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Abstrakt 

Författare: Elin Johnsson och Linnea Näslund Rabb 

Titel: Att sluta fred med sin kropp - En kvalitativ studie om tjockaktivism i Sverige. 

Kandidatuppsats: SOCK04 15hp 

Sociologiska institutionen, höstterminen 2015 

 

Tjocka kroppar utsätts för diskriminering i en rad olika sammanhang av anledning att de är 

tjocka. Ur detta tjockförakt har en aktivism växt fram för att motverka diskrimineringen, de 

kallar sig tjockaktivister. Tjockaktivisterna i Sverige har skapat ett forum på instagram där 

tjockaktivism praktiseras och tycks bli större. Syftet med denna studie är att skapa en djupare 

förståelse för hur tjockaktivismen praktiseras och hur de försöker förändra föreställningen av 

ordet tjock. De flesta tjockaktivister är kvinnligt kodade icke-män och därför kommer denna 

studie avgränsas till dem. Studien använder sig av kvalitativ metod och för att samla in empirin 

har netnografiska mejlintervjuer och diskursanalys på kommentarsfält utförts. För att analysera 

materialet har queerfeminstisk teori och Beverly Skeggs teori om respektabilitet använts. 

Materialet har delats in i tre olika analysteman vilka behandlar tjockförakt, tjockaktivism och 

gemenskap. Resultatet har visat hur tjockaktivisterna försöker ändra innebörden av ordet tjock 

och normalisera bilden av den tjocka kroppen. De beskriver sig själva som tjocka vilket visat 

sig vara ett sätt att ändra innebörden av ordet. Vidare utmanar tjockaktivister normativa 

föreställningar av den tjocka kroppen när de aktivt tar plats med sina tjocka kroppar genom att 

lägga upp bilder på sina kroppar och använda kläder de lärt sig inte passar en tjock kropp 

 

 

 

Nyckelord: Tjockaktivism, tjockförakt, kroppsnorm, tjock kropp, instagram 
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1. Inledning 

Jag använder mig av instagram för att lyfta fram vikten av att alla ser olika ut och 

att alla är bra. Jag blandar mycket i mitt flöde, det är bilder på mig naken eller 

lättklädd, det är citat och pekpinnar osv. Jag visar ofta upp min kropp och påpekar 

samtidigt hur mycket jag tycker om mig själv. Detta är något som jag har märkt stör 

många människor, som att det är något dåligt att tycka om sig själv om en inte hör 

till det normativa i samhället.1 

 

Denna studie kommer att undersöka tjockaktivism på instagram. Citatet ovan är ett utdrag från 

vårt intervjumaterial där Sanna berättar om sin tjockaktivism. Tjockaktivismen är en rörelse 

som jobbar mot kroppshat och vill främja tjocka kroppar (Lupton 2013). Tjockaktivismen är ett 

globalt fenomen och har nyligen börjat synas även i Sverige, svenska tjockaktivister har 

uppmärksammats i TV och media 2 och således fått ta plats på ett annat sätt än tidigare. Fokus 

i uppsatsen är på icke-män3 då den kvinnligt kodade kroppen i högre grad visualiseras i media 

än manskroppen och eftersom de tjockaktivister som deltar i vår studie har kvinnligt kodade 

kroppar (Featherstone 1994).  

 

Vi är intresserade av att undersöka hur tjockaktivism praktiseras i Sverige idag och hur 

tjockaktivister tänker kring sin aktivism. Vidare kommer en del av studiens fokus vara på hur 

tjockaktivister försöker rekonstruera den sociala innebörden av tjockhet i Sverige. Denna studie 

syftar alltså till att uppmärksamma tjockaktivismen i Sverige och reda ut vad dess funktion är 

genom att titta på en av de plattformar där tjockaktivister är aktiva. Vi har valt att studera detta 

utifrån en kvalitativ netnografisk metod som med hjälp av intervjuer och 

kommentarsfältsanalys ämnar att undersöka tjockaktivism i Sverige 2015. Våra teoretiska 

utgångspunkter är queerteori och respektabilitetsteori. Intresset till denna uppsats föddes i den 

för oss allt ökade medvetenhet kring kroppsnormer som låser fast individer i snäva ramar. I de 

feministiska sammanhang som vi rör oss i uppmärksammade vi ett allt större hyllande av 

tjockaktivister varför vi fick upp ögonen för detta fenomen och dessa personer. 

                                                 
1 Sanna, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-23 
2 Akne, Liv. 2015 Fettaktivisterna gör revolution på intrernet. Sydsvenskan. 1 november. 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fettaktivisterna-gor-revolution-pa-internet/ (Hämtad 2015-12-14) 

Malou efter tio. Säsong 4, avsnitt 7. 2015. Tv4. 22 september. http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/natashja-blomberg-

och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031 (Hämtat 2015-12-14) 
3 Den litteratur vi har använt oss av har fokus på kvinnor och kvinnokroppen, vi har istället valt att definiera det 

som kvinnligt kodade kroppar och vidare valt att benämna samtliga intervjupersoner som icke-män då inte alla 

definierar sig som kvinna eller man. Judith Butler (2007) påpekar att genus är något konstruerat och vidare inte 

bestäms av det biologiska kön en fötts med (Butler 2007, 55), således kan en vara född biologisk som kvinna men 

definiera sig som något annat, därav används icke-man i studien där alla utanför kategorin man, med kvinnligt 

kodade kroppar, ingår. 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fettaktivisterna-gor-revolution-pa-internet/
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/natashja-blomberg-och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/natashja-blomberg-och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap kring hur tjockaktivism praktiseras på instagram och 

hur denna typ av aktivism ser ut. Vidare ämnar studien att undersöka om och i sådant fall hur 

tjockaktivister utmanar föreställningar om tjockhet. Vi intresserar oss även för hur 

tjockaktivister försöker rekonstruera innebörden av tjockhet och hur diskursen ser ut i 

kommentarsfälten på deras instagramkonton. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur utövas tjockaktivism på instagram?  

 Hur ser diskursen ut på tjockaktivisters instagramkonton? 

 På vilket sätt försöker tjockaktivister rekonstruera den sociala innebörden av tjockhet i 

Sverige?  

 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer materialet bestå av fem mejlintervjuer med 

tjockaktivister och kommentarsfältsanalys på fem andra tjockaktivisters instagramkonton. 

Detta eftersom intervjuerna kommer att ge oss tjockaktivisternas egna perspektiv på sin 

aktivism. Vidare kommer kommentarsfältsanalysen visa hur interaktionen uttrycker sig i 

kommentarsflödet på instagram vilket kommer att ge ytterligare en uppfattning av 

tjockaktivismen. 

 

1.3 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka tjockaktivister på det sociala mediet instagram, detta 

eftersom uppsatsens tidsbegränsning gör att det inte finns möjlighet att utforska fenomenet på 

andra områden. Instagram har valts för att vi har en förförståelse om att instagram används 

aktivt av många tjockaktivister. Instagram har kommentarsfält som en funktion där användare 

kan interagera med varandra, var vi uppmärksammat diskussioner kring tjockhet. Vidare så har 

studien avgränsats till tjockaktivister inom den svenska kontexten eftersom det dels är ett 

relativt nytt fenomen i Sverige och därmed är intressant men även eftersom uppsatsen har ett 

begränsat omfång. En annan avgränsning som gjorts är att studien endast fokuserar på kvinnligt 

kodade tjockaktivister, detta eftersom förförståelsen tyder på att majoriteten av tjockaktivister 

är icke-män. 
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1.4 Begrepp 

1.4.1 Fat-shame/tjockförakt  

Genusvetaren Amy Erdman Farrell (2011) definierar fat-shaming som den diskriminering som 

sker mot tjocka kroppar. Fat-shaming är när förakt riktas mot en person på grund av dess tjocka 

kropp och kan vara både medveten och omedveten. Medveten fat-shaming är när någon säger 

otrevliga kommentarer rakt ut och exkluderar personer på grund av deras tjocka kroppar. 

Omedveten fat-shame handlar snarare om kommentarer som menar att vara omsorgsfulla men 

misslyckas eftersom dem samtidigt är nedlåtande. Fat-shaming reproduceras av institutioner 

och industrier som stigmatiserar och tillskriver negativa attribut till den tjocka kroppen. Det 

finns ett kapitalistiskt intresse av fat-shaming eftersom företag tjänar enorma pengar på att 

tjocka kroppar skambeläggs då det gör att bland annat bantningsindustrin växer (Farrell 2011). 

I denna studie har fat-shame översatts till tjockförakt men definitionen är densamma. 

  

1.4.2 Tjockaktivism 

Sociologen Deborah Lupton (2013) definierar tjockaktivism som en rörelse som eftersträvar 

social rättvisa och vars mål är att stoppa diskrimineringen mot tjocka människor. 

Tjockaktivismen vill ta bort de negativa attributen som är tillskrivna tjocka kroppar och 

praktiseras av aktivister, där vissa befinner sig på det akademiska fältet och andra når ut till den 

samhälleliga publiken via exempelvis internet.  Med hjälp av olika plattformar sprider 

tjockaktivister ut normaliserande budskap om den tjocka kroppen. Majoriteten av 

tjockaktivisterna är tjocka kvinnligt kodade icke-män som har en feministisk utgångspunkt i sin 

aktivism och själva definierar sig som tjocka (Lupton 2013, 29-30). 

 

1.4.3 Instagram 

Instagram är en social foto-app för användning främst via mobiltelefoner och surfplattor. 

Användare kan publicera bilder som delas med deras följare vilka i sin tur kan gilla och 

kommentera bilden. En användare kan välja om hens konto ska vara öppen eller privat. Ett 

privat konto kan endast följas vid godkännande av innehavaren (Instagram, 2015). 
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2. Bakgrund till ämnet 

Under 1800-talet uppfattades tjocka kroppar som en markör för rikedom och tillhörande 

medelklassen, någonting som kan kännas långt ifrån dagens verklighet där associationerna till 

tjockhet är helt andra (Farrell 2011, 7). Nu för tiden associeras tjock med lathet och omoral och 

är därför svår att uppfattas som något positivt hos individer (Featherstone 1994; Larkins & 

Pines 1979). Konstruktionen av fetma som en global hälso-kris påverkar synen på tjocka 

kroppar som sjuka på ett individuellt plan och som parasitisk på ett samhälleligt plan där de 

anses utnyttja hälsovården och dessutom inte vara nog självdisciplinerade att vara en god 

medborgare och försöka gå ner i vikt. Tjockhet är därmed konstruerat som något moraliskt 

dåligt. (Wykes 2014, 2). 

 

Genusvetaren Farrell (2011) presenterar tjockaktivismens utveckling i USA i sitt verk Fat 

Shame: Stigma and the fat body in American culture. I slutet på 60-talet började tjockaktivismen 

att ta plats i led med bland annat gay-rörelsen och andra vågens feminism med mål att lyfta 

fram diskrimineringen tjocka människor upplever på grund av sin kroppsform. Vissa 

medverkande i tjockaktivismen var också aktiva inom andra grupper – som black power 

rörelsen – men främst var anknytningen till feminismen. Andra vågens feminism började lyfta 

och problematisera den normativa kroppen och därmed inkluderades tjocka kroppar i rörelsen 

(Farrell 2011, 140). 

 

Tjocka kroppar utsätts för både synligt och osynligt förtryck, vissa kommentarer är direkt 

nedlåtande medan förtrycket i andra fall döljs bakom välmenande ord. Som i kommentarer som 

exempelvis “du kommer må mycket bättre när du går ner i vikt” döljer det sig ett förtryck och 

negativa antaganden kring tjockhet medan det samtidigt antas vara en god gest att påpeka 

negativa följder som förknippas med tjockhet. Tjockaktivister har utmanat den medicinska 

bilden av tjockhet som något hälsofarligt genom att lyfta fram alternativ forskning om hälsa 

och tjockhet. De har bland annat lyft diskriminering och dess följder som skapat psykiska 

problem hos tjocka personer, de har vidare påvisat hälsorisker med diverse dieter och 

uppmuntrat tjocka kvinnor att anamma en öppen sexualitet (Farrell 2011, 142-143).  

 

Tjockaktivisterna vill förändra hur den tjocka kroppen framställs och rekonstruera bilden av 

hur tjockhet och hälsa hänger ihop (Farrell 2011, 138). De vill ha rätt till romantik, rättvisa 

arbetsbehandlingar, bra hälsovård och därmed bygga upp en omgivning som tillåter dem att 
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vara inkluderade i samhället på lika villkor. I kampen om acceptans för tjocka kroppar har 

tjockaktivister engagerat sig i både mindre och större projekt, allt från böcker till event (Farrell 

2011, 139). 
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3. Tidigare forskning 

Till denna studie har vi funnit relevant tidigare forskning som ger en grund till ämnet. Den 

tidigare forskningen behandlar tjockaktivism, kroppsnormer och diskriminering av tjocka 

kroppar. Inom dessa områden finns flera utförda studier och aktiva forskare vilka har tagits 

fram genom att använda nyckelord för att söka på databaser. Vidare lyfter de tidigare studierna 

fram viktiga aspekter och ämnen som behandlas i uppsatsen. 

 

3.1 Media och reklam reproducerar kroppsnormer 

Den feministiska filosofen Susan Bordo (2004) och sociologen Mike Featherstone (1994) 

menar att media med hjälp av fasta och rörliga bilder visualiserar hur den moderna kroppen bör 

och ska se ut (Bordo 2004, 170; Featherstone 1994, 105). Featherstone anser att 

kroppsuppfattningen domineras av visuella bilder varför också medvetenheten om individers 

eget utseende ökar. Individer jämför ständigt sig själva med de bilder som media producerar 

vilket skapar en bild av vad en är och vad en ytterligare skulle kunna bli. Den grupp som är 

mest utsatt för medias kroppshets är kvinnligt kodade kroppar som framförallt används i reklam. 

Detta eftersom den normativt intagna kvinnorollen oftast är ansvarig för inköp i hemmet så 

riktas reklam oftare till kvinnligt kodade icke-män (Featherstone 1994, 113). 

 

Susan Bordo argumenterar för att även normen kring kvinnlighet visualiseras genom media via 

bilder som visar vilken kroppsstorlek, vilket mode, uttryck och rörelser som råder i samhället 

(Bordo 2004, 169-170). Vidare argumenterar Bordo för att det är sällan som den icke-normativa 

kroppen tar plats i reklam eller populärkultur. Det är den normativa smala kroppen som ständigt 

syns vilket krockar med medias bild av den kvinnligt kodade kroppen och verklighetens breda 

variation av kvinnligt kodade kroppar. Således blir attityden gentemot tjocka kroppar att de är 

patologiska, ohälsosamma och oattraktiva skriver Bordo (2004, 186).  

 

Featherstone (1994) indikerar ytterligare att det är på grund av konsumtionskulturens 

kroppsnormer som individer känner tvång att underhålla sitt yttre. Han argumenterar för att 

reklam har tvingat mottagarna att inta en kritisk ställning till sin kropp och sin livsstil, att bara 

vara sig själv duger inte. Reklam har således bidragit till att individer tvingas till ständig kritik 

av sig själva och ett ständigt sökande efter kroppsliga fel som måste åtgärdas eftersom bristerna 

inte längre tolereras (Featherstone 1994, 109-110). Det läggs extremt stort fokus på att 

marknadsföra kroppsvårdsprodukter, dieter och träningsprylar vilket visar på hur viktigt det är 
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att sköta om kroppen (Featherstone 1994, 105). Det som media förmedlar är att om en bevarar 

kroppen så bevarar en också allt gott i livet: hälsa, ungdom, skönhet, sex och god fysik som alla 

är positiva attribut. Samtidigt så porträtteras tjocka kroppar som dystra och bedrövade 

skämtfigurer. Utseendet är som en spegling av jaget och därmed blir försummande av kroppen 

ett tecken på dålig självbild och moraliskt misslyckande skriver Featherstone (1994, 119-121). 

 

3.2 Diskriminering och stigmatisering av tjocka kroppar 

Psykologerna Judith Candib Larkin och Harvey A. Pines (1979) har i sin studie No fat people 

need to apply visat att tjocka personer diskrimineras i jobbansökningar. Studien genomfördes 

genom en enkätundersökning som bestod av frågor vilka tillsammans visade resultat på vilka 

slags personer som bland annat ansågs vara ideala att anställa, effektiva som manager och 

motiverade som anställd. Resultatet visade att tjocka personer anses vara mer lata, sämre på 

sina yrken, oorganiserade, mindre framgångsrika etc. Studiens resultat redogjorde för att tjocka 

personer diskrimineras i jobbansökningar eftersom det finns antaganden om att dem bland annat 

har sämre arbetsmoral (Larkin & Pines 1979). 

 

Vidare redovisar psykologerna Rebecca Puhl och Kelly D. Brownells i sin studie Bias, 

Discrimination and Obesity (2001) hur diskriminering mot tjocka människor inträffar via 

institutioner. Detta har de undersökt på tre olika fält vilka är anställning, utbildning och sjukvård 

genom att titta på tidigare genomförda studier. I en av studierna skulle deltagarna besvara på 

vilka egenskaper de förknippade med olika chefer. Respondenterna gavs beskrivningar på 

hypotetiska chefer där vissa beskrevs som “normalviktiga” och andra som tjocka. Resultatet 

visade att de chefer som beskrevs som tjocka associerades med negativa beteenden i högre grad 

än de “normalviktiga”. Vidare så används en studie som gjorts på ett gymnasium där forskarna 

har tittat på ansökningar och kommit fram till att tjocka människor hade sämre chans att komma 

in på skolan. Slutligen användes en studie genomförd inom vården där de undersökt om 

sjukvårsbiträdernas bemötande gentemot patienter påverkats av patientens vikt. Resultatet 

visade att den “överviktiga” patienten tillskrevs negativa symptom baserat på patientens vikt. 

Puhl och Brownells studie har resulterat i att diskriminering mot tjocka kroppar sker vid 

arbetsplatser, inom sjukvård och utbildning. (Puhl och Brownell, 2001) 

 

Lewis, Thomas, Warwick, Castled, Hydee, Komersaroff (2011), samtliga akademiker inom 

hälsosektorn, har utfört en intervjustudie i vilken de tagit reda på upplevelser och erfarenheter 
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av tjocka kroppar. De använder sig av Goffmans definition av begreppet stigmatisering, ett 

attribut som är väldigt missgynnsamt för den som tillskrivs det och vilket i interaktion med 

andra människor kommer vara det främsta som dem bedöms för. I deras studie framkommer 

det att tjocka personer utsätts för stigmatisering på grund av deras kroppsstorlek i en mängd 

olika situationer som läkarbesök, kläder som inte passar, möblemang som inte är anpassat efter 

olika kroppsstorlekar, ifrågasättande av moderskap etc. Studien visade även att tjocka kvinnor 

i större utsträckning utsätts för stigmatisering än män (Lewis, Thomas, Warwick, Castled, 

Hydee, Komersaroff 2011). 

 

3.3 Tjockaktivism 

Lauren Gurrieri och Hélène Cherriers, båda professorer inom PR, kvalitativa studie Queering 

beauty: fatshionistas in the fatosphere (2013) har analyserat representationer samt upplevelser 

av ordet vacker för att förstå hur kvinnor som inte passerar inom den normativa samhälleliga 

föreställningen av kroppen förhåller sig till detta. Gurrieri och Cherrier har tittat på de aktiva 

som höll sig inom den så kallade “fat-o-sphere” som är en plattform vars främsta fokus ligger 

på att skapa en säker plats för tjocka personer och dess gemenskap. En stor del av “fat-o-sphere” 

är mode-bloggar som drivs av tjocka kvinnor. De har använt sig av en netnografisk metod och 

har analyserat totalt 922 blogginlägg skrivna av fatshionistas. Fatshionistas är en slags identitet 

som har uppkommit från tjockaktivist-rörelsen, som existerar världen över, för att utmana 

stereotypen att tjockhet inte kan associeras med mode och snygghet. Deras studie har visat att 

fatshionistas omförvandlar kulturella föreställningar om skönhet genom tre performativa steg, 

att acceptera sin tjocka kropp, skapandet av en gemenskap som ska ifrågasätta normer och inte 

gömma sin tjocka kropp (Gurrieri och Cherrier, 2013). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Featherstone (1994) och Bordo (2004) diskuterar media och reklams påverkan på kroppsnormer 

och framförallt kvinnligt kodade kroppar. De båda lyfter samhällsklimatet gällande kroppar och 

hur viktigt det blivit att sköta om kroppen i den västerländska kulturen. Vidare så har Larkin & 

Pines (1979) samt Puhl & Brownell (2001) redovisat hur tjocka kroppar utsätts för 

diskriminering i olika offentliga sammanhang och institutioner. Ytterligare har Lewis et al. 

(2011) redogjort för hur tjocka kroppar även stigmatiseras i offentliga rum på grund av deras 
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kroppsform. Slutligen har Gurrieri och Cherrier (2013) studerat tjockaktivismen på internet och 

hur tjocka personer utmanar kroppsnormen i modebloggar.  

 

Vår studie ämnar att titta på tjockaktivismen likt det som Gurrieri och Cherrier gjort när de 

undersökt tjockaktivism. Det som skiljer vår studie ifrån Gurrieri och Cherriers är att de valt 

inriktningen mode hos tjockaktivisterna medan vår studie intresserar sig för en mer allmän 

tjockaktivism, det vill säga utan ett specifikt gemensamt intresse hos aktivisterna. Vidare har 

Gurrieri och Cherriers studie resulterat i att de fann tre performativa steg i tjockaktivismen vilka 

vi finner intressanta även för vår studie. 

 

De studier som undersökt hur kroppsnormer skapas och hur diskrimineringen av tjocka kroppar 

ser ut ger vår studie en vetenskaplig grund. Detta för att de undersökt och konstaterat negativa 

upplevelser kring tjockhet och hos tjocka personer. Det som skiljer vår studie från dem är att vi 

undersökt tjockaktivisters egen syn på kroppsnormer och hur tjockaktivisterna själva upplevt 

och handskats med tjockförakt.  
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4. Teoretiskt ramverk  

4.1 Queerfeministisk teori 

Queer är ett kritiskt förhållningssätt till det normativa och fokuserar på avvikelsen från det som 

konstruerats som det normala (Rosenberg 2002, 12; Ambjörnsson 2006, 8). Queer kan användas 

som beteckning på de som inte passerar enligt normen och menar att vi ska ifrågasätta att det 

skulle finnas något normalt/onormalt sätt att vara exempelvis kvinna/man (Ambjörnsson 2006, 

8-9). Queer är ett adjektiv som betyder avvikande och konstig, och har tidigare använts i 

engelskans vokabulär som ett starkt nedsättande ord gällande homosexuella men queerrörelsen 

tog tillbaka ordet genom att själva identifiera sig som queera (Rosenberg 2002, 39-40). 

Queeraktivismen handlar om att utmana den socialt accepterade gruppen, normen, och på så 

sätt ta över den dominerande gruppens värderingar istället för att acceptera en lägre position 

genom att ge upp sina egna värderingar. Istället för att avsky sin egen identitet som samhället 

lärt en att göra vill de att identiteten ska bli en del av samhället och således ska inte den egna 

identiteten förnekas eller förträngas av någon (Rosenberg 2002, 36). 

 

Det avvikande behövs för att kunna göra normen till det normala, utan en motsatskategori kan 

det normativa inte existera. Vidare så är inte det avvikande ett hot mot det normativa eftersom 

det inte kan rubba den normativa ordningen så länge inte normerna synliggörs. Normer passerar 

som osynliga och existerar undermedvetet hos alla individer ända tills någon bryter mot dem 

och därmed uppmärksammar normen. Normer består av kulturellt och socialt konstruerade 

regler som individer förhåller sig till. Normativitet kallas den maktordning som upprätthåller 

normerna och bygger på att exkludera det avvikande och inkludera det normala. Genom att de 

som avviker mot normen reduceras till “dem andra” och de som passerar som normala reduceras 

till “vi” så skapas en hierarki där ena gruppen tilldelas privilegier på bekostnad av dem andra 

(Rosenberg 2002, 100-102).  

 

Queer bygger även på begreppet performativitet. Performativitet är görandet, alltså 

upprätthållandet, av normer som hela tiden reproduceras i och med att individer beter sig som 

dem förväntas att göra beroende på deras tilldelade identitet (Ambjörnsson 2006, 136-138). När 

en flicka exempelvis klär sig och leker som hon förväntas göra så bekräftas hennes handlande 

av omgivningen och därmed har hon lärt sig vad det är att vara flicka. Ett sätt att förändra det 

förgivettagna rådande normerna är att inta roller som inte förväntas av oss. Det som krävs för 

att skapa förändring är att göra saker som utmanar det normativa (Ambjörnsson 2006, 139). 
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4.2 Respektabilitet 

Skeggs (1999) menar att på sjuttonhundratalet konstruerades femininitet genom texter som 

beskrev hur en dam skulle vara, se ut och bete sig och därmed också vad som krävdes för att 

anses vara respektabel. Dessa beskrivningar av en feminin dam var beskrivningar av samtidens 

medelklass. På artonhundratalet blev femininiteten en klassmarkör och kodades som 

respektabel. Femininitet blev som en egendom medelklasskvinnor kunde ha och genom att 

uppföra sig enligt reglerna kunde de bevisa sin respektabilitet (Skeggs 1999, 158-159). För att 

klassas som respektabel var en tvungen att både se feminin ut och dessutom bete sig feminint 

(Skeggs 1999, 161).  

 

Än idag har maskuliniteten makt att legitimera femininiteten och bekräftelse från män är högt 

värderat i den heterosexuella kontexten. Känslan av att inte duga som kvinna, att inte vara 

feminin nog, är ett tecken på den makt maskuliniteten och heterosexualiteten har (Skeggs 1999, 

181-182). Femininitet är en kulturell resurs, ett sätt att accepteras och passa in, att investera i 

femininitet är således att investera i sitt kapital (Skeggs 1999, 186). 

 

Skeggs (1999) menar att respektabilitet avgör hur vi talar, vem vi talar med, hur vi bedömer 

andra, vad vi studerar och hur vi vet vilka vi är/inte är. Att vara respektabel är viktigt för dem 

som inte anses vara respektabla då respektabiliteten har makt att avgöra vem som ska tillhöra 

den priviligierade gruppen eller inte. För dem som passerar som respektabla är attributet 

osynligt då de redan tillhör det normativa. Att anses vara respektabel är viktigt för dem som är 

underpositionerade eftersom det värderas högt av de som har makten att legitimera vad som ska 

uppskattas och inte. Respektabilitet fungerar som en mekanism för att patologisera och göra 

vissa grupper till “dem andra”. Respektabiliteten osynliggörs och normaliseras av dem som 

redan besitter den och därför inte behöver bevisa den (Skeggs 1999, 9). Respektabilitet handlar 

om kampen att bli socialt godkänd, om att bli accepterad. 

 

Respektabiliteten är en slags klassmarkör, det vill säga att de som tillhör medelklassen också 

har lärt sig ett respektabelt sätt att bete sig, se ut och röra sig på som fungerar som ett medel att 

förmedla rådande moral och göra den till den allmängiltiga. De som erkänns som respektabla 

har en moralisk auktoritet som de som anses vara orespektabla inte har. De som inte besitter 

den moraliska auktoriteten anses behöva kontrolleras av statliga medel (Skeggs 1999, 12). 

Respektabilitet består av en komplex sammansättning av godtagbara beteenden, utseenden och 
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sätt att tala vilka blir till sociala regler och kulturell moral. Det finns en viss distinktion mellan 

dem som anses gå att rädda och dem som är oräddningsbara (Skeggs 1999, 78). Att vara 

respektabel är viktigare för kvinnor eftersom dem har ett större moraliskt ansvar, både över sina 

barn, män och hushåll (Skeggs 1999, 15).  

 

Skeggs använder sig av Bourdieus teori om kroppen för att visa hur samhällspositioner 

förkroppsligas i individers kroppsform och sätt att vara. Genom kroppsliga attribut som 

exempelvis klädstil och frisyr så materialiserar kroppen den smak som visar vilken klass en 

tillhör. Den kropp som anses vara respektabel är den vita, heterosexuella medelklasskroppen 

(Bourdieu 1986; Skeggs 1999, 133). En tjock kropp är en kropp som signalerar att den har gett 

upp hoppet på att klättra på klasstegen, på att i samhällets ögon förbättras. Kroppens form, 

disposition och storlek förmedlar vilken samhällsposition en har och vidare så bedöms kläder 

som respektabla eller inte. Att ha för vulgära kläder är att vara orespektabel och därmed 

opassande medan att ha mer täckande kläder är att vara respektabel och anständig (Skeggs 1999, 

135-136).  

 

Sexualiteten är ännu ett verktyg för att bedöma respektabilitet (Skeggs 1999, 190). Det som ses 

som det respektabla är reglerade sexuella praktiker och sexualitet som sker bakom stängda 

dörrar. Att istället öppet tala om sin sexualitet eller sin lust är skamligt, speciellt för en kvinna. 

Att vara återhållet feminin gör att kvinnan själv reproducerar en okroppslig sexualitet, det vill 

säga att kroppen anses vara något skilt från dem själva, något som ska döljas (Skeggs 1999, 

197-198). 

 

4.3 Sammanfattning 

Queerfeminstiskt teori är relevant för vår studie eftersom den redogör för det normativa och 

avvikande, något som kommer vara centralt i denna studie. Alltså menar queerteorin att det som 

uppfattas som normativt måste ha en motstatskategori för att kunna existera vilket vi tror kan 

hjälpa oss att förstå tjockaktivismens helhet. Vidare finns ett intresse av konstruktioner av det 

normativa och hur en kan förändra förgivettagna normer. Vi tror oss kunna finna likheter mellan 

queeraktivismen och tjockaktivismen då queeraktivismen handlar om att utmana den socialt 

accepterade gruppen vilket vi tyckt oss uppfatta även hos tjockaktivismen. 
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Skeggs (1999) teori om respektabilitet uppfattar vi lämplig för studien då vi vill undersöka om 

en tjock kropp anses vara en orespektabel kropp och därmed inte har samma privilegier som en 

respektabel kropp. En respektabel kropp uppfattas som normativ och de respektablas privilegier 

som osynliga. Detta för att få en djupare förståelse till varför tjockaktivism och tjockförakt 

finns.  
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5. Metod 

Denna studie består av två kvalitativa metoder då vi funnit både netnografiska intervjuer och 

diskursanalys av kommentarsfält givande för att besvara studiens frågeställningar. I och med 

att studien ämnar att studera tjockaktivism så har intervjuer med aktivisterna varit till god fördel 

för studien. Genom att deras egna erfarenheter och upplevelser lyfts fram i intervjuer kan 

studien skapa en förståelse om hur deras aktivism ser ut och tar sig i uttryck. För att ytterligare 

bredda kunskapen om tjockaktivism på instagram valde vi att använda oss av 

kommentarsfältsanalys. Kommentarsfältsanalysen kan ge en övergripande bild om hur 

aktivisterna gör motstånd mot kroppsnormer och därmed blir kommentarsfältsanalysen ett 

verktyg för oss att se hur diskursen kring tjockaktivismen uttrycker sig. 

 

5.1 Netnografiska intervjuer 

I studien används netnografiska intervjuer eftersom studien ämnar att undersöka tjockaktivism 

på internet. Netnografi är en relativt ny forskningsmetod vilken grundades 1997 av Robert V. 

Kozinets. Ordet netnografi består av en sammanflätning av nätet och etnografi, det är en slags 

etnografisk studie som görs på internet. Etnografin fokuserar på att förstå människor i deras 

vardag och med hjälp av netnografi kan vi förstå sociala sammanhang på internet (Berg 2015, 

10). 

 

Studien intresserar sig för den gemenskap som internet möjliggör och de nätverk som skapas 

på internet och därför har instagram valts ut som plattform för att utföra studien. 

Tjockaktivismen har vuxit i och med att internet har förändrat gränsdragningar för sociala 

relationer och sådant som tidigare innebar begränsningar såsom tid och rum har förändrats med 

internet (Berg 2015, 20). Internet möjliggör därmed för människor som befinner sig på olika 

fysiska platser att skapa relationer och interagera med varandra. Internet måste förstås som 

någonting som samexisterar med fysiska rum, den verkliga världen samspelar med 

cybervärlden. Det är en sammanflätning av den digitala och fysiska kommunikationen (Berg 

2015, 26). 

 

I tidiga studier om internet diskuteras distinktionen mellan online och offline eftersom 

människor då inte var uppkopplade mot internet ständigt. Idag ser relationen till internet 

annorlunda ut (Berg 2015, 43). Nu för tiden är nästan alla ständigt uppkopplade mot internet 
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och deltar i olika nätgemenskaper som passar deras intressen och i sociala nätverk där en 

ständigt kan interagera med andra (Berg 2015, 27). 

 

Berg (2015) skriver om två olika slags kommunikationer på internet, det ena är synkron 

kommunikation vilket är exempelvis chattar där en kommunicerar i realtid och det andra är 

asynkron kommunikation vilket är kommunikation via till exempel epost där kommunikationen 

inte sker i realtid. I studien har asynkrona intervjuer varit mer intressanta eftersom det ger 

intervjupersonen större möjlighet till djupare reflektioner och funderingar.  Det ger även 

möjlighet för människor som är mer upptagna att delta i intervjun eftersom dem kan svara på 

intervjufrågorna när det passar dem bäst. Genom att asynkrona intervjuer ger 

intervjupersonerna mer tid att reflektera över intervjusvaren så finns det också större möjlighet 

för dem att svara på frågorna på ett sätt som passar dem bäst. Det finns självklart en problematik 

med detta också, intervjupersonerna kan mer noggrant avväga vad de vill dela med sig och inte 

och vilken information som ska uteslutas (Berg 2015, 101-102). 

 

5.2 Diskursanalys  

Diskursanalys bygger på flera olika vetenskaper med fokus på språkets uppbyggnad och makt 

(Bergström och Boréus 2000, 221-222). Den språkliga diskursen består av regler och 

likformigheter som avgör hur fenomen kategoriseras och händelser talas om. Med hjälp av 

språket delas fenomen in i kategorier och dessa klassificeras utifrån den samhällsföreställning 

en besitter. När en med hjälp av språket delar in och tolkar världen runt om sig så kan dessa 

kategoriseringar ge konsekvenser för vissa människor i realiteten (Boréus 2011, 150-151). 

Studiens diskursanalys har en konstruktivistisk utgångspunkt och det innebär således att hur en 

pratar om händelser och hur en förhåller sig till dessa påverkar i sin tur ens föreställningar om 

dem. Vidare menar konstruktivismen att människor tillskrivs egenskaper i olika diskurser - 

exempelvis lat - och detta genom hur en väljer att tala om samt hur våra handlingar, i relation 

till dem, struktureras av oss (Boréus 2011, 151). 

 

Den postmarxistiska diskursanalysen som utvecklats av Laclau och Mouffe (1985) är inspirerad 

av semiotisk språkfilosofi som innefattar bland annat tecken, analogikedja och nod. Ett begrepp 

är enbart ett begrepp fram till den tilldelats sin betydelse. Med hjälp av socialt inlärda 

föreställningar gällande begrepp har begrepp olika innebörd och gör att en kan skilja begreppen 

åt samt förstå dem. Tecken är dessa begrepp och dess innebörd, alltså en sammanflätning av 
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uttryck och innehåll. Diskursanalysen är intresserad av den process som går till vid skapandet 

av betydelsen hos olika begrepp, alltså när tecknen får sin mening (Bergström & Boréus 2000, 

229). En diskurs består av en rad olika tecken vilkas betydelse skapas i deras relation till 

varandra (Winther Jörgensen & Philips 2000, 33). Detta kallas analogikedjor. Till exempel är 

analogikedjorna kring tjockhet i den västerländska kulturen negativa sammankopplingar som 

lathet, ohälsa och oambitiös. Inom dessa kedjor har vissa element negativ mening och andra 

positiva, där dessa behövs för att förstå tecknet, exempelvis tjock som negativ, i opposition mot 

andra tecken, exempelvis smal som positiv (Bergström & Boréus 2000, 229). 

Associationsrelationer bildar en diskurs som har en speciell gemensam nämnare, en nod. Ett 

exempel på detta är tjockhet, om inte tjockhet konstruerats som något moraliskt dåligt i vårt 

samhälle så hade diskursen kring det inte heller funnits (Bergström & Boréus 2002, 230).  

 

5.3 Genomförande  

Netnografiska intervjuer sker på internet och studien har använt sig av mejl-intervjuer eftersom 

det möjliggjort för intervjupersoner att delta även om de befinner sig på andra platser i landet 

samt eftersom det ger intervjupersonen möjlighet att svara när hen har tid. Vidare så ger mejl-

intervjuer större möjlighet för intervjupersonerna att uttrycka sig om sådant som de annars 

kanske hade dolt eller glömt att nämna av olika anledningar, detta eftersom det kan vara enklare 

att berätta om saker i text än muntligen. Slutligen är internet platsen där studien ämnar 

undersöka tjockaktivism varför det inte varit önskvärt att begränsa materialet till 

intervjupersoner som befinner sig på samma fysiska plats för att genomföra intervjuer. Av dessa 

anledningar är mejl-intervjuer metoden som till studiens fördel använts för att samla in material.  

 

När en ska utföra en netnografisk studie måste en hitta ett relevant sammanhang och även få 

tillträde till det (Berg 2015, 79). Vidare så är en del av den netnografiska forskningsprocessen 

att vara på den plattform som studeras för att lära känna fältet (Berg 2015, 84). För att få tillträde 

till instagram och kunna titta på hur aktivister använder sig av instagram så skapades ett 

instragramkonto där studiens syfte och problemformulering presenterades. Med hjälp av detta 

instagramkonto har möjligheten för att följa tjockaktivister skapats och se hur bild- och 

textflöderna ser ut. Vidare så har privata meddelanden skickats till ett begränsat antal personer 

som utgivit sig för att vara tjockaktivister där studien presenterats och förfrågning ställts om de 

skulle vara intresserade av att ställa upp på mejl-intervju. 
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För att få tag i intervjupersoner till studien så har hashtags används. Hashtags är ett sätt att 

tematisera intressen på sociala sajter och genom hashtags så går det att finna andra personer 

som delar intressen med en själv (Berg 2015, 27). Bland annat har hashtagen #fettaktivism 

använts för att genom att se vilka som använder sig av hashtaggen hitta intervjupersoner.  

 

Sammanlagt fann vi 30 konton vilka alla på olika sätt praktiserar tjockaktivism genom att lägga 

ut bilder på sina icke-normativa kroppar och skriva uppmuntrande texter som problematiserar 

tjockförakt och smalhetsnorm etc. Av dessa 30 definierade 18 stycken sig uttryckligen som 

tjockaktivister till vilka det skickades privata meddelanden till för att fråga om de önskade delta 

i studien, detta eftersom intentionen inte varit att definiera någon som tjockaktivist när de själva 

inte uttryckligen gjort det. Av dessa 18 så svarade 14 stycken att de var intresserade att delta i 

en intervju och till dem skickades därefter ett mejl med intervjufrågor. Slutligen tillhandahölls 

5 mejlintervjuer.  

 

För att utföra diskursanalysen har diskursen avgränsats till kommentarsfält på utvalda 

tjockaktivisters instagram där användare kommenterar både positivt och negativt på 

aktivisternas bilder. Kommentarerna vi valt att använda i analysen är skrivna under år 2015 på 

svenska instragramkonton. Intentionen har varit att få en djupare förståelse av den diskurs som 

finns på tjockaktivisters instagram och att hitta vad som är centralt i diskursen  

 

För att komma åt kommentarsfält att analysera så har öppna instagramkonton använts eftersom 

dessa inte är låsta för en begränsad publik. För att samla in materialet så valdes fem 

tjockaktivisters instagramkonton ut. Urvalet av instagramkonton har delvis skett baserat på vår 

förkunskap gällande tjockaktivister, detta för att de synts i bland annat media, som ladydahmers 

och apansattigranen hos “Efter 10 med Malou” och Stina Wollters uppfunna hashtag 

#dansaförstina. Vidare urval utfördes genom ett slags snöbollsurval där vi via dessa konton 

hittat ytterliga två instagramkonton. Urvalet resulterade i följande instagramkonton 

ladydahmers som har ca 23.700 följare, stinawollter som har 33.200 följare, apansattigranen 

med 16.500 följare, kobranhuggertill med 3.894 följare och fetkvinna med 7.684 följare. 

Därefter valde vi ut en bild på var instagramkonto där de antingen skrivit om tjockaktivism, 

lagt upp en bild på sig själv med “förbjuden mat” eller en bild som visar deras kroppar. Urvalet 

baserades på att bilderna hade minst 30 kommentarer. 
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Förhoppningarna har dels varit att finna aktivism bland kommentarerna för att kunna få en 

djupare förståelse om hur deras aktivism praktiseras på instagram och även att kunna identifiera 

diskursen på deras instagram. Öppna konton har valts till materialet med en följar-skala mellan 

4.000 upp till ca 33.700 för att det kommit till vår förståelse att det förekommer fler 

kommentarer hos dessa då de når ut till en större publik. Att välja öppna konton har varit av 

den enkla anledningen att de är öppna för allmänheten och gör att tillstånd att äntra kontot inte 

behövs från kontoinnehavaren. Det finns på så sätt möjlighet för granskning av de konton som 

är använda i studien. Därefter granskades samtliga utvalda kommentarer vilka sammanlagt blev 

419 stycken och med hjälp av analysfrågor sorterades de. 

 

5.4 Analysfrågor 

Dessa analysfrågor är ställda för att reda ut vad materialet innehåller och säger. Det är också ett 

sätt att systematisera och kategorisera för att kunna få en förståelse för diskursen som sker på 

kommentarsfälten (Boréus 2011, 159). 

 Vilka teman kan vi urskilja bland kommentarerna?  

 Vad är det centrala inom dessa teman? 

 På vilket sätt skiljer sig dessa teman åt?  

 Hur uttrycker sig relationen mellan de som skriver?  

Efter att ha läst genom kommentarerna så kategoriserade vi materialet i fyra kategorier vilka vi 

har tagit fram i tabell 1. Tabellens innehåll kommer presenteras närmre i kapitel 6. 

 

 

Teman Innehåll Grad av inträffande 

Uppmuntran  Stöttande, vänskapliga, glädjande & positiva kommentarer. Mest förekommande. 

Övrigt 

 

Orelaterade kommentarer. Förekommande. 

Tjockaktivism Argumenterande för tjocka kroppar samt tillrättavisande av 

tjockförakt. 

Förekommande. 

Tjockförakt Hälso/bantningstips, negativ inställning till den tjocka kroppen & 

hån. 

Minst 

förekommande. 

Tabell 1 
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5.5 Kritisk granskning av metodval och svårigheter 

Det finns en medvetenhet om att mejl-intervjuer kan försvåra tolkandet av intervjuerna då 

känslor är svåra att tyda i text samt eftersom vi inte har tillgång till att tyda intervjupersonernas 

kroppsspråk när de berättar om vissa saker. Vidare finns också en medvetenhet om att 

följdfrågor och sidospår är svåra att fånga upp eftersom intervjuerna inte sker i realtid och 

därmed finns en risk för förlorat material. Den största svårigheten som vi stött på under 

insamlingen av material har varit att få in svaren på mejlintervjun som vi skickat ut till de som 

varit intresserade av att svara.  

Gällande diskursanalys av kommentarsfält så finns medvetenhet om att resultatet hade kunnat 

se annorlunda ut om urvalet varit ett annat. Vidare så finns möjligheten att kontoinnehavarna 

raderat oönskade kommentarer och således kan det manipulera resultatet.  

  

5.6 Etiska överväganden 

I enlighet med de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) tagit fram så har vi först och 

främst berättat om studien och dess syfte för våra intervjupersoner och de har gett informerat 

samtycke. Samtliga intervjudeltagares personliga uppgifter har fingerats och de har utlovats 

anonymitet. Intervjumaterialet som vi fått in har behandlats som konfidentiellt material och 

finns således inte tillgängligt för någon annan än oss. Det material vi samlat in via 

kommentarsfälten kommer dock inte vara anonyma då de behandlas som offentligt material. 

Vidare har studiens intervjupersoner blivit upplysta om möjligheten att tillhandahålla uppsatsen 

om så önskas när den är färdigställd (Vetenskapsrådet 2011) 
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6. Analytiska teman 

6.1 Fältbeskrivning och presentation av materialet 

Materialet består dels av fem mejl-intervjuer med aktivister som innehavare av mindre spridda 

instagramkonton och av kommentarsfältsanalys hos fem större spridda instagramkonton. 

Intervjupersonerna som använts i studien har fingerats och kallas för Camilla som har ca 250 

följare, Mikaela som har ca 600 följare, Sanna som har ca 4.570 följare, Amal som har ca 420 

följare och Klara som har ca 930 följare. Vidare så har fem andra instagramkonton använts för 

analys av kommentarsfält vilka har allt från ca 4.000 till 33.700 följare och dessa kommer inte 

vara anonyma då de tolkas som offentliga konton. Många av dessa kontoinnehavare lägger ut 

flera bilder om dagen medan andra postar bilder mer sporadiskt. Alla inlägg handlar inte om 

tjockaktivism utan även om deras vardagsliv även fast tjockaktivismen genomsyrar deras 

konton, vidare så är det både i bild- och textform som aktivismen uttrycks. De tjockaktivister 

som används i studien bor på olika platser i Sverige och har alla gemensamt att de är aktiva på 

instagram där dem når ut till olika stora publiker. 

 

Det som kommit fram i intervjuerna är främst hur det är att leva i en tjock kropp i detta samhälle 

och hur intervjupersonerna i studien bemöter stigmatiseringen genom att våga visa att deras 

kroppar existerar, precis som alla andra kroppar, vilket de bland annat gör genom att publicera 

bilder på sig själva på sociala medier. Att de börjat acceptera sina kroppar och gå emot 

samhällets förväntningar genom att inte vilja förändra sina kroppar till mer normativa, gör att 

de definieras som tjockaktivister enligt tidigare nämnd definition. Intervjuerna har också visat 

hur viktigt det är att göra ordet tjock till ett neutralt ord, precis som andra adjektiv. 

Intervjupersonerna har också pratat om hur viktigt det varit för dem att bli inspirerad av andra 

tjockaktivister för att acceptera sig själva och således tillhöra en gemenskap.  

 

Med hjälp av diskursanalytisk metod har intentionen varit att studera diskursen kring tjocka 

kroppar på kommentarsfälten på tjockaktivisters instagram. För att kunna genomföra det har en 

tabell tagits fram med hjälp av analysfrågor så att relevanta positioner på kommentarsfälten 

kunnat urskiljas, se kapitel 5.4 tabell 1. I den tabell som tagits fram identifierades fyra positioner 

vilka innefattar olika slags kommentarer. Dessa är uppmuntran, tjockaktivism, tjockförakt och 

en position för övriga kommentarer vilken inte kommer behandlas i analysen eftersom den 

består av kommentarer som inte är relevanta för studien. Detta på grund av att kommentarerna 
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är intetsägande eftersom de inte innehåller meningar, åsikter eller dylikt som berör ämnet som 

till exempel “Gott!! Glöm inte att borsta tänderna efter”.  

 

I positionen uppmuntran identifierades kommentarer som på olika sätt består av positivt 

inställda kommentarer. Kommentarerna är dels riktade till tjockaktivismen på så sätt att 

kommentarerna uppmuntrar tjockaktivismen som rörelse och dels till kontoinnehavarens 

publicerade bild där kommentarerna består av komplimanger. Positionen uppmuntran består 

också av kommentarer som stödjer andra tjockaktivistiska kommentarer i kommentarsfältet. 

Nästa position är tjockaktivism vilken består av kommentarer som är argumenterande för tjocka 

kroppar och tjockaktivism. Dels är det kommentarer som argumenterar mot nedlåtande 

kommentarer om tjockhet och argumenterar för tjocka kroppar och tjockpositivism. Denna 

position består alltså av positiva kommentarer kring tjockaktivism och av användare som själva 

utövar tjockaktivism i kommentarerna. Sista positionen som identifierats är tjockförakt som 

innefattar kommentarer som är elaka och nedlåtande om tjocka kroppar och tjockaktivism. 

Dessa är i vissa fall är personligt riktade kommentarer mot kontoinnehavaren och i andra fall 

mer generella kommentarer. Kommentarerna kan bestå av hälso- och bantningstips för att 

uppmuntra till viktnedgång, hån mot den tjocka kroppen och negativa antaganden om tjocka 

individers levnadssätt. 

 

De kommentarer som varit mest förekommande är de som kategoriserats i positionen 

uppmuntran, därefter har tjockaktivistiska kommentarer förekommit mer sporadiskt och minst 

förekommande kommenterar är de som kategoriserats i positionen tjockförakt. 

 

6.2 Tjockförakt 

Materialet visar hur tjockaktivisterna i studien utsätts för tjockförakt på olika sätt. I intervjuerna 

har intervjupersonerna berättat om olika upplevelser av tjockförakt och i 

kommentarsfältsanalysen har tjockförakt kunnat identifieras.  

 

På frågan om hur den normativa kroppen upplevs så svarade intervjupersonerna väldigt lika, 

alla fem intervjupersoner upplever den normativa kroppen som smal och som en kropp som får 

lov att ta plats. Klara säger: 
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Jag är helt ärligt ganska trött på den [normativa kroppen] då den får så pass mycket 

utrymme och syns överallt. Att bli matad med bilder på normativa kroppar hela 

tiden är väldigt exkluderande och även väldigt tråkigt. Jag skulle gå så långt som 

att säga att det till och med är skadligt för människor att få normativa kroppar 

upptryckta i ansiktet varje dag då det bidrar med en felaktig bild över hur en kropp 

"bör" se ut och får alla som inte har en normativ kropp att känna sig fel.4 

 

I citatet framgår det hur Klara upplever sig bli matad av bilder av normativa kroppar och att det 

får henom att känna att icke-normativa kroppar exkluderas. Enligt intervjupersonerna så är den 

normativa kroppen alltså smal vilket intervjupersonerna uppfattar som problematiskt eftersom 

de inte ser deras egna kroppar som smala. Ingen av intervjupersonerna upplever sig ha en 

normativ kropp utan de beskriver sig som tjocka och har alltså därmed icke-normativa kroppar. 

Amal och Sanna säger: 

 

Jag upplever att min kropp står utanför normen eftersom jag är tjock. Hur jag 

upplever min egen kropp är olika beroende på dagsform ibland är relationen till 

kroppen bra vilket jag önskar att den alltid var. Sämre dagar blir jag såklart 

påverkad av allt vi matas med från samhället att tjock är fel och hemskt.5 

 

Min kropp är inte normativ. Jag är tjock. Jag väger cirka 95kg till mina 174cm. Det 

är det senaste året som jag (äntligen) har kommit till insikt med hur fantastisk min 

kropp är. Den har burit och fött ett barn bland annat. Det är bevis på kroppens 

otroliga styrka oavsett storlek. Tidigare har jag aldrig gillat min kropp och jämfört 

mig med andra.6 

 

Amal och Sanna beskriver i citaten ovan hur de har upplevt sig vara fel på grund av sina tjocka 

kroppar. De identifierar sig inte med det som de själva uppfattar är den normativa kroppen. 

Materialet talar för att tjocka kroppar är de avvikande kropparna, när intervjupersonerna 

beskriver den normativa kroppen som smal så placerar de motsatskategorin tjock som 

avvikande. Rosenberg (2002) menar att enligt queerteori så kan det normativa endast existera 

om det finns en motsatskategori som passerar som avvikande. Den normativa smala kroppen 

ställs då över den avvikande tjocka kroppen i den maktordning som det normativa utgör. Enligt 

denna maktordning så utgör inte den tjocka kroppen ett hot mot den smala kroppen eftersom de 

inte ses som jämlika. Ett hot i den mening att den tjocka kroppen i rollen som avvikande inte 

kan tillskrivas några privilegier som den smala kroppen kan. Via maktordning så reduceras den 

                                                 
4 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 
5 Amal, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-29 
6 Sanna, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-23 
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tjocka kroppen till “dem andra” vilket skapar en hierarki där de smala tilldelas privilegier på 

bekostnad av den tjocka kroppen. 

 

En av konsekvenserna som tjockaktivisterna i materialet upplever med att tjocka kroppar 

passerar som avvikande är det förakt som de utsätts för. I kommentarsfälten identifierades 

tjockförakt även fast det inte var så vanligt förekommande. På en av bilderna där 

kontoinnehavaren står i underkläder och har skrivit en text om tjockförakt så har till exempel 

följande kommentar med tjockförakt publicerats: 

 

Ursäkter. Sluta ge folk anledningar att vara feta! Du älskar onyttigt och vågar inte 

stå för det. Synd att du ska pracca på alla andra din dumma propaganda dock 

hahahaha. Gå ner i vikt plz 7 

 

I citatet ovan gör hen som kommenterar negativa antaganden om kontoinnehavarens livsstil där 

kontoinnehavarens tjocka kropp lyfts som det problematiska. Den som kommenterar associerar 

en tjock kropp med onyttig mathållning trots att bilden och bildtexten inte handlar om mat utan 

om tjockförakt. Citatet går att tolka utifrån Skeggs (1999) respektabilitetsbegrepp då det visar 

att den tjocka kroppen inte anses vara en respektabel kropp. Eftersom respektabiliteten avgör 

på vilket sätt vi talar till vem och hur vi bedömer andra så går det att tolka kommentaren som 

att hen inte anser att tjockaktivisten är respektabel och därför kan tillskriva den negativa 

antaganden. Den som kommenterar anser sig vidare ha den moraliska auktoriteten att bedöma 

om tjockaktivisten är respektabel eller inte. I positionen som orespektabel så förväntas 

tjockaktivisten acceptera tjockföraktet. 

 

I intervjuerna berättade samtliga intervjupersoner om hur de har upplevt tjockförakt på olika 

sätt och hur det har påverkat dem. Mikaela berättar följande: 

 

Jag lärde mig tidigt att en tjock kropp var oaccepterad och jag blev ofta tillsagd att 

sluta äta. Under mina första skolår visste jag att jag var klumpig och annorlunda. 

Något jag aldrig fick höra motsatsen till eller positivt omkring det. Vi flyttade till 

en liten by utanför [mellanstor stad] där min mardröm började. Från 5:e klass till 

8:e fick jag uppleva mobbning av högsta grad. Spott på baksidan av kläder och ord 

som äcklig och ful. Min första pojkvän i 7:an gjorde slut efter 2veckor pga att han 

                                                 
7 Davidsson, Anna. 2015. apansattigranen [instagram] September. https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/ 

(Hämtad 2015-12-08) 

https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/
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blev så retad för att han var med mig. Jag ville ta livet av mig men min mamma 

hjälpte mig och jag fick byta skola. 8 

 

Mikaela har jobbiga erfarenheter av bland annat skolgången där hen blev mobbad på grund av 

sin tjocka kropp, hen fick lära sig som väldigt liten att tjock inte var något positivt detta genom 

att bland annat blivit tillsagd att sluta äta.  Vidare berättar Amal om hur hen fick lära sig att 

tjock var något dåligt och hur hen hanterat de negativa upplevelserna med sin tjocka kropp: 

 

Det grundade sig i ett självhat pga att jag inte passade in och kände mig ful och 

hemsk pga av min kropp och att jag inte kunde gå ner i vikt och blev hela tiden 

matad med från både familj och samhälle att allt skulle lösa sig bara jag gick ner i 

vikt. Till slut tröttnade jag på att känna såhär och sökte på nätet efter något annat 

och hittade kroppsposeetiva bloggar med mode för den tjocka kroppen. det kändes 

skrämmande och som att hitta hem på samma gången men det var främmande att 

tjocka människor kunde gilla sig själva. där började det och genom att läsa detta 

hittade jag självförtoende att vända mitt självhat och slöt fred med min egen kropp 

och tillslut några år kände jag att jag själv ville bidra.. kan jag hjälpa eller insperera 

en människa till att tycka om sig själv som jag själv har blivit inspererad och hjälpt 

är jag nöjd.9 

 

Amal beskriver hur tjockföraktet fick henom att söka sig till tjockaktivismen för att försöka må 

bra med sin egen kropp. Amal fick höra från både familj och utomstående att hen skulle må 

bättre bara hen blev smalare och att problemet därmed satt i själva tjockheten.  

Intervjupersonerna har tidigare beskrivit bilden av den normativa kroppen som smal och något 

som vi ständigt matas med vilket gör att den avvikande kroppen anses vara fel. En av 

konsekvenserna av att den tjocka kroppen är avvikande är att den utsätts för mobbning och 

exkludering som båda ovanstående citat beskriver. Det framgår i citaten ovan att både Mikaela 

och Amal har blivit illa behandlade vilket kan tolkas genom att tjockföraktarna bedömer 

Mikaela och Amals kroppar som orespektabla (Skeggs, 1999). De har blivit bemötta av 

omgivningen med en önskan om att de bör förändra sina kroppar för att kunna passera som 

respektabla genom att exempelvis lägga om sin kost. Intervjupersonerna uttrycker själva ingen 

önskan om att förändra sina kroppar för att kunna passera som respektabla, utan väljer istället 

att försöka inkludera den tjocka kroppen som en respektabel kropp genom att först och främst 

respektera sin egen kropp för att sedan sprida vidare tjockaktivismen. 

 

Materialet från kommentarsfälten har visat att tjockförakt kan se ut på olika sätt. Vissa 

                                                 
8 Mikaela, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-16 
9 Amal, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-29 
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tjockföraktares kommentarer är direkt fientliga medan det också finns kommentarer där 

tjockföraktet är mer osynligt, där någon utger sig för att mena väl genom att exempelvis peka 

på “hälsorisker” med fetma och tjockhet. På en bild där kontoinnehavaren poserar med ett paket 

kakor så finns en interaktion om fetma i kommentarsfältet. Den första kommentaren 

positionerar vi som tjockförakt och responsen som tjockaktivism. 

 

Okej du har fetma och då är min följdfråga eller mer statement: du är alltså sjuk i 

en sjukdom där man kan dö, du har en chans att göra något åt det, men det skiter du 

i. Är jag rätt? 10 

 

Jag blir förbannad av din fråga men jag tänker svara ändå, kanske lyckas du lära dig 

nåt och går vidare i livet med mindre fördomar och förakt. Så här. Lyssna noga: 

Övervikt är ärftligt. Genetiskt betingat. Mellan 50 – 80% beroende på. 

Vetenskapliga studier visar att de flesta människor inte kan uppnå en långsiktigt 

hållbar viktminskning alls. Dvs tjocka kan inte gå ner i vikt och behålla den vikten. 

De flesta kan faktiskt inte gå ner (eller upp) i vikt alls och jag skiter i om en polare, 

din morsa eller grannen på andra sidan gatan lyckades med LCHF eller 5:2-metoden 

(de kommer förmodligen gå upp igen inom fem år för det gör nästan alla som gått 

ner). Tro inte på bantningsindustrins lögner, det finns ingen quickfix för feta. För 

att sluta vara tjock så behöver man banta. Under en lång tid. Dvs vara hungrig och 

trött och i svältläge under kanske ett år eller mer. Och för att klara av att svälta och 

vara hungrig behöver du hata din kropp så pass mycket att du står ut med just hunger 

och sug och allt det som du känner när du bantar. Det är helt orimligt att tro att 

någon pallar det eller att det ens skulle vara bra för kroppen. Jag har inte ''en chans 

att göra nåt åt det''. Det funkar sällan. Och med den kunskapen i bakfickan, vad 

tycker du låter rimligast? Fortsätta självhata, ha ångest när man äter, stressa över 

vikten, hata sin kropp, banta, späka, gråta – eller acceptera sig själv? 11 

 

Den som kommenterar här menar att fetma är en sjukdom som en kan dö av och ifrågasätter 

varför kontoinnehavaren inte går ner i vikt. Tjockaktivisten utger sig för att vara frustrerad över 

att behöva svara på det negativa antagandet som tjockföraktaren uttryckt. I sin respons utgår 

tjockaktivisten från sina egna erfarenheter och menar att valet står mellan att må dåligt och gå 

ner i vikt eller att acceptera sin tjocka kropp. En kropp som anses orespektabel tillåts ifrågasättas 

av någon som passerar som respektabel och har moralisk auktoritet menar Skeggs (1999). För 

att personer som passerar som respektabla anser sig ha den moraliska auktoriteten att sätta 

tjocka kroppar på plats så existerar kommentarer som innehåller tjockförakt som denna. 

Tjockföraktarens kommentar visar att hen tycker att det är rimligt att bemöta en tjock kropp 

nedlåtande eftersom hen bedömer den som orespektabel och där med underpositionerad den 

                                                 
10 Blomberg, Natashja. 2015. ladydahmers [instagram] September. https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/ 

(Hämtad 2015-12-08) 
11 ibid 

https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/
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respektabla. Medan respektabilitet handlar om att bli socialt godkänd, vilket enligt tidigare 

beskriven smalhetsnorm är att gå ner i vikt, intar tjockaktivisterna en aktiv roll i att förändra 

innebörden av respektabiliteten. Istället för att vissa kroppar ska exkluderas vill de att alla ska 

inkluderas. 

 

6.3 Förändra diskursen kring tjockhet 

De tjockaktivister som deltagit i studien vill förändra diskursen kring tjockhet och ta bort de 

negativa associationer till tjockhet som tidigare nämnts. Materialet från kommentarsfälten har 

visat att detta sker genom att tjockaktivister använder ordet tjock eller fet i samband med 

positiva adjektiv för att beskriva sig själva. I ett av kommentarsfälten fanns följande interaktion: 

 

Du är inte fet! Du är du och du är vacker från insidan och ut. 🙌12  

 

eh jo, jag är fet. Och vacker. Det ena utesluter inte det andra.13  

 

Den första kommentaren ämnar att ge en komplimang till tjockaktivisten när hen skriver att 

tjockaktivisten är vacker och inte tjock. Tjockaktivisten menar att en kan vara både tjock och 

vacker då det ena inte behöver utesluta det andra.  

 

I intervjuerna benämner Klara, Amal och Sanna sig själva som tjocka i positiv mening när de 

besvarar frågan om hur de upplever sin egen kropp. Klara skriver: 

 

Min kropp är tjock, mysig och gosig. 14 

 

Här beskriver Klara sitt utseende och väljer att göra det med bland annat ordet tjock. Likt 

queerrörelsen (Rosenberg 2002) vill tjockaktivismen ta tillbaka ordet tjock och låta sig själva 

skapa en innebörd av det. Att tala om ordet tjock tillsammans med andra positivt klingande ord 

är ett sätt att förändra analogikedjorna kring noden tjockhet. När ordet tjockhet inte ställs i 

opposition till positiva element utan istället används tillsammans med de positiva elementen så 

kan uppfattningen av termen tjock ändras till positiv (Bergström och Boréus 2000). Alltså när 

Klara säger att henoms kropp är både tjock, mysig och gosig så använder hen två positiva 

                                                 
12 Blomberg, Natashja. 2015. ladydahmers [instagram] September. https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/ 

(Hämtad 2015-12-08) 
13 ibid 
14 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 

https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/
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adjektiv tillsammans med ordet tjock och på så vis förstås även ordet tjock som ett positivt 

adjektiv.  

 

En av intervjupersonerna menar att ett av de viktigaste sätten att förändra den negativa synen 

på tjockhet är genom att säga ifrån när det smutskastas. Mikaela säger: 

 

Om du hör någon säga skällsord kring fetma, våga ifrågasätta! Det börjar med några 

ord. Ord kan förändra ett liv.15 

 

När en gör så som Mikaela menar och ifrågasätter andras negativa associationer med fetma så 

problematiserar och synliggör en också diskursen kring fetma. Enligt queerteorin (Rosenberg 

2002) så är ett steg i att normalisera något avvikande att synliggöra det vilket är något som 

Mikaela menar är viktigt. Om det inte uppmärksammas att det är problematiskt med negativa 

associationer till tjockhet så kommer tjockförakt fortsätta existera undermedvetet. Detta 

eftersom tjockföraktet är kulturellt och socialt skapat och därmed existerar undermedvetet hos 

alla individer i rådande kultur. 

 

Enligt studiens material så handlar tjockaktivism inte bara om att förändra diskursen kring ordet 

tjock utan även om att fysiskt praktisera tjockaktivism. Detta görs genom att framhäva den 

tjocka kroppen, att ge den plats och visa upp den utan att skämmas. Sanna och Klara beskriver 

nedan hur de praktiserar tjockaktivism på instagram: 

 

Ja. Jag lägger upp bilder där mitt fett syns. Bilder som säger "Här är jag, kolla på 

mig! Jag är tjock och helt jävla fantastisk". 16 

 

Ibland lägger jag dock ut bilder på min kropp som är "lättklädda" eller i kläder som 

samhället inte anser att en tjock person borde ha på sig.17 

 

Tjockaktivismens görande kan tolkas med hjälp av queerteorin (Rosenberg 2002). När 

tjockaktivisten publicerar en bild på sin tjocka kropp så utmanar hen bilden av den socialt 

accepterade kroppen vilket blir ett steg mot att skapa acceptans kring den tjocka kroppen. Klara 

uppfattar det som att det finns samhälleliga normer som talar om vilka kroppar som ska få bära 

vilka kläder. Detta bryter Klara mot när hen bär kläder som inte passerar enligt den uppfattade 

                                                 
15 Mikaela, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-16 
16 Sanna, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-23 
17 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 
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normen och när Klara visar upp sin kropp så väljer hen att inte avsky sin kropp utan istället 

anamma den. 

 

Vidare har alla intervjupersoner nämnt att aktivismen inte enbart praktiseras online på internet 

utan också offline i vardagen genom att aktivisterna existerar med sin tjocka kropp. Camilla 

säger: 

 

Jag går gärna i bikini på sommaren vilket en inte ”får” som tjock, eller har kläder 

som inte döljer min kropp eller inte ”passar” min kropp, vilket också kan skapa 

reaktioner. Det går inte att göra något utan sin kropp, så allting jag gör gör jag ju 

med min kropp.18 

  

I ovanstående citat berättar Camilla om hur hen bär bikini på sommaren vilket skapar reaktioner 

då hen upplever att det inte anses vara passande för en person med tjock kropp. Det som passerar 

som normativt är enligt Skeggs (1999) respektabilititetsteori också det som är respektabelt. 

Således så passerar det icke-normativa som orespektabelt och som materialet i studien visat är 

den normativa kroppen smal. Den orespektabla kroppen, i detta fall den tjocka kroppen, ska 

inte visas upp utan istället döljas menar Skeggs. Camilla är medveten om att henoms kropp 

passerar som orespektabel men väljer ändå att visa upp den och på så sätt bryta mot normen. 

En tjock kropp som inte vill förändras anses vara oräddningsbar i den mening att en aldrig 

kommer passera som respektabel enligt respektablitetsteorin. Med andra ord så bör en tjock 

kropp vilja gå ner i vikt för att kunna passera som respektabel. Klara menar att omgivningen 

blir än mer upprörd om en tjock kropp inte vill förändras då hen säger: 

 

Jag tror helt ärligt inte att det finns något mer provocerande än en tjock person som 

är nöjd med sin kropp och inte vill förändras.19 

 

Vidare går Klaras citat att förstå med hjälp av queerteorins performativitet (Ambjörnsson 2006). 

Klara upplever det som att en tjock person som är nöjd med sin kropp intar en roll som den inte 

förväntas enligt tidigare beskriven smalhetsnorm. Det förväntade görandet är enligt Klara att 

vilja förändra sin tjocka kropp och hen menar att när en inte gör det så provoceras omgivningen. 

Enligt queerteori så är det genom att utmana kroppsnormerna som förändring kring synen på 

den tjocka kroppen skapas. När tjockaktivister rör sig i offentliga rum i kläder som inte “passar” 

                                                 
18 Camilla, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-22 
19 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 
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och publicerar bilder på deras kroppar så utmanar de normerna kring kroppen och där med intar 

de roller som inte förväntas av den tjocka kroppen. 

 

6.4 Gemensam kamp och uppmuntran 

Materialet visar att gemenskap med andra med liknande erfarenheter är väldigt viktig för 

tjockaktivisterna. Det framgår både i intervjuerna och i kommentarsfälten. I kommentarsfälten 

finns många kommentarer som kategoriserats som uppmuntran, bland annat följande 

kommentarer: 

 

Denna bilden kom upp i min feed i exakt rätt ögonblick. Min mage är ganska lik 

din mage, där den gömmer sig under alldeles för åtsittande "formande" strumpbyxor 

och vida kläder över. Jag sitter med en hemtenta och peppar med godis och pendlar 

mellan att ta en godisbit och hata på kroppen. Äta en godisbit, hata på kroppen, äta 

en bit till, hata mer osv. Och ångesten bara stiger. Nu räcker det fan. Nu tar jag av 

mig de jävla strumpbyxorna och sätter mig i trosor och tröja och äter hur jävla 

mycket godis jag vill. Och klappar på min mage som är fin precis så som den är. 

Tack för peppen och styrkan och att du alltid postar sånt som får en att komma ner 

på jorden och bara tycka om sig själv som man är. 🌸💪20 

 

I kommentaren blir det tydligt hur viktigt det är för henom att tjockaktivisten visar upp sin 

tjocka kropp eftersom hen känner igen sin egen kropp i tjockaktivistens. Att se att det finns 

andra som har liknande kroppar som en själv är för hen ett steg mot att acceptera sin egna tjocka 

kropp vilket framgår i citatet ovan. Vidare fanns det många kommentarer som bestod av 

liknande innehåll som nedanstående utvalda kommentarer, där personer uttryckligen visade 

tacksamhet gentemot tjockaktivisterna på instagram. 

 

Det du gör spelar så stor roll. Tack för det. ❤️21 

 

Tack bästa stinawollter för att du går i bräschen och visar vägen för oss andra 

quinns! 💖22 

 

I kommentarerna ovan är det väldigt tydligt hur viktigt det är att tjockaktivismen finns. 

Tjockaktivisterna hjälper andra att börja gilla sina egna tjocka kroppar istället för det självhat 

                                                 
20 Kajsa. 2015. kobranhuggertill [Instagram] Oktober. https://www.instagram.com/p/852iDSy173/ (Hämtad 2015-

12-08) 
21. Davidsson, Anna. 2015. apansattigranen [Instagram] September https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/ 

(Hämtad 2015-12-08) 
22 Wollter, Stina. 2015. stinawollter [Instagram] November https://www.instagram.com/p/-RPjgeKr7f/ (Hämtad 

2015-12-08) 

https://www.instagram.com/p/852iDSy173/
https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/
https://www.instagram.com/p/-RPjgeKr7f/
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som många i materialet menar att de tidigare haft och som samhället lärt dem att ha. På så sätt 

får tjockaktivisterna andra personer att inta ett positivt ställningstagande till sig själva och sin 

identitet som tjock. Queerteorin (Ambjörnsson 2006) menar att för att skapa förändring i den 

rådande normen så måste det normativa utmanas och ju fler som intar rollen som tjockaktivist 

desto enklare blir det att göra en reell påverkan av acceptansen kring tjocka kroppar. 

 

I intervjuerna har det också framkommit hur viktigt det är för intervjupersonerna att hitta andra 

tjockaktivister som har liknande erfarenheter och är i liknande position. Mikaela berättar: 

 

Detta medium instagram har förändrat mitt liv på det sättet. Jag hittade hjältar och 

vänner som har hjälpt mig bygga upp det självförtroende som fanns men som inte 

vågade komma fram helt. 23 

 

Mikaela menar att instagram har varit en plattform där hen funnit andra tjockaktivister vilket 

hen är väldigt tacksam över. Vidare så menar Klara att internet öppnat upp för ett bredare 

kontaktnät: 

 

Det kroppspositiva "samhället" i Sverige är ännu inte så stort så det blir lätt att en 

får kontakt med personer som har samma åsikter som en själv över sociala medier 

och att en blir bekant med en hel del av de andra aktivisterna.24 

 

Enligt Klara så underlättar internet för kontakt med andra aktivister eftersom det är enklare att 

hitta de tjockaktivister som väl finns. Berg (2015) menar att när en är online så försvinner 

fysiska begränsningar som annars existerar, därmed får en större möjligheter att hitta 

likasinnade eftersom kontakterna inte blir fysiskt platsbundna. Det går att med hjälp av till 

exempel hashtags använda sig av sökord för att hitta andra tjockaktivister vilket underlättar 

skapandet av relationer. 

 

I intervjuerna framkom det att syftet med sin tjockaktivism för tre av intervjupersonerna var 

dels att uppmuntra och hjälpa andra med samma erfarenheter kring tjocka kroppar. Mikaela 

berättar: 

 

                                                 
23 Mikaela, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-16 
24 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 
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Mitt syfte är att normalisera den tjocka kroppen och informera om den 

diskriminering som finns mot tjocka kroppar. Att hjälpa andra komma ut och inte 

gömma sig. 25 

 

I ovanstående citat från Mikaela framkommer det alltså att hen med sin tjockaktivism vill 

uppmana fler tjocka kroppar att ta plats och inte gömma sig. Vidare menar Klara att hens 

tjockaktivism inte bara är för hen själv utan vill inkludera andra då hen säger: 

 

Ibland är syftet att peppa andra, ibland är det för att påminna mig själv om att min 

kropp tex duger och är bra som den är, och ibland är det för att andra människor 

som också kämpar ska känna att de inte är ensamma.26 

 

Klara menar alltså att med sin tjockaktivism så vill hen påminna sig själv och andra att deras 

tjocka kroppar duger och är bra som dem är och att detta är det främsta syftet med aktivismen. 

Gurrieri och Cherriers (2013) tre performativa steg om kroppsacceptans, skapande av 

gemenskap och synliggörande av kroppen framgår i det som Mikaela och Klara säger i citaten 

ovan. De båda arbetar för att acceptera inte bara sin egna tjocka kropp utan också den tjocka 

kroppen i ett större sammanhang. Vidare så läggs tyngd på hur viktig gemenskap med andra 

tjockaktivister är då dem uttryckligen vill stärka andra med liknande erfarenheter. Mikaela 

uttrycker också en vilja att få andra tjocka kroppar att våga ta plats och inte gömma sig. 

 

Amal påpekar att hen önskar att den tjocka kroppen ska få finnas utan några krav då hen säger: 

 

Ja syftet är att insperera och normalisera den tjocka kroppen jag vill att alla kroppar 

bara ska få finnas på lika vilkor. 27 

 

I citatet ovan menar Amal att hen vill att den tjocka kroppen ska uppfattas på lika villkor som 

den smala kroppen. Således önskar Amal att den tjocka kroppen ska passera som respektabel 

(Skeggs 1999) i samma mån som den smala kroppen redan gör. Studien har visat att 

tjockaktivismens mål och strävan är att den tjocka kroppen ska accepteras på samma villkor 

som andra kroppar gör och inkluderas i vad som idag uppfattas som normalt. På väg mot att 

den tjocka kroppen ska uppfattas som normal och likställd med den smala kroppen jobbar 

tjockaktivisterna med att acceptera sig själva och förändra andras syn på den tjocka kroppen. 

                                                 
25 Mikaela, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-16 
26 Klara, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-06 
27 Amal, tjockaktivist. Mejlintervju 2015-11-29 
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Det tjockaktivisterna gör är att vägra inta en lägre position genom att låta sina tjocka kroppar 

ta plats. 
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7. Konklusion 

Studien har med hjälp av feministisk queerteori (Rosenberg 2002; Ambjörnsson 2006) och 

Skeggs (1999) respektabilitetsteori ämnat undersöka hur den svenska tjockaktivismen ser ut på 

instagram och hur det ur tjockaktivismen vuxit fram en gemenskap mellan aktivisterna. Studien 

har visat hur tjockaktivismen praktiseras på det sociala mediet instagram där tjockaktivister 

publicerar bilder på sina tjocka kroppar vilket framkommit vara en relativt stor del av deras 

aktivism. Vidare så är en annan stor del av tjockaktivismen att publicera texter som diskuterar 

problematiken kring tjockförakt. Det som visat sig vara genomgående i vårt material har varit 

att tjockaktivister upplevt negativa associationer till tjockhet och sina tjocka kroppar, med andra 

ord tjockförakt. Med hjälp av queerteorins (Rosenberg 2002; Ambjörnsson 2006) begrepp 

normativ och avvikande har analysen av intervjumaterialet visat att tjockaktivisters uppfattning 

av den normativa kroppen är en smal kropp, vilken ingen av aktivisterna identifierar sig med, 

utan de upplever sig som tjocka och där med som avvikande. I rollen som avvikande har 

tjockaktivister utmanat vad som förväntas av dem genom att låta sina tjocka kroppar ta plats 

istället för att dölja dem vilket queerteorin menar är ett sätt att förändra rådande normer. När 

tjockaktivisterna lägger ut bilder på sina tjocka kroppar så synliggörs kroppsnormerna eftersom 

det är något som inte vanligtvis tar plats. 

 

Utifrån Skeggs (1999) respektabilitet har analysen visat att tjocka kroppar blir bedömda som 

orespektabla eftersom deras kroppar inte passerar som normativa. Detta påverkar hur tjocka 

kroppar blir bemötta av andra människor som tycker sig ha en moralisk auktoritet gentemot 

tjocka kroppar och därmed kan utöva tjockförakt. Vidare har analysen visat att tjockaktivisterna 

vägrar att inta den lägre positionen som orespektabel utan aktivt försöker få den tjocka kroppen 

bli likställd den smala. Istället för att anpassa sig efter smalhetsnormen och försöka gå ner i vikt 

så anammar de sina tjocka kroppar. Ett annat sätt som tjockaktivisterna gör detta på är att de 

vägrar dölja sina tjocka kroppar, som den orespektabla kroppen bör, utan låter den ta plats.  I 

och med detta anses tjockaktivisternas kroppar vara oräddningsbara eftersom dem aldrig 

kommer kunna passera som respektabel enligt respektablitetesteorin. 

 

Studien har även undersökt interaktionen på tjockaktivisters instagramkonton med hjälp av 

diskursanalys där fyra olika positioner identifierats. Av dessa positioner så har positionen 

uppmuntran och tjockaktivism varit de två mest förekommande bland kommentarerna på de 

olika kontona. Detta tyder på att interaktionerna på tjockaktivisternas kommentarsfält är 
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mestadels positiva då både uppmuntran och stöd för tjockaktivisterna är återkommande. Utifrån 

detta framkommer att tjockaktivisternas praktiserande av sin aktivism är viktig inte bara för 

dem själva utan också för andra. Analysen av kommentarsfältet talar alltså för att diskursen på 

tjockaktivisternas instagram framförallt är öppen och välkomnande för personer med liknande 

erfarenhet. 

 

Studien har även besvarat hur tjockaktivisterna försöker rekonstruera innebörden av tjockhet. 

Eftersom ordet tjock är konstruerat så är det också förändringsbart vilket kan göras genom att 

ändra analogikedjorna kring noden tjockhet (Bergström och Boréus, 2002). Det har i analysen 

framkommit att tjockaktivisterna gör detta genom att använda ordet tjock tillsammans med 

positiva och neutrala adjektiv för att neutralisera ordet och dess innebörd. De motsätter sig att 

tjock inte skulle kunna associeras med andra positiva attribut så som vacker genom att använda 

båda orden i samma mening när de beskriver sig själva. Tjockaktivisterna ämnar att 

rekonstruera den sociala innebörden av ordet tjock genom att som tidigare nämnt använda det 

i samband med positiva attribut, men också genom att inta roller som tjocka kroppar inte 

förväntas göra och på så sätt ifrågasätta den diskurs som finns kring tjocka kroppar 

(Ambjörnsson, 2006).  

  

Fokus i denna studie har som tidigare nämnt legat på hur tjockaktivister använder det sociala 

mediet instagram men det har även framkommit att deras aktivism praktiseras i vardagen 

eftersom de har tjocka kroppar.  Då det inte funnits utrymme att studera fenomenet i en större 

kontext har studien begränsats till instagram, dock skulle det vara mycket intressant om en 

studie utfördes på ämnet med större bredd, genom att exempelvis kartlägga tjockaktivismen i 

Sverige och göra vidare djupdykning i ämnet. Därför uppmuntras till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Litteraturlista 

Akne, Liv. 2015 Fettaktivisterna gör revolution på internet. Sydsvenskan. 1 november. 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fettaktivisterna-gor-revolution-pa-internet/ (Hämtad 

2015-12-14) 

Ambjörnsson, Fanny. 2006. Vad är queer? Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Berg, Martin. 2015. Netnografi. Att forska om och med internet. Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2000. Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. 

Boréus, Kristina. 2011. Diskursanalys. I Ahrne, Göran & Svensson Peter (red.). Handbok i 

kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

Bordo, Susan. 2004. Unbearable weight: feminism, western culture and the body. Berkeley: 

University of California Press. 

Butler, Judith. 2007. Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos. 

Farrell, Amy Erdman. 2011. Fat Shame - Stigma and the fat body in american culture. New 

York; London : New York University Press. 

Featherstone, Mike. 1994. Kultur, kropp och konsumtion. Stockholm: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion. 

Gurrieri, Lauren; Cherrier, Hélène. 2013. Queering beauty: fatshionistas in the fatosphere. 

Qualitative Market Research: An International Journal; Vol. 16 (3): 276-295. 

Instagram. 2015. https://www.instagram.com/about/faq/ (Hämtad 2015-12-14) 

Larkin, Judith Candib; Pines, Harvey A. 1979. No fat people need to apply. Work & 

Occupations; Vol. 6 (3): 312-327. 

Lewis, S., Thomas, S. L., Warwick Blood, R., Castle, D. J., Hyde J. & Komesaroff, P.A. 2011. 

How do obese individuals perceive and respond to the different types of obesity stigma that 

they encounter in their daily lives? A qualitative study. Social Science & Medicine. Vol. 73 (9): 

1349-1356. 

Lupton, Deborah. 2013. Fat. New York: Routledge. 

Malou efter tio. Säsong 4, avsnitt 7. 2015. Tv4. 22 september. http://www.tv4.se/efter-

tio/klipp/natashja-blomberg-och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031 

(Hämtat 2015-12-14) 

Pausé, Cat. Wykes, Jackie. Murray, Samantha (red.) 2014. Queering Fat Embodiment. 

Farnham: Ashgate. 

Puhl, Rebecca; Brownell D. Kelly. Bias. 2001. Discrimination and Obesity. Obesity Research. 

Vol. 9 (12): 788-805. 

Rosenberg, Tiina. 2002. Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas. 

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/fettaktivisterna-gor-revolution-pa-internet/
https://www.instagram.com/about/faq/
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/natashja-blomberg-och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/natashja-blomberg-och-anna-davidsson-om-att-%C3%A4lska-sin-kropp-3204031


39 

 

Skeggs, Beverly. 1999. Att bli respektabel: Konstruktioner av klass och kön. Göteborg: 

Daidalos. 

Vetenskapsrådet. 2011. Forskningsetiska principer: Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig. 

[elektronisk resurs] Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Källor 

Anonym. 2015. fetkvinna [instagram] Maj. https://www.instagram.com/p/21FTvdINxo/ 

(Hämtad 2015-12-08) 

Blomberg, Natashja. 2015. ladydahmers [instagram] September. 

https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/ (Hämtad 2015-12-08) 

Davidsson, Anna. 2015. apansattigranen [Instagram] September 

https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/ (Hämtad 2015-12-08) 

Kajsa. 2015. kobranhuggertill [Instagram] Oktober. 

https://www.instagram.com/p/852iDSy173/ (Hämtad 2015-12-08) 

Wollter, Stina. 2015. stinawollter [Instagram] November https://www.instagram.com/p/-

RPjgeKr7f/ (Hämtad 2015-12-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/21FTvdINxo/
https://www.instagram.com/p/8DRjkpMkw0/
https://www.instagram.com/p/75-XGFnUZZ/
https://www.instagram.com/p/852iDSy173/
https://www.instagram.com/p/-RPjgeKr7f/
https://www.instagram.com/p/-RPjgeKr7f/


40 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Berätta om dig själv. 

Hur upplever du den normativa kroppen? 

Hur upplever du din egen kropp? 

Berätta om din kroppsaktivism. Var äger den rum? Varför? 

Hur kom det sig att du började med detta? 

Hur många når du ut till på den plattformen? (hur många följare) 

Har du ett syfte bakom bilder/texter du lägger ut på sociala medier? 

- Om ja, vad är syftet? 

Använder du din kropp som ett medel för att skapa reaktioner? 

- Om ja, på vilket sätt? 

Vad får du för reaktioner på din aktivism? 

Har du kontakt med andra aktivister? Var, hur? 

Äger aktivismen rum bara i sociala medier, eller även utanför dessa? 


