan modebloggarna och dess läsare ut? 

 Vad får de positiv/negativ respons på? 
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3. Teori & tidigare forskning 

3.1 Modeblogg 

I dagens virtuella samhälle – internet - har det blivit vanligare och vanligare för 

människor att driva en blogg, en sorts dagbok som är öppen för allmänheten att läsa. 

Ett populärt ämne för dessa bloggar är mode. Modebegreppet handlar framförallt om 

kläder, om vilka kläder som är inne och vilka som är ute, vilka kläder som är 

eftertraktade att bäras (Djurberg, 2008). Tidigare har modekläder framförallt varit till 

för smala personer eftersom alla kläder inte sys upp i större storlek. I denna studie 

undersöks överviktiga kvinnliga bloggare.  

En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna 

iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar 

till relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller 

videor” (NE 2013). 

En blogg är ett medium för kommunikation, och mediet skapar möjlighet för skapandet 

av ett innehåll som tillgängligt för vem som helst som råkar hitta det. Bloggaren väljer 

själv vad den publicerar (Dean, 2010, s46). Det finns ofta en möjlighet för läsarna att ge 

respons på inläggen genom att lämna kommentarer i anslutning till dessa. Bloggen kan 

vara en viktig kanal för olika intressegrupper inom kultur- och samhällsliv, i detta fall 

mode (NE 2013). 

Den grupp av o verviktiga modebloggar som underso ks i denna studie a r successivt 

va xande genom att det tillkommer nya bloggar och att det skapas intressegrupper pa  

till exempel facebook, genom ”Fatshionchatten”, ”Fatshion outfit” och ”Fancy Fatshion” 

– Dessa grupper besta r av kla dintresserade o verviktiga personer – dessa personer har 

ofta hittat dessa grupper genom de o verviktiga modebloggar som finns. 

De personer som undersöks i denna studie ha ämnet mode gemensamt, genom att de 

driver bloggar som har ett fokus på mode. När man talar om begreppet mode gäller det 
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framför allt kläder som ger uttryck för en tidsanda och dess ideal. Modet förändras 

ständigt efter hur samhälles värderingar och villkor omformas (Simmel 1957). 

Modekla der skapades fo rr framfo rallt inom modehusen i Paris, New York eller Milano. 

George Simmel (1957) ha vdade att mode inte existerar i ett samha lle som a r klasslo st.  

Begreppet modeblogg finns inte i na gon ordbok, det a r ett sa  pass nytt begrepp. En 

modeblogg, a r en virtuell dagbok da r bloggaren valt att la gga fokus pa  mode – kla der, 

accessoarer och hur en kombinerar olika plagg pa  ba sta sa tt. Det fo rekommer ofta 

foton pa  den som driver bloggen i olika kla der – outfits - olika kla deskombinationer, allt 

fo r att inspirera dess la sare. Dessa bloggar kallas ofta ”plus-size” – modebloggar fo r att 

begreppet ”plus-size” betyder kla der i sto rre storlek. Modebloggar a r popula ra i Sverige 

och de har även väckt många upprörda känslor på grund av att bloggarna anklagats för 

att bidra till en ökad utseendehets (Djurberg, 2008). 

 

3.2 Social identity theory 

Den sociala identitets-teorin (SIT) handlar om relationen mellan individen och 

samha llet, och utvecklingen av individuella och sociala identiteter (Baker, 2012). 

Ma nniskor placerar sig i olika grupper fo r att va rdera va rdet pa  sig sja lv. Fo r att skapa 

grupper ja mfo r personerna i gruppen sig sja lva med andra grupper, vilket skapar ett vi 

och de-ta nk, vilken kan skapa en diskriminering gentemot de som sta r utanfo r den 

givna gruppen (Baker, 2012). Anledningen till att denna studie a r kopplar till SIT a r att 

dessa modebloggare tillsammans blir en grupp genom ”Plus-size modebloggare”. I 

denna studie skulle en motsatt grupp kunna vara samha llet. 

Teorin intresserar sig fo r hur gruppmedlemmar fo rsta r sig sja lva som en del av en 

grupp och hur de avskiljer sin grupp fra n andra grupper fo r att uppna  en positiv social 

identitet (Baker, 2012). Inom dessa grupper finns det gra nser, fo r att avskilja en grupp 

fra n en annan grupp, dessa gra nser blir marko rer fo r identiteter, de definierar vem som 

a r med och vem som inte fa r vara med. Dessa gra nser a r sa  kallade ”gruppnormer” 

vilka skapar och sta rker gruppidentiteter (Baker, 2012).  
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Personer med en mindre positiv social identitet skulle enligt denna teori vara mer 

motiverade att dra positiva gra nsdragningar mellan vara inom gruppen och utanfo r 

gruppen. Det finns en stor chans att dessa personer med la g sja lvka nsla fo rso ker fa  sin 

”grupp” att se sa  bra ut som mo jligt gentemot en annan grupp, fo r det ger dem en 

mo jlighet att fo rba ttra sin sja lvka nsla (Long, Spears, 1998, s914). 

 

3.2.1 Skapandet av en identitet 

Identiteter a r en flo dande konstruktion, som na r som helst kan fo ra ndras, det kan a ven 

gra nserna i en grupp, dessa gruppidentiteter kan modifieras beroende pa  kontexten. 

Fo ra ndrande identiteter och gra nser fo rsta s i relation till identiteter och gra nser 

utifra n hur de a r skapade och i vilken riktning den ro r sig (Baker, 2012).  

I ett tidigt skede i livet uppta cker vi att ma nniskor runt omkring oss ser annorlunda ut. 

Vi uppta cker att alla har ett ko n, och redan innan vi sja lva blir medvetna om det har 

andra bo rjat behandla oss olika utifra n vilket ko n vi har utifra n diskurser, allma nna 

uppfattningar i samha llet o ver hur och vad en kvinna/man ska vara, och behandlar oss 

olika utifra n det – det a r att bli ett ko n, inte vara ett. Vi pra glas av va r omgivning hur vi 

ska uppfo ra oss utifra n normer i samha llet (Gripsrud, 2002, s18) (Elvin-Nowak, 

Thomsson, 2003, s16). 

Det finns olika sorters identiteter – Det finns det sociala identiteten som skapas genom 

andra ma nniskors uppfattningar om en och vilka kollektiva sammanhang vi inga r i, till 

exempel i vilken stadsdel vi bor eller var vi arbetar.  Andras uppfattningar om oss sja lva 

blir en del av va rt skapande av va r identitet (Gripsrud, 2002, s20). Det finns a ven den 

personliga identiteten som vi skapar genom att fra ga oss sja lva ”Vem a r jag?” – Vad 

skiljer mig fra n de andra och vilka a r mina erfarenheter och ka nslor?  

Pa  en modeblogg a r kla der i fokus, och kla der ba rs av en kropp. Genom att kla  sin 

kropp visualiserar ma nniskan en roll och en social position. Utefter en manlig norm 

kla s kvinnan ofta in rollen att vara passiv och vara en sexuell varelse. Kroppen blir ett 
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socialt verktyg och genom det riskerar kvinnan att bli marginaliserad till enbart det 

visuella (Craik, 1993, s46). Pa  grund av detta kan kvinnan bli tvungen att anva nda sitt 

utseende fo r att o ka sin sociala status (Kawamurra, 2005, s25). 

 

3.3 Tidigare forskning 

Bloggerskorna har även övervikt gemensamt, men övervikt är något som i samhället 

associeras med synd för att det finns en uppfattning i samhället av att man skall vara 

återhållsam och inte låta sig frestas. Ger en efter för frestelser förvandlas skammen till 

äckel inför individens svaghet och hur kroppen kommer se ut menar Helen Sandberg 

(2004). Det har enligt Sandberg (2004) skapats en allmänt rådande uppfattning i 

samhället kring att människor som är överviktiga är ohälsosamma och att de mår 

dåligt av det. Det finns i denna allmänrådande uppfattning ingen möjlighet att vara 

överviktig och nöjd med sig själv (Dickins et al., 2011). Denna studie vill höra hur dessa 

personer som modebloggar och är överviktiga ställer sig till denna allmänt rådande 

bild i samhället.  

Det är bland annat medierna som bidrar till att identifiera och uppmärksamma oss på 

risker, den bild som sänds ut av att vara överviktig är att det innebär en risk. Det 

innehåll medierna visar upp påverkar människans konsumtion och kroppsuppfattning 

– det kan i sin tur ha en inverkan på en människas handling genom att de antingen 

väljer att undvika en risk eller utsätta sig för den (Sandberg, 2004). Den som utsätter 

sig för en risk till exempel övervikt skall enligt den socialt rådande diskursen 

korrigeras genom att den skall vilja gå ner i vikt (Dickins et al., 2011).  

Det är en smal och vältränad kropp som har blivit en symbol för god hälsa. De som 

passar in i denna kroppsnorm uppfattas som mer lyckade, och dessa tränar 

ansvarsfullt och gör bra val i livet, dessa människor har en bra självkontroll och är 

starka individer. Bilden av överviktiga är att de symboliserar dålig hälsa, bristande 

självkontroll och visar på dålig moraluppfattning (Dickins et al., 2011). 
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Det har kommit fram i vetenskapliga studier som undersökt sociala konsekvenser av 

övervikt att överviktiga individer upplever en omfattande stigmatisering och 

diskriminering i samhället, vilket i sin tur har en negativ påverkan på deras fysiska och 

mentala hälsa (Dickins et al., 2011). Överviktiga vuxna är stigmatiserade på grund av 

sin vikt inom olika delar av samhället, som arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och 

inom sjukvård, i medier och i relationer med andra människor (Dickins et al., 2011). 

Studier har visat att överviktsstigmatisering har lett till att överviktiga dragit sig 

tillbaka från andra människor och att det skapat ett minskat engagemang i sociala 

relationer från deras sida. Även om social isolering har visat sig påverka överviktiga 

individer negativt finns det ytterst få ställen som inte handlar om viktnedgång och diet 

för att söka stöd på för dessa individer, ställen att för dem forma nätverk och engagera 

sig i diskussioner rörande sin hälsa och välmående som inte har att göra med 

viktnedgång (Dickins et al., 2011). 

Det gjordes en studie av Dickins et al. (2011) inom kvalitativ hälsoforskning där de 

undersökte hur bloggcommunityt ”Fatosphere” påverkar dess överviktiga medlemmar. 

Bloggcommunityt erbjuder en plats online för individer, både överviktiga och 

normalviktiga, att engagera och bidra till en kritisk dialog angående övervikt, få 

information och få stöd rörande olika stigmatiserande upplevelser. Bloggplatsen har 

fått kritik genom att fat-acceptance-bloggare har blivit anklagade för att stödja 

övervikt, vara socialt avvikande genom att de inte stöder viktnedgång. Mycket av 

kritiken har kommit från ett dominant tankemönster i samhället, ett tankemönster 

som säger att fetma inte är önskvärt inom det sociala och medicinska, och att alla 

överviktiga individer ska vilja tillgodose alla åtgärder att gå ner i vikt.  Att en individ 

skulle acceptera sin fetma är helt otänkbart och ses som ett avvikande beteende som 

underminerar den mediciniska och sociala diskursen runt i kring den så kallade 

överviktepidemin. Det har alltså utgått från en allmänbild skapat av samhället och inte 

från empiriskt bevismaterial (Dickins et al., 2011). I studien gjordes det intervjuer med 

ett 60–tal överviktiga individer och de frågor som togs upp rörde deras upplevelser av 

att blogga inom Fatosphere angående fat acceptance och deras relation till begreppet, 

och deras upplevelser av hur begreppet har påverkat deras hälsa, sociala uppträdande 
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och välmående.  

Forskarna var även intresserade av om Fat-acceptance rörelsen – genom Fatosphere – 

tillät personerna att utmana och stå mot de stigmatiserande diskurserna. Det resultat 

de fick ut av studien var att Fatosphere skapade en säker plats av kroppsacceptans som 

deltagarna kunde ta del av, och communityt hjälper deltagarna att stå emot de 

dominanta och stigmatiserande diskurserna i samhället.  

 

”Fat acceptance” är ett begrepp som växte fram under 1960-talet som en respons på 

den diskriminering och stigmatisering som överviktiga vuxna utsätts för i samhället – 

begreppet handlar om att människor ska lära sig tycka om och acceptera sig själva helt 

oberoende på utseendet (Dickins et al., 2011). De modebloggar som undersöks i denna 

studie har en fot i begreppet genom att de uttryckligen vill visa upp en alternativ kropp 

och visa på att alla har rätt att synas för den de är. ”Fat acceptance” är en rörelse som 

är användarbaserad – i och med att det inte finns någon universell definition av 

begreppet, begreppet är skapat för personer som ifrågasätter hälsorapportering, 

information om övervikt, och är kritiska mot viktminskningsindustrin (Dickins et al., 

2011).  

 

Deltagarna som undersöktes i Dickins et alt. (2011) studie upplevde att de blev 

diskriminerade i samhället, och att människor runt omkring dem ständigt pekade på 

att övervikt betydde något dåligt och försökte påverka dem till att gå ner i vikt. Detta 

orsakade att personerna från tidig ålder började hata sina kroppar, de upplevde en 

frustration och ett misslyckande över deras oförmåga att passa in i smalidealet. Detta 

självhat ledde dem till att inte engagera sig i vardagliga sociala aktiviteter och istället 

engagera sig i extrema viktnedgångsaktiviteter. Många av deltagarna menade att 

viktnedgång och att hindra sig själva från att äta var den enda väg de kunde gå för att 

hjälpa sin kropp mot det mer tilltalande smalidealet (Dickins et al., 2011).  

Till sist sökte deltagarna efter ett alternativ till uppfattning om att överviktiga behöver 

gå ner i vikt. På det sättet fann de ”Fatosphere”. Vissa av deltagarna sökte inte aktivt 
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utan fann communityt av en slump.  

Deltagarna beskrev en lättnad av att komma till insikten av att det fanns ett stödjande 

community för människor som tycker att fetma inte är ett personligt misslyckande. En 

plats där människor tycker dieter skapar mer skada än nytta och att smalhet inte per 

automatik ger ett mer lyckligt och komplett liv. Genom communityt har de kunnat 

börja ifrågasätta normerna och på så sätt påverka sitt välmående till det bättre. 
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskning 

Det finns tva  huvudformer av forskningsmetoder, den kvalitativa och den kvantitativa. 

Den kvalitativa forskningen passar denna studie bra da rfo r att den sortens forskning 

har en grund i att studera hur den sociala verkligheten ser ut, analysera och beskriva 

kulturer, beteenden hos ma nniskor och grupper med utga ngspunkt fra n de personer 

som studeras (Bryman, 2011, s59). I detta fall sex stycken modebloggare, och studien 

vill underso ka de utvalda personernas egna upplevelser. Genom den kvalitativa 

forskningen fa r forskaren mo jlighet att se va rlden ur andra ma nniskors o gon (Bryman, 

2011, s77).  Anledningen till att den kvalitativa forskningsmetoden passar ba ttre a n 

den kvantitativa forskningen a r fo r att inom kvantitativa forskningen ligger fokus pa  

kvantitet – alltsa  en stor insamling av data till exempel genom enka ter da r alla 

inneha ller exakt samma fra gor (Bryman, 2011, s150). 

 

4.1.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Genom att denna studie utga r ifra n ma nniskors upplevelser, kra vs det att man samtalar 

med personerna och la ter de sja lva bera tta. De personer denna studie fokuserar pa  a r 

utvalda utifra n vissa kriterier (Se urval 4.4). Genom att samtala delar vi kunskap med 

varandra (Kvale, 1997, s25). Intervjuerna i denna studie karakta riseras av att de inte 

sker slumpma ssigt, utan har en metodisk grund att sta  pa , det finns en medvetenhet 

kring fra geformerna och en fokusering pa  samspelet mellan forskaren och 

intervjupersonen (Kvale, 1997, s26). Det a r forskaren som va ljer a mnet och det a r hen 

som kritiskt fo ljer upp intervjupersonens svar pa  av forskaren valda fra gor (Kvale, 

1997, s13). Genom denna intervjuform vill denna studie fa  kunskap hur va rlden ser ut 

genom intervjupersonernas o gon (Kvale, 1997, s27). Svagheten med denna metod i 

denna studie a r att de svar som samlas in av intervjupersonerna kan vara ma ngtydiga 

och det kan vara sva rt att veta hur det ska tolkas (Kvale, 1997, s35). Den kvalitativa 

forskningsintervju har fo rma gan att vara flexibel och fo ljsam i och med att man sta ller 
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fo ljdfra gor utifra n intervjupersonens svar, men detta kan bli problematiskt om 

forskaren inte a r ska rpt i sina fra gor (Bryman, 2011 s413). Kvantitativa forskare menar 

ocksa  att en kvalitativ intervju blir fo r subjektiv i och med att de bygger pa  forskarnas 

ofta osystematiska uppfattningar om vad som a r viktigt eller inte. Det har funnits en 

medvetenhet om det i denna studie och fokuset har legat pa  att fo rso ka ha sa  o ppna 

o gon som mo jligt i arbetet med materialet (Bryman, 2011, s368).  Den kvalitativa 

forskaren har a ven sva rt att generalisera utifra n sitt material, fo r att den oftast go r 

intervjuer med bara ett fa tal personer. Denna studie kan inte generalisera da rfo r att 

den bara utga tt ifra n sex personer, men den kan visa hur det kan vara inom det utvalda 

omra det (Bryman, 2011, s369). 

Alla intervjuerna fo rutom tva  stycken har a gt rum via Skype, en tja nst fo r videosamtal 

pa  na tet, de tva  andra har skett via vanlig telefon eftersom att dessa personer inte haft 

till ga ng till Skype. Anledningen till att Skype a r att fo redra a r fo r att det a r det na rmsta 

man kan komma en intervju som sker i verkliga livet – o ga mot o ga – i och med att man 

genom dataska rmen kan se varandra under intervjuns ga ng. De svagheter som dock 

finns vid denna typ av intervju a r att det inte blir ett lika naturligt samtal som om det 

a gt rum i verkliga livet. Det ga r inte att ka nna av sta mningar pa  samma sa tt och det som 

i ett samtal fo rmedlas med kroppsspra k kan bli lidande. 

Utifra n kriterier fo r en kvalitativ forskningsintervju har det utformats en intervjuguide 

(Se bilaga) fo r denna studie fo r att ringa in vissa aspekter som denna studie vill 

underso ka. Intervjuerna har spelats in fo r att a ven transkriberas innan analys av 

materialet, detta fo r att man tydligt ska se vad som sagts och sedan kunna analysera 

materialet (Kvale, 1997, s32). 
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4.1.1.1 Semistrukturerad djupintervju 

Med begreppet semistrukturerad inneba r att intervjun har ett underlag med fra gor 

som besta mts av forskaren. Fra gorna i intervjuguiden (Se bilaga) fo r denna studie har 

varit o ppna – fo r att inte vid intervjutillfa llena ha pa verkan pa  intervjupersonernas 

svar och vid intervjutillfa llena har det sta llts fo ljdfra gor (Bryman, 2011, s206). Den 

sto rsta vikten har legat pa  intervjupersonernas svar, hur den upplever och fo rsta r 

a mnesomra det. Det har skapats en intervjuguide (Se bilaga) fo r intervjuerna, och 

denna guide besta r av huvudfra gor som sta llts till intervjupersonerna (Bryman, 2011, 

s416). Intervjupersonerna har pa  fo rhand fa tt ta del av fra gorna fo r att kunna bilda sig 

en uppfattning och fo rbereda sig info r intervjuerna. 

 

4.1.1.1.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden som utformats fo r denna studie har skapats fo r att fa  en ram och fo r att 

tydligt under intervjun kunna belysa olika aspekter genom fra gorna. Fra gorna har 

formats pa  det sa tt att de a r o ppna fo r att det inte ska sta llas ledande fra gor, vilket 

leder till att svaren blir manipulerande. Intervjun fa r en ram men det a r som sagt 

oerho rt viktigt att det a r o ppna fra gor sa  inte svaren blir konstruerade av forskaren 

sja lv (Bryman, 2011, s419), da rfo r har det lagts ner mycket arbete med 

intervjufra gorna i denna intervjuguide (Se bilaga). Under intervjuernas ga ng har 

fra gorna bytt plats med varandra, beroende pa  vad intervjupersonen svarat och vad 

som passar ba st i samtalsordningen. Detta fo r att inte stoppa flytet i intervjun. Spra ket i 

intervjuerna har a ven varit va l anpassat efter intervjupersonerna (Bryman, 2011, 

s419).        
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4.2 Urval & Material 

Info r studien har sex kvinnor som a r o verviktiga och driver modebloggar valts ut, dessa 

har tydligt en profil da r de fokuserar pa  kroppsacceptans och vill visa upp en alternativ 

bild av hur en kropp kan se ut. Valet av bloggar a r helt oberoende av hur ma nga 

beso kare dessa bloggar har. Genom so kningar pa  Google hittade jag ”Fatshionistas.se” 

vilket a r ett bloggkollektiv som besta r av fem tjejer som tillsammans bloggar om plus-

size. Denna studie ville komma a t personer som har egna bloggar. Pa  grund av den 

bristande statistiken o ver plus-size modebloggare i Sverige, gjordes urvalet av svenska 

plus-sizesbloggar genom den lista av tips pa  modebloggar som”fatshionistas.com” har i 

sin ho gerspalt. De bloggar som valdes ut har alla pa bo rjat sina bloggar fo re 2010 detta 

fo r att de ska ha en insikt i hur det a r att blogga under en la ngre tid.  

 

Utvalda bloggar 

B1.  

A lder: 38 a r. Bostadsort: Go teborg 

Egen beskrivning av blogg: (…)a r en fatshion-blogg da r jag bjuder pa  outfits, 

shoppingtips och visar bilder pa  vackra kurviga kvinnor och ger min personliga syn pa  

mode. Men a ven en arena fo r diskussioner och ifra gasa ttande na r det kommer till 

dagens ideal. Ha r kan jag na  ut med mina tankar, fo rso ka inspirera mina la sare till att 

omva rdera hur man ta nker pa  begreppet att vara tjock. 

- 

B2.  

A lder: 26 a r. Bostadsort: Uppsala 

Egen beskrivning av blogg: […]Tjock feministiskt Uppsalabo som gillar kla der, smink, 

tatueringar och gulliga djur. Tanken med bloggen a r att visa att man kan vara tjock 
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men a nda  kla  sig snyggt! Sja lvacceptans a r A och O i mitt liv, a ven fast det vissa dagar a r 

sva rt sa  blir det ba ttre och roligare fo r var dag som ga r. 

- 

B3.  

A lder: 24 a r. Bostadsort: Borla nge 

Egen beskrivning av blogg: […]jag a r en 24-a rig feministisk genustaliban med slitna 

fo rfattardro mmar. Tillsammans med min make, och va r ganska korkade katt, bor jag i 

en mindre stad i Dalarna. Min blogg handlar om min ho gst ospa nnande vardag, om 

genus, fasha a a n, popula rkultur och om att trivas i en tjock (och fantastisk) kropp.  

- 

B4.  

A lder: 27. Bostadsort: Stockholm 

Egen beskrivning av sin blogg: […]Med den ha r bloggen hade jag inte egentligen na gon 

speciell tanke, jag skulle varken fo ra ndra va rlden eller skriva om ett specifikt a mne. 

Men det har utkristalliserat sig med tiden och handlar fra mst om plussize, fataktivism 

och min lilla a lskva rda vardag[…]. 

- 

B5.  

A lder: 27.  Bostadsort: Stockholm 

Egen beskrivning av blogg: […] jag bloggar fo r att jag a lskar att prata om mig sja lv, 

la nge och mycket. Jag tycker a ven det a r en viktig politisk markering att som tjock och 

tjej ta plats ba de i det offentliga rummet och inom modeva rlden. I´m fat and I´m proud! 

[…] 
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- 

B6.  

A lder: 31.  Bostadsort: Stockholm 

Egen beskrivning av blogg: […]Jag vill peppa andra tjejer att sluta go mma sig, va ga ta 

plats och ka nna att de duger som de a r. Jag fo rso ker pa  ett a rligt, ha rligt och lite 

besva rligt sa tt vara den fo rebild jag saknade na r jag va xte upp![…] 

 

4.3 Tematisk analys 

Det empiriska material som har samlats in i denna studie genom djupintervjuer med 

o verviktiga bloggerskor har genomga tt en tematisk analys (Bryman, 2011, s513). I 

denna studie har kodningsform anva nts besta ende av; ”o ppen kodning”, ”axial kodning” 

och ”selektiv kodning” anledningen till detta a r fo r att genom dessa kunna ringa in 

olika teman i materialet (Bryman, 2011, s513). 

Denna studie har inspirerats av det analysarbete medievetaren Jesper Enbom gjorde i 

sin avhandling ”Facket i det medialiserade samhället” (2009). I analysens fo rsta skede 

gjordes en fo rsta genomla sning i samband med den o ppna kodningen fo r att urskilja 

prelimina ra teman (Enbom, 2009, s43). Na st steg i processen var den axiala kodningen 

da r det tillkom vissa teman och vissa teman valdes att plockas bort. Under den axiala 

kodningen gavs a ven namn till de olika teman i materialet. Efter detta genomfo rdes den 

selektiva kodningen som bestod av en sista genomga ng av materialet fo r att hitta bra 

exempel pa  de teman som urskilts ur materialet (Enbom, 2009, s43). 

Utifra n studiens syfte och fra gesta llningar har det ringats in teman genom att sta lla 

dessa emot det insamlade empiriska materialet. De fokusomra den som lagts i 

temauppdelningen har lagts pa  ”repetitioner ”– teman som a terkommer ga ng pa  ga ng, 

”likheter och skillnader” – vad a r lika i svaren och var skiljer det sig, och ”spra kliga 

kopplingar” – anva ndningen av ord som ”pa  grund av” och ”da rfo r att”, fo r att det kan 
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fo rtydliga orsaker (Bryman, 2011, s 529). Genom att anva nda detta kodningssystem 

har det blivit enklare att urskilja teman i det empiriska materialet.  

4.3.1 Teman 

De teman som tra dde fram med hja lp av kodningssystemet var ”kroppsuppfattning”, 

”gemenskap”, ”blogg” och ”interaktion”. 
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5. Analys 

Ur materialet i denna studie har ett antal teman identifierats utifra n ”Social Identity 

theory”. Analysens teman kommer presenteras genom delrubriker utifra n vad som 

belyses i de olika styckena. Intervjupersonernas citat har analyserats och kommer ha r i 

ett urval presenteras i analysen. I slutet av analysen kommer det en sammanfattning.  

 

5.1.1 Kläder – mer än bara tyg 

Bloggerskorna nämner ett modeintresse som en av orsakerna till att de valde att starta 

en modeblogg. För dem har kläder kommit att förmedla bilden av, inte bara ett plagg av 

tyg, utan också rätten att få ta på sig vad en vill och rätten till att kläder ska finnas i alla 

storlekar. Det en människa gör i sitt dagliga liv som förstärker och återger 

förväntningar från omgivningen, och det är andra människors förväntningar som 

skapar sociala strukturer (Gauntlett, 2008, s103). Genom att blogga upplever 

bloggerskorna själva att de återtar sin rätt till ett lika stort utrymme i samhället som 

alla andra.  

B1: Automatiskt när man skriver om plus-size mode till skillnad från vanliga 

modebloggar eller vad man ska säga, så kommer det in det här att man 

onekligen kan man inte köpa lika mycket kläder eller ha lika enkelt för att 

köpa kläder och då blir det att man tar upp den här aspekten hur det är att 

vara tjock i en smalfixerad värld, och att man försöker lyfta de frågorna – 

framförallt nu är det nog mest det jag brinner för personligen som det har 

blivit under åren är det nog det jag brinner mest för. Kläder är ju bara 

något… det har blivit ganska mycket bättre på klädfronten på 5 år också, så 

bättre utbud för att det har blivit enklare att handla från utlandet – svenska 

utbudet kanske inte är så bra. 

Det finns en vilja hos dessa kvinnor att skapa en förändring som gynnar dem 

själva och andra som även dem är överviktiga, de vill hjälpa personer som 

liksom dem själva kanske känt ett utanförskap, och genom en grupptillhörighet 
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sudda ut utanförskap. De skapar en grupp bestående av dem själva och de som 

väljer att relatera till bloggarnas innehåll och känner stöd av dess budskap. 

Denna typ av gruppskapande är något som Baker (2012) lyfter upp inom den 

sociala identitets-teorin. 

B3: […] jag har alltid velat göra skillnad på något sätt, att man känner att man 

får något gjort, alltså inte att man förändrar världen eller så, men att man 

förändrar någons tankesätt eller syn på sig själv, det tycker jag är ganska 

viktigt, att man börjar med det lilla – man liksom inte förändra hela 

modeindustrin och liksom hela världens syn på kroppen eller på självbild, 

men man kan börja med någon person som kanske tänker om eller börjar 

reflektera. 

Att B3 beskriver att hon vill åstadkomma en förändring genom sitt bloggande och 

genom känslan av att påverka andra människor visar det på en vilja att stödja den egna 

grupptillhörigheten och värna om ett positivt identitetskapande, vilket stödjer hur den 

sociala identitet-teorin beskriver de positiva aspekterna av en positiv i-grupp 

mentalitet. 

 

B5: Jag tycker det är så himla viktigt att jag som tjock och jag som tjej måste 

ha en plats, och den platsen tänker jag inte ge upp – det är det som driver 

mig självklart. De är ju en politisk tanke mer än en modetanke. 

 

Att B5 uttrycker i ovanstående citat att det ligger en politisk tanke bakom hennes 

bloggande – visar hon på att hon vill åstadkomma en skillnad i samhället där alla 

människor har en rätt till en plats och verka för att skapa ett alternativ till den av 

samhället konstruerade bild över hur en person bör se ut för att vara välmående och 

lyckad. Hon vill hjälpa sig själv och sin grupp av likasinnade, vilket pekar på ett 

gruppskapande och ett värnade om sin grupps identitet gentemot andra grupper.  
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5.1.2 Fatshion - En gemenskap  

Alla intervjupersonerna nämner begreppet ”Fatshion” när de associerar till vad som 

bidragit till deras bloggande. Därför valdes frågan ”Vad betyder fatshion för dig och hur 

den världen ut i Sverige?” att läggas in i slutet på varje intervju. ”Fatshion” är ett 

begrepp som skapar den grupptillhörighet bloggerskorna upplever i sitt bloggande.  

 

B3: [---]Det finns en också en stor politisk bit i Fatshion att det handlar om 

att ses, att våga ses som tjock i sammanhang som tjocka kroppar inte 

vanligtvis ses i. I liksom mainstream-medier så är det ”Biggest Loser” och det 

nya fetmalarmet ”Nu dör de som flugor alla tjockisar…” […]Fatshion handlar 

mycket om att vara en motpart till det och skapa en positiv bild av den tjocka 

kvinnliga kroppen[…].”  

B3 beskriver Fatshion som ett modebloggscommunity, där det smala idealet inte är det 

centrala, en modebloggsrörelse som inte har som norm att vara smal. Hon uttrycker 

även i ovanstående citat att det är politisk bit, vilket visar på att hon anser att det 

handlar om något större än mode. Det handlar om att vara en grupp av personer i ett 

större sammanhang – samhället – med positiva värderingar som motsäger normer 

kring vad övervikt är och åstakommer i samhället.  Hur de beskriver begreppet 

”Fatshion” befäster det gruppskapande som sker inom den här världen (Baker, 2012). 

De vill skapa en grupp av kvinnor som är överviktiga och stöttar varandra i 

tillvaron och ger varandra styrka att våga vara den de väljer att vara. 

B1: Det är helt fantastiskt hur den världen blivit större och man känner att 

folk träffas i köttvärlden också, att folk går ut och fikar, eller har 

klädbytardagar, äter middag ihop eller går ut och dricker vin ihop och att 

man tar det lite bortanför internet också […]. Det finns en otrolig kraft, jag 

tror inte jag hade vågat starta min blogg om jag inte hade haft andra tjockisar 

att prata med, jag hade nog inte ens kommit på tanken om jag inte hade 

förstått att det fanns människor som tänkte som mig, det var egentligen det 

som var uppenbarelsen att det finns ju människor som känt precis som mig, 

och tänker som mig, det var ett hallelujah-moment![…]. 
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B2: Att dela erfarenheter med andra plus size-kvinnor, har byggt en helt ny 

värld för mig. Jag är inte länge den enda tjockisen i gänget, hon som alltid 

gömmer sig och försöker göra sig liten. Jag är jag och jag får ta plats, det är 

ok!  

B1 och B2 beskriver en gemenskap – indikatorer på detta i deras citat är att de 

lyfter upp positiva aspekter genom att de fått nya vänner som har liknande 

erfarenheter som de själva – vilket gör att de känner sig mer hemma bland 

dessa personer än bland personer som kanske inte har samma erfarenheter som 

de själva – detta visar återigen på de positiva effekterna av ett positivt 

identitetsskapande i en grupp (Baker, 2012). 

B5 beskriver att det är genom ”Fatshion” som hon har hittat en gemenskap, en 

plats där hon har sina vänner och en plats där hon kan känna sig trygg. Vilket 

visar på det positiva en grupp av jämlikar kan skapa för att bygga upp varandra 

i sitt identitetsskapande, inom den sociala identitets-teorin. 

B5 sa: Jag tycker när det gäller mitt eget bloggande, så är det ju jag som vill 

blogga, det är jag som vill visa upp mig, det är jag som vill ha respons, det är 

jag som vill ha kommentarer men när det gäller ”Fatshion” så finns det ju ett 

extra syfte utöver, och även som tjej, just det här att det är viktigt att jag som 

tjock och som tjej kan visa att jag har en plats, och att min plats är viktig och 

måste få finnas och att vi är många, att vi inte bara är några stycken, vi är 

inget undantag, det är inget konstigt, vi är väldigt många tjocka tjejer som 

har lika stor rätt att synas.  

 

En tydlig markör i ovanstående citat av B5 är att hon beskriver att de är många 

personer i denna grupp, och att det är en grupp som vill synas – vilket gör ”Fatshion” 

till en grupp individer som stöttar varandra i livet, i mötet med andra människor som 

kanske inte har någon insikt i hur det är att vara överviktig och kan relatera till samma 

saker som dem i gruppen. Bloggerskorna beskriver att genom att ha tillgång till denna 

grupp vågar de mer än om de hade stått ensamma i sitt bloggande, för dem har det 
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blivit en viktig del att upprätthålla den grupp och få fler människor att få upp ögonen 

för ”Fatshion”. Vilket styrker den sociala identitets-teorin genom att det visar på de 

positiva effekterna av gruppskapande i samhället (Baker, 2012). Det visar även på att 

personer som kanske har låg självkänsla kan genom att stötta varandra skapa en god 

grupptillhörighet som stärker självkänslan. 

 

5.1.3 Kroppen som anslagstavla 

Nästan alla av de tillfrågade har nämnt ett tidigare självhat innan de startade sin blogg 

– att de genom bloggen och mötet med andra bloggare/läsare har kunnat omvärdera 

bilden om sig själva. Begreppet ”Fat acceptance” och att ta sig rätten att klä sig hur en 

vill har varit avgörande i deras bloggande.  

B6: Hela mitt liv har jag trott att jag var för fel (för tjock och för ful) för att 

våga ta plats och synas. Mitt smeknamn i skolan var ”tomaten” för jag rodnade 

så fort jag fick uppmärksamhet. Min väg till bättre självkänsla var genom att 

våga utmana mig själv och våga göra något som jag var obekväm inför […]. 

Genom sina erfarenheter av att vara överviktiga tillsammans med begreppet ”Fat 

acceptance” som ifrågasätter en av samhället konstruerad norm, kan de genom sitt 

bloggande föra vidare sin egen grupps normer, vidja sin grupp och släppa in fler 

individer i ett nytt sätt att tänka (Baker, 2012). 

B3: […] jag har alltid varit tjock sedan jag var typ 10 år, hela min 

tonårsperiod och liksom vuxna liv och jag har alltid haft en ganska komplext 

förhållande till min kropp, jag har haft svårt att veta hur jag ska se på mig 

själv och hur jag ska se på den bild samhället har på min kropp och sådär 

[…]. 

B4: […] När jag var yngre så trodde jag inte att modevärlden eller 

klädvärlden var något jag skulle kunna ingå i för att jag var tjock för att inte 

jag inte ingår i den här modellen över hur man ska se när man har på sig de 

här kläderna, och för det första att inte funnits kläder i min storlek – själva 
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plus-size industrin är ju ganska ny! Så när jag fick upp ögonen för hur mycket 

plus-size kläder det finns, och hur mycket det finns nu så fick jag ett 

jättestort klädintresse, det kändes jättebra att få vara en del av den världen. 

 

Att bloggerskorna börjat omvärderat sina tankar på sig själv och sin kropp visar på det 

som Long och Spears skriver i sin avhandling ”Opposing effects of personal and 

collective self-esteem on interpersonal and intergroup comparisons” (1998) om att 

personer med låg självkänsla med stor sannolikhet kan försöka bygga upp sin egen 

självkänsla genom att bygga upp positiva ramar i sin grupp jämte mot andra grupper. 

 

 

5.1.4 Interaktionen mellan bloggare och läsare 

Den interaktion som sker mellan bloggaren och läsaren görs via kommentarsfältet, 

genom mail och vid möten i verkliga livet.  Bloggerskorna har alla utom en haft en oro 

inför sin bloggstart att de skulle kunna motta negativ respons – men deras oro har inte 

bekräftats i den utsträckning som de trott.  

B3:  Jag har faktiskt fått väldigt lite elaka kommentarer, jag kan räkna de 

elaka kommentaterna på en hand, och typ såna här djupt elaka kommentarer 

i stil med ”Åh dö! Du är tjock och ful!” har jag bara fått en gång liksom, jag 

vart ganska förvånad för jag trodde jag skulle få betydligt mer hat så – ibland 

kan det komma någon som är så här ”Hej, du borde tänka på att äta nyttigare 

du kommer dö i förtid”’[…]. 

Anledningen B3 nämner till att hon trodde att hon skulle få mer negativa kommentarer 

grundar sig i att hon hade den bilden av att folk på internet är elaka och att det brukar 

provoceras av att vara tjock och hur man är när man är tjock. 

B3: Är man tjock så är man ful, man är oattraktiv, man är dum i huvudet, man 

är ganska lat, man är äcklig och jag tänkte att det är något som var tacksamt 

att hoppa på […].  

Enligt Gauntlett (2008) finns det sociala regler i samhället som gör att om till exempel 
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en överviktig person bryter mot de sociala reglerna för hur en överviktig person ska 

uppträda i det allmänna rummet så kan denna person bli behandlad annorlunda i och 

med hennes regelbrott (Gauntlett, 2008, s103). Utifrån hur bloggerskorna tolkat 

samhällets ställda normer, har de skapat en bild av att deras vikt är avvikande och att 

detta kan väcka provokation hos gemene samhällsinvånare. Ett ”vi och dem”-tänkande 

som enligt Baker (2012) innebär att de placerar sig själva och andra överviktiga 

personer i en sorts grupp som skiljer sig från samhällsgruppen (Baker, 2012).  

 

B5 har inte själv fått några negativa kommentarer på sin blogg, men har sett att andra 

bloggerskor få negativ respons. Men hon uppger en frustration kring att hon sett andra 

överviktiga modebloggare få negativ respons – vilket ger indikationer på att hon vill 

stödja sin ”grupp” av likasinnade individer enligt den sociala identitets-teorin (Baker, 

2012). 

B5: Jag tycker det är jättetråkigt […]. När jag ser de här kommentarerna så 

tycker jag att mitt bloggande blir extra viktigt, inte för att jag måste in i den 

debatten, utan bara att jag bloggar driver ett inlägg i debatten, det visar att 

jag har rätt att finnas, jag har rätt att göra det här på samma villkor som 

alla andra. 

B1 har diskuterat med sig själv om hon ska publicera de negativa kommentarerna på 

sin blogg överhuvudtaget, för hon säger att även läsarna påverkas av de negativa 

kommentarerna. Detta kan vara tecken på att vilja motverka samhällsnormer, att 

bloggen ska vara en friplats från samhällsnormer och att vilja främja en 

grupptillhörighet. 

B1: […] Att om de tycker illa om mig så kan de... det blir ett slags bevis på att 

jag inte duger eller att människor som är tjocka inte duger... Så jag har 

debatterat lite med mig själv, men samtidigt så tycker jag att alla får ha en 

åsikt och alla behöver ju inte tycka att allt jag gör är fantastiskt och bra... och 

jag kan ju inte säga att jag ”bara jaa, nu fick jag en elak kommentar, vad roligt”, 

jag blir ju asförbannad ibland och bara sitter hemma och svär och bara 

”aaaaah”[…] 
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Alla bloggerskorna beskriver att responsen de fått har varit viktigt i deras fortsatta 

bloggande. Framförallt lyfter de fram den positiva responsen de tagit emot. Genom att 

få positiv kritik av jämlikar visar det på de positiva egenskaper en gruppmentalitet kan 

ha på gruppens medlemmar. 

B4: […] det är jättekul när man får mail om att människor tycker bättre om sig 

själva genom en text man har skrivit, bara att de tycker om något man skrivit 

det är kul överhuvudtaget. […]De skriver att man ser bra ut, eller att det är kul 

att tjocka kvinnor postar bilder på sig själva. Att man har fina kläder på sig” 

 

För B4 främjas av bekräftelse i sitt bloggande – bekräftelse är något som alla människor 

vill uppleva – och genom att få bekräftelse kan den egna självkänslan byggas upp. 

B5: Eftersom att jag bara får positiv respons så känns det väldigt bra. Det 

känns också som att jag lyckats med mitt syfte, jag vill ju att folk ska bli 

peppade, och jag vill ju att det ska synas att fatshion finns och så vidare. 

B5 beskriver två delar, att det första är det privata, att bloggaren själv får positiva 

kommentarer av enskilda individer, men att det också finns den respons som kommer 

från annat håll: 

B5: Det var några fatshionbloggare som var med i tidningen Chic, och den 

responsen betydde ju jättemycket för det betyder ju att man syns. Att man 

fått en plats att man får en plats i den normala modevärlden. Och den 

responsen känns ju fantastisk, både det att man har blivit sedd och att man 

kommer bli sedd av flera och att man kommer lyfta hela fatshionvärlden och 

antagligen göra fler uppmärksamma på det. 

B5 beskriver i ovanstående citat en situation där överviktiga modebloggar 

lyfts fram i positivt sken, vilket har främjat den gruppen genom att fler 

människor fått upp ögonen för dem men även också gör att ”Fatshion” får en 

plats i det offentliga rummet – vilket tillför gruppen och bidrar till att dess 

gränser utvidgas. 
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Genom att blogga har B1 upplevt att hennes verkliga liv har påverkat genom 

att hon känner en större motivation. 

B1: […] De skriver ”Åh tack så mycket, du har påverkat hur jag tänker om 

mig själv... å... jag tycker inte lika dåligt om mig själv..” Eller ja såna här 

positiva, att man har påverkat någon i sitt liv, det är ju helt otroligt! Här 

sitter jag hemma på min lilla kammare och skriver, och så kan man påverka 

människor positivt... Jag brukar säga åt mina kompisar att även om jag skulle 

dö i morgon så skulle jag ändå känna att jag faktiskt har uträttat någonting 

här på jorden som... ja jag har fått människor att tänka lite bättre, och de, vad 

mer kan man begära av livet känns det som.  

 

Att B1 beskriver att hon känner sig positivt berörd av att ha påverkat andra 

människor, visar på att hennes bloggande påverkar henne även i verkligheten 

genom att hon kanske känner en större motivation i tillvaron och att det hon 

gör är rätt i relation till andra människor. Detta kan vara indikatorer på att 

hennes liv blivit rikare genom att blogga – och genom att blogga möta 

likasinnade människor – att det bidrar positivt både till hennes eget 

identitetsskapande men även till skapandet av en gruppidentitet. 

B1: […] Ofta är det de mest konstiga kommentarerna som man tar åt sig av… 

[…] Hon skrev att jag hade fult hår och att jag hade sminkat mig fult, och det 

blev jag mycket mer ledsen för än andra random tjockiskommentarer man 

kan få. […] Det tog jag mer personligt… 

B1 har fått negativ respons men det verkar som om hon har kunnat distansera 

sig från de negativa kommentarerna – det kan bero på en bra självkänsla och 

en stark grupptillhörighet genom att känna att genom att ha människor i 

ryggen som stöttar då slår en negativ kommentar inte lika hårt.  

B1: Det fanns för några år sedan en hater som var runt på en del 

plusbloggar som skrev väldigt såhär anti… ”Hur fan ser du ut, det är väl 

aldrig någon som vill knulla med dig!?”, det brydde jag mig inte om 
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överhuvudtaget, jag brukar visa min sambo ”nu har han eller hon skrivit, 

kom och titta vad roligt!?” 

 

5.1.5 Motstånd mot att publicera foton 

Alla de tillfrågade har känt ett motstånd inför att publicera bilder av sig själva på 

internet. B3 tycker det är läskigt för att hon inte vet vad de personer som kommer se 

bilder kommer göra med bilderna. 

B3: (a)lltså man vill ju inte att de ska hamna i en mapp någonstans samlat typ 

”Tjocka fula tjejer”- att man är rädd över vad som ska hända med dem, det är 

många gånger jag haft en bild – en bikinibild till exempel, men sen tänkt att jag 

orkar inte om det skulle va så att det skulle bli något med den om jag skulle 

lägga ut den på min blogg. Jag blir sjukt arg på mig själv för att jag inte kan 

tänka ”fuck fuck you” – det stör mig väldigt mycket att jag har den 

begränsningen för det är ju liksom delvis en självcensur som jag sätter på mig 

själv, men det handlar ju om att det är ett ganska rejält hot på internet för det 

finns väldigt mycket skit på internet, folk som gör väldigt taskiga saker[…]. 

B3 uttrycker en irritation över känslan av att måsta censurera sig själv trots att hon 

inte vill göra det. Utifrån Paulsen (2012) kan detta vara tecken på en ambivalens som 

är präglad av motstridiga känslor kring hur kroppen ser ut men samtidigt upplever 

dessa kvinnor en önskan att det inte ska vara några krav kring hur kroppen skall se ut. 

Denna rädsla kring hur fotonen skulle tas emot av eventuella läsare återkommer i 

intervjuerna och det ger en bild av hur de själva upprätthöll den allmänna diskursen, 

bilden av hur samhället ska tolka en överviktig kropp som vågar ta plats. 

B2: Jag var jättenervös i början! Typ ”De kommer se att jag är tjock”. Även fast 

det är hela grejen (haha). Men ju mer mitt självförtroende har växt desto mer 

skiter jag i det, jag ser ut såhär, deal with it, eller surfa på någon annan sida.  

B5 tyckte att det i början kändes konstigt att posta bilder på sig själv.  



 

 
32 

B5: Jag har aldrig tänkt på den här aspekten att någon skulle hitta och att det 

skulle vara fel om någon skulle se, det har varit mer ”Vem skulle vilja titta på 

mig?” men det kom jag över ganska snabbt. 

Hon började med att lägga ut bilder på kläder som hon sytt själv på dockor, men allt 

eftersom började hon ta foton på sig själv i kläderna, men valde först att inte ha med 

sitt ansikte. Därför att hon ansåg at det var kläderna som skulle visas upp inte sig själv. 

Successivt som hon blivit delaktig i den här världen har hennes gränser flyttats för hur 

mycket av sig själv hon ska visa på sin blogg – detta är i relation till att hon upplever en 

grupptillhörighet där hon kan vara stöd till andra personer som tvekar inför att visa 

upp sig själva, men också att hennes intresse för mode ökat genom andra som 

modebloggar som själva lägger ut bilder på sig själva.  Om en person i en grupp 

upplever en grupptillhörighet och upplever en positiv känsla av att vara i en grupp 

(Baker, 2012), så kan detta göra att personen blir inspirerad av de andra i gruppen till 

att prova på saker inom intresseområden – vilket B5 visar prov på detta genom att 

hennes gränser successivt kommit att vidgas.  

För B1 fanns det i början en rädsla för att posta bilder, men att hon ansåg att 

begreppet ”modeblogg” krävde att man lägger ut bilder på sig själv för att 

annars skulle det inte vara en modeblogg enligt henne. Sedan har känslan av att 

stödja andra genom att posta foton på sig själv stärkt hennes motivation till att 

lägga upp bilder foton. 

B1: [---] Det läskiga kanske med att lägga upp en bild är att man lägger ut sig 

för allmänbeskådan och man gör ju någonstans sig sårbar genom att visa hur 

man ser ut så folk kan tycka till och ha en åsikt om det, fast samtidigt 

resonerade jag så att det var viktigare att visa upp ett alternativ som inte syns 

än att jag skulle få några elaka kommentarer…[…] 

Samtliga verkar präglade av de kulturella regler som finns i samhället över hur mycket 

plats en individ får ta i det offentliga rummet (Sandberg, 2004). De kände innan de 

skapade sina bloggar tvivel kring hur de ska tas emot, vilket pekar på att de tvekade 

kring sin rätt att få ta plats och detta påvisar möjligen en låg självkänsla. Denna 
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självkänsla har dock kunnat byggas upp genom den positiva responsen - alltså de 

positiva aspekterna av att kunna stödja varandra i en grupp 

 

 

5.2 Sammanfattning & slutsats 

Syftet med denna studie har varit att underso ka o verviktiga modebloggare som 

fenomen, och se vilket motsta nd och vilka drivkrafter de upplever i sitt bloggande. Fo r 

att uppna  detta har det gjorts intervjuer som har tillgodosett uppsatsens syfte genom 

att skapat en mo jlighet ta del av hur det kan vara att modeblogga och vara o verviktig i 

dagens samha lle. Ha r nedan presenteras studiens fra gesta llningar och sedan fo rs en 

diskussion kring svaren pa  dessa.  

 

Hur kommer det sig att blogginnehållet ser ut som det gör? 

 

 

Deras bloggar började som en blogg med fokus på mode och kläder – men fokuset har 

kommit att utvecklas genom mötet med sina läsare. Bloggerskorna har alla ett intresse 

för kroppsacceptans och de har utvecklat en vilja att stödja likasinnade bloggläsare – 

de upplever inte bara att de stödjer vanliga bloggläsare, utan även andra som 

modebloggar genom att finnas där och vara del i en blogg-gemenskap. Genom att de 

sökt kunskap om begreppet ”Fat acceptance” och själva följt andra plus-size 

modebloggare har de själva valt att börja blogga utifrån detta begrepp i större 

utsträckning. Hur deras bloggar har kommit att se ut har varit beroende av deras egna 

intressen och av interaktionen med sina läsare. Genom att känna att det finns andra 

personer som känner som dem rörande kropp och kroppsuppfattning, har de upplevt 

att de blivit en del av en grupp genom sitt modebloggande – en grupp av personer som 

är överviktiga och har liknande erfarenheter i livet, och som vill skapa en alternativ 

norm till den av samhället konstruerade normen kring hur en välmående kropp bör se 

ut. Genom att vara en grupp upplever dessa personer ett skydd fra n omgivningens 
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eventuella negativa respons pa  deras kropp. Den sociala identitetsteorin a r va ldigt 

aktuell i detta fall i och med den positiva och sto djande ka nsla som bloggerskorna 

upplever genom att ka nna en grupptillho righet (Baker, 2012). Fo r dessa personer 

handlar att modeblogga inte om att bara visa upp snygga kla der – visst det finns ett 

kla dintresse – men det handlar inte bara om det utan om en sto rre fra ga ”Att ta tillbaka 

makten o ver sin kropp och sitt liv”.  Detta har kommit att pra gla deras blogginla gg i och 

med att dem alla skriver texter som ifra gasa tter en norm i samha llet, och att de 

uttrycker att de genom att visa bilder pa  sig sja lva kan visa upp en alternativ kropp som 

kanske inte alltid fa r en positiv plats i samha llet.  

 

Hur ser interaktionen mellan modebloggarna och dess läsare ut? 

Vad får de positiv/negativ respons på? 

 

Som nämnts i tidigare stycke har interaktionen med sina läsare kommit att vara en 

viktig del i bloggarens identitetsskapande, och av skapandet av en tillhörighet i en 

grupp av likasinnade individer (Baker, 2012). Bloggerskorna hade alla haft en tanke 

om att det kanske skulle komma negativ respons på deras bloggar, för att den rådande 

samhällsnormen (Sandberg) är att en kropp bör vara smal och vältränad för att ha rätt 

att visa upp sig i snygga kläder, men denna tanke infriade sig inte i den utsträckning 

som dessa personer trodde den skulle göra. 

De har ista llet fa tt mycket positiv respons av andra personer som ka nner igen sig i att 

vara o verviktiga och ka nna ett utanfo rskap, de har fa tt respons som ha vdar att de 

genom sitt bloggande har fa tt ma nniskor att omva rdera sin egen syn pa  sin kropp till 

det ba ttre. Denna respons har varit motiverande till fortsatt bloggning. Detta sto djer 

den sociala identitetsteorin genom den en positiv verkan av att vara i en grupp av 

likasinnade personer.  

Personerna upplever genom sitt bloggande att de a tertar en plats i samha llet, tidigare 

har de go mt sig och hatat sin kropp. Genom att visa upp en alternativ kropp till de av 
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samha llet skapade normer upplever de att de va gar mer a ven i det verkliga livet. De 

ka nner sig inte la ngre diskriminerade av samha llet pa  samma sa tt som de upplevde 

innan de bo rjade blogga och tog del av nya tankesa tt om sin kropp. 

För att förtydliga: De får positiv respons när de ifrågasätter samhällsnormer och när de 

bär kläder som andra tycker ser bra ut – de får ofta positiv respons av individer som 

känner igen sig i deras tankesätt och dessa individer känner att de blivit stärkta i sin 

egen självbild genom att ta del av dessa bloggar. De får negativ respons vid få tillfällen 

men när de väl får det så rör det då ofta hälsa och deras kropp. 

 

Vilka drivkrafter upplever dessa personer i sitt bloggande? 

 

Det som driver dessa personer a r interaktionen med sina la sare. Genom denna fa r de 

bekra ftelse pa  att det de publicerar go r skillnad och pa verkar ma nniskor till ett ba ttre 

ta nkande kring sig sja lva och sina kroppar. De fa r genom denna respons en bekra ftelse 

pa  att det de go r a r viktigt och att det verkligen betyder na got fo r deras la sare. Detta a r 

na got som a r oerho rt viktigt inom den sociala identitetsteorin att man ka nner ett sto d 

inom den egna gruppen av likasinnade individer (Baker, 2012).  

Personerna menar att en kropp som a r va lma ende inte sja lvklart beho ver vara en smal 

och va ltra nad kropp, utan att det handlar om att a lska sig sja lv den man a r. Det a r den 

mentaliteten de vill sprida vidare till sina la sare. De vill vara en del av 

samha llsdebatten och de tycker att samha llsnormen bo rja fo ra ndras.   
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6. Slutdiskussion 

Den o verviktiga modebloggen a r ett koncept som a r relativt nytt i Sverige. I Sverige a r 

det en liten grupp personer som driver dessa bloggar, gemensamt fo r dessa a r att de 

genom sitt bloggande vill pa verka samha llsdebatten genom att lyfta fram den tjocka 

kroppen i en positiv aspekt.  

Det ha r a r en grupp av individer som skapar en positiv gruppidentitet fo r likasinnade 

som kan relatera till tankar om kroppen. Denna grupp va rnar om att hja lpa varandra 

att bygga upp sja lvka nslan och vill skapa en motgrupp till den diskriminering ma nga 

o verviktiga upplever i samha llet na r den ra dande samha llsnormen a r att fo r att vara 

va lma ende skall kroppen vara smal och va ltra nad. Det talas sa llan om vikten av att 

verkligen a lska sig sja lv och sin kropp fo r det den a r, i vilken storlek den a n har – det a r 

det samtalet som denna grupp av o verviktiga individer vill fo ra gentemot samha llet. 

Denna gruppidentitet a r na got som a ven uppkom i Dickins et alt. (2012) studie av 

bloggcommunityt ”Fat…” vilket tagits upp under tidigare forskning, vilket tyder pa  att 

det kanske kra vs en ka nsla av samho righet och positiv grupptillho righet fo r att va ga 

utmana en allma nra dande diskurs i samha llet. Gruppidentiteter a r na got som a r 

centralt inom den sociala identitets-teorin (Baker, 2012) och som a ven kommit att 

befa stas i denna studie.  

Medierna lyfter ga rna fram negativa aspekter av o vervikt och a terspeglar 

samha llsnormer. Dessa bloggare kan dock vara sitt eget mediala fo nster ut till 

omva rlden genom att da r visa pa  positiva aspekter av att fo rso ka tycka om sig sja lv 

ista llet fo r att efterstra va ouppna eliga ideal. 

När denna studie ställs i relation till det Helen Sandberg skriver i sin avhandling 

(2004) kring att personer som är överviktiga diskrimineras i en större utsträckning i 

samhället, stämmer detta inte i denna studie genom att de inte har upplevt så pass 

mycket diskriminering i sitt bloggande. I dagens internetsamhälle cirkulerar det en 

stor del ”näthat” gentemot kvinnor som uttrycker sin åsikt (TV4 2013) och denna 

hatform har blivit mycket utspridd på nätet (TV4 2013). Det är näthat som riktar sig 
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framförallt mot just den kvinnliga kroppen, men det är något som de överviktiga 

modebloggerskorna till viss del inte mött genom sitt bloggande. 

 

 

 

6.1 Vidare forskning 

Vidare forskning som skulle kunna ga lla en sto rre grupp av modebloggar, och att man 

kanske sta ller normalviktiga och o verviktiga modebloggar bredvid varandra och ja mfo r 

dem – Vad finns det fo r skillnader och likheter? Sedan skulle man kunna a ven ja mfo ra 

de plus-size modebloggar som finns i Sverige med andra plus-size modebloggar 

utomlands, men da  kan man beho va va ga in olika kulturella aspekter. 
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Bilaga 

Intervjuguide  

• Kan du berätta om när du valde att starta en egen blogg?  

• Kan du berätta om hur det kommer sig att din blogg kommit att se ut som den gör?  

• På vilka sätt får du respons av människor på din blogg?  

• Vad får du för respons på din blogg?  

• Kan du berätta om hur det känns att få respons på dina inlägg?  

• Hur upplever du att det är att posta bilder av sig själv på internet?  

• Vad driver dig till att fortsätta var aktiv med din blogg?  

 
 


