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English Title: Fat-shaming: a critical discourse analysis of how fat-shaming is realized 

linguistically in three of Sweden’s largest internet forums.  

 

Abstract 

The purpose of this study is that, from a linguistic perspective, analyze how normalized 

performances by thick people is realized linguistically in three of Sweden's largest internet 

forums. Methodologically, this is done through a critical discourse analysis of 225 comments 

collected from Flashback forum, Familjelivs forum and Passagen Debatt. As this study has an 

emancipatory approach, I adopted theories based in social constructivism and feministic 

intersectionality. The results show that the writers on the forums categorize thick people as a 

unified socially deviant group, which they attribute to various negative qualities. Furthermore, 

the results illustrated that there is much more written about fat women in the forums in general 

and that these comments are generally more fat-shaming than those encountered regarding thick 

men.  
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1 Inledning 
 

“Don't buy the lie! We live in a fat-hating society. To change it, first we have to see it. Examples 

of weight prejudice are everywhere, but that doesn't make it necessary or true. Anti-fat attitudes 

come from and reinforce sexism, racism, classism, ableism, healthism, and homophobia. When 

you encounter a lie, remember: someone is profiting from it. Don't buy the lie.  

Your weight does not define your worth”. 

(www.fatso.com)  

 

Att skönhetsidealen i det moderna västerländska samhället är problematiska är knappast en 

nyhet. Orimliga smalhetsideal inom skönhetsindustrin leder inte sällan till psykisk och fysisk 

ohälsa; i sin värsta form till dödsfall där verksamma modeller svälter sig själva för att bemöta 

modehusens anställningskrav (Svenska Dagbladet 2007-02-15). Trots det är det just denna 

kroppstyp som vanligen står som representant för normkroppen, eller den önskvärda kroppen, 

i media och reklam. I kontrast till det får den tjocka kroppen endast undantagsvis utrymme i 

media och reklam, och i de fall den visas upp får den många gånger statuera exempel som 

förkastlig – i behov av förändring; förändring för att närma sig den eftersträvansvärda 

normkroppen. När den smala kroppen porträtteras som den eftertraktade och överlägsna skapar 

det samtidigt en föreställning om den motsatta – tjocka kroppen – som underlägsen och 

avvikande, vilket inte sällan medför att tjocka människor blir hånade, förlöjligade och 

diskriminerade på åtskilliga vis. 

De senaste decennierna har en rörelse med syfte att förändra och vidga synen på 

kroppsidealen i samhället vuxit sig stark och denna tar framförallt strid mot den rådande 

smalhetsnormen. Enligt den brittiske psykoterapeuten Charlotte Cooper, som har varit aktiv 

inom denna rörelse i över 30 år och 2016 utkom med boken Fat Activism: A radical social 

movement, kom den första vågen redan på 1960-talet. Då kallades rörelsen för fat-pride eller 

fat-power och Cooper säger i en intervju med Dagens Nyheter (2016-05-07) att det idag går att 

se en förändring mot en ökad acceptans, men att folkhälsopolitiken emellertid fortfarande är 

”ond” och missledande. 

I Sverige kallas den här rörelsen för kroppspositivism och de som ansluter sig till den kallar 

sig i regel för kropps- eller fett-aktivister, och mycket tyder som sagt på att rörelsen är på stark 

frammarsch. Exempelvis föreslås termen kroppsaktivism som ett av årets nyord 2016 av 
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Institutionen för språk och Folkminnen, vilka definierar begreppet på följande vis: 

”Kroppsaktivism handlar om att synliggöra andra kroppstyper än den smala som passar in i 

normen. På sociala medier sprids bilder taggade med ord som sizelycklig, hälsainifrån och 

alladuger, i syfte att visa att alla duger som de är. Den som är kroppsaktivist har bestämt sig 

för att ta makten över sin egen kropp genom att visa upp den på sina egna villkor, oavsett hur 

den ser ut och oavsett vad någon annan tycker om det” (Institutet för språk och folkminnen 

2016). 

Internet får en allt större plats i våra liv och sociala medier har öppnat för möjligheten att 

skapa nätverk och sprida budskap via olika kanaler. Det är därför föga förvånande att en stor 

del av den kroppsaktivistiska kampen förs på just sociala medier idag. I skrivande stund tycks 

ämnet debatteras här och var; en mängd kroppsaktivister bloggar om det, det diskuteras i 

poddar, i tv, i tidningar och på diskussionsforum. På det sociala mediet Facebook finns särskilda 

grupper vars syfte är att dela erfarenheter och samtala kring kroppspositivism, och på 

bilddelningsapplikationen Instagram går det att finna en mängd kroppsaktivistiska konton där 

innehavarna postar bilder på deras icke-normativa kroppar, ofta med tillhörande text om deras 

(eller andras) upplevelser av att vara tjocka i ett samhälle som stigmatiserar tjocka människor.  

Som Cooper påpekar ser det ut som att acceptansen för den tjocka kroppen har ökat på senare 

år samt att den kroppspositivistiska rörelsen vinner mark; dagens kroppsaktivister möter väldigt 

positiva reaktioner och får mängder med stöd från engagerade likasinnade. På Instagram visar 

det sig i ett stort antal likes (gilla-markeringar) och positiva kommentarer; en av 

kroppsaktivisterna får exempelvis följande kommentar på ett av hens inlägg: ”Du har förändrat 

mitt liv, tack vare dig har jag äntligen börjat uppskatta min kropp precis som den är”.  

Dessvärre möter de samtidigt en hel del negativa kommentarer som inte sällan uttrycks 

genom glåpord och förolämpningar, som t.ex. ”Blä nu spydde jag” eller ”Haha kolla kossan, 

nåt för dig?” (https://www.instagram.com) ihop med att någon har taggat sin vän i 

kommentaren, i syfte att håna kontoinnehavaren och/eller andra människor med icke-normativa 

kroppar. 

Det är framförallt det senare som fokuseras i denna studie, dvs. den diskriminering som 

tjocka människor är utsatta för. Ett flertal studier vittnar nämligen om att tjocka människor är 

diskriminerade inom många olika områden i livet; det kan handla om allt från att ha svårare att 

få jobb, att inte få rätt sjukvård och försäkring till att inte hitta kläder i sin egen storlek eller att 

bli utskrattad på badstranden. Denna diskriminering har bland annat kommit att kallas för fat-

shaming, på svenska ungefär: fett-skammande, fett-föraktande eller fett-hatande. 
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Charlotte Cooper skriver att: ” research into fat, and especially fat activism, is currently very 

limited and this affects the kinds of knowledge about that it exists” (Cooper 2016:11). Inom 

”fat-studies” i USA och England har emellertid en hel del forskning bedrivits inom fältet, dock 

har denna mest fokuserat på kvinnors levda erfarenheter av att vara tjocka. Desto mindre har 

forskningen hunnit studera hur diskrimineringen bedrivs på internet samt hur den samspelar 

med andra diskrimineringsgrunder än kön.  

I Sverige finns idag mycket forskning kring skönhetsideal och dess konsekvenser men desto 

mindre kring hur diskrimineringen av tjocka människor ser ut. I skönlitteraturen och inom den 

kroppspositivistiska rörelsen går det att finna mängder av information om hur diskrimineringen 

utövas, men än så länge saknas det alltså mer forskning kring detta ämne.  

Den här studien har en språkvetenskaplig ansats och inom det språkvetenskapliga fältet är 

forskningen kring fat-shaming för närvarande tämligen begränsad. Denna studie vill således 

medverka till att fylla en liten del av det kunskapsglappet genom att undersöka hur 

diskrimineringen realiseras språkligt via fat-shamande kommentarer på internet. Detta i 

konstrast till hur bilden av den normsmala kroppen konstrueras och upprätthålls som överlägsen 

i kommentarsfälten. Metodologiskt görs detta genom en kritisk diskursanalys av 225 

kommentarer insamlade från tre av Sveriges största diskussionsforum på internet, vilka är: 

Flashback forum, Familjelivs forum och Passagen Debatt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Utgångspunkten i denna studie är att utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv undersöka hur 

bilden av den tjocka kroppen konstrueras genom att studera kommentarsfält på tre av Sveriges 

största internetforum. Detta i syfte att studera hur diskrimineringen av tjocka människor 

realiseras språkligt genom skribenternas uttalanden i kommentarsfälten. En jämförelse mellan 

skribenternas konstruktion av den manligt respektive kvinnligt kodade tjocka kroppen 

analyseras även med avsikt att undersöka hur dessa skiljer sig åt. Metodologiskt görs detta 

genom en kritisk diskursanalys av 225 kommentarer på tre av Sveriges största internetforum; 

Flashback forum, Familjelivs forum och Passagen Debatt. Mer precist söker jag besvara syftet 

utifrån följande frågeställningar: 
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 Hur konstruerar skribenterna på tre av Sveriges största internetforum bilden av den 

tjocka människan? 

 Vilka substantivistiska benämningar och adjektiv använder skribenterna när de talar om 

tjocka människor? 

 Hur skiljer sig skribenternas konstruktion av den tjocka kvinnan från den tjocka 

mannen? 

 

2 Teoretisk referensram 
 
I den här studien undersöks hur normaliserade föreställningar av tjocka människor realiseras 

språkligt genom en kritisk diskursanalys av 225 kommentarer insamlade från tre av Sveriges 

största diskussionsforum på internet.  

Här nedan redogörs för den teoretiska referensram som ligger till utgångspunkt för den 

språksyn som jag ansluter mig till. Som annan forskning av kritisk karaktär har även denna 

studie en emancipatorisk ansats då min förhoppning är att synliggöra den språkliga 

diskriminering som tjocka människor utsätts för; i hopp om att bidra till språklig förändring 

inom den diskursiva konstruktionen av den tjocka kroppen, och således medverka till att 

reducera den diskriminering som tjocka människor utsätts för. Lind Palicki (2010:21) beskriver 

att den kritisk emancipatoriska forskningen strävar efter att aktivt ta del i samhället för att bidra 

till att förändra det, varför den kritiska forskningens ansats innebär att ”avneutralisera det som 

uppfattas som självklart i en kultur och visa på ojämlikheter. Att se på språket kritiskt är ett sätt 

att avneutralisera det och innebär också att man vill bidra till social förändring mot mer jämlika 

maktförhållanden”. Detta perspektiv och denna förhoppning är någon som jag delar.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet på språket är grundläggande för denna studie, 

därför presenteras detta högst upp i det här avsnittet, där jag inleder med en definition av 

diskriminering som strukturellt fenomen. Vidare följer i detta avsnitt en beskrivning av den 

kritiska diskursanalysen och det feministiskt intersektionella perspektivet på språket, vilka 

tillika är betydelsefulla utgångspunkter för min studie. Det här kapitlet avslutas sedan med en 

definition av begreppet fat-shaming med en medföljande kort redogörelse av fler begrepp som 

är centrala i min studie. 
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2.1 Socialkonstruktivistisk språksyn 
 
Jag ansluter mig här till en socialkonstruktivistisk syn på språket, där jag hämtat kunskap och 

inspiration främst från Hagren Idevall (2016), Hornscheidt och Landqvist (2014), Lind Palicki 

(2010) och Wojahn (2015). Inom socialkonstruktivismen är makt en viktig utgångspunkt där 

priviligering är ett viktigt begrepp. Hornscheidt och Landqvist (2014:66) definierar 

priviligering ungefär som motsatsen till diskriminering och menar att det innebär ”en positiv 

social position i relation till diskriminerande sociala strukturer”. De framhåller vidare att den 

norm som är bakomliggande till den sociala priviligeringen oftast tas som självklar; varför den 

därmed inte blir uttalad eller omnämnd, till skillnad från avvikelsen ifrån normen som enligt 

Hornscheidt och Landqvist ”tenderar att bli benämnd, tydliggjord och värderad på 

direkt/indirekt negativt sätt, och kategoriserad, stigmatiserad och utesluten ur den allmänna 

uppfattningen om vad som är normalfallet”. 

Hornscheidt och Landqvist (2014:20) antar en analytisk definition på diskriminering vilket 

innebär att de ser på diskriminering som ett strukturellt fenomen. Detta medför i sin tur att de 

antar en handlingssyn på diskriminering. Utifrån detta synsätt ses diskriminering inte enbart 

som en konkret handling som någon gör mot någon annan, utan även diskrimineringens 

ursprung ses som något som görs. Att anta ett sådant synsätt innebär således att 

diskrimineringen inte ses som konkret utan snarare som något abstrakt och latent, som 

emellanåt uttrycker sig konkret. Vidare påpekar Hornscheidt och Landqvist (2014:61) därmed 

att: 

De sociala strukturer som diskrimineringen är en del av utgår från konstruerade skillnader, vilket 

innebär att diskriminering alltid ingår som en del av en gemensam verklighetsuppfattning på flera 

olika nivåer. Den kollektiva tillskrivningen av egenskaper och värderingar drabbar eller konstituerar 

en individ eller en individs självföreställning. Diskriminering förekommer i alla möjliga situationer 

och drabbar enskilda individer, med det blir diskriminerande genom att de tillskriver 

människogrupper en viss identitet som baseras på kollektiva föreställningar.  

 

Den definition av diskriminering och priviligering som jag här ovan har redogjort för är viktig 

i min studie då den visar hur komplexa uttryck diskriminerande handlingar kan ta sig samtidigt 

som den även visar på hur diskriminering som strukturellt fenomen kan bedrivas utan att någon 

som upplever sig bli utsatt för diskriminering behöver vara närvarande i situationen. Även om 

ingen människa tar illa vid sig av att läsa de kommentarer som skrivs på diskussionsforumen 

så betyder inte det för den delen att dessa handlingar inte är diskriminerande. Denna definition 

av diskriminering i förhållande till priviligering är också av betydelse för min studie då den 
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beskriver hur den som representerar normen har makt att uttala sig om den som representerar 

avvikelsen – och inte tvärtom.  

Hornscheidt och Landqvist (2014:24) menar att grunden för en konstruktivistisk 

undersökning är de maktförhållanden som är bakomliggande till vad som ses som självklart och 

beskriver att med konstruktivismen som utgångspunkt tas ingenting för givet som absoluta 

sanningar, utan en frågar sig alltid på vilket sätt någonting är konstruerat. De framhåller vidare 

att det för den sakens skull inte är möjligt att ifrågasätta precis allt då vi människor har ett behov 

att organisera vår tillvaro i kategorier för att förstå och hantera vår omvärld, men att våra 

föreställningar om verkligheten realiseras, skapas och återskapas genom vårt språkbruk. De 

menar fortsättningsvis att det finns en mängd frågor som kan ställas angående språk och 

diskriminering men som enbart blir relevanta med ett konstruktivistiskt synsätt. Dessa kallar de 

för ”naiva” frågor och beskriver att det innebär att ”de tar inte de rationella eller rimliga skäl 

som verkar finnas för givna utan strävar efter att ifrågasätta även det självklara”.  

Wojahn (2015:15) framhäver att det med en socialkonstruktivistisk ansats ”blir intressant att 

studera de språkliga produktions- och konstruktionsprocesser som leder till de föreställningar 

vi har om världen, om objekt samt värderingar och handlingar” och Lind Palicki (2010:23) 

menar att det konstruktivistiska angreppssättet just bygger på vårt sätt att kategorisera vår 

omvärld samt att dessa kategoriseringar inte kan uppfattas som neutrala och objektiva. Hagren 

Idevall (2016:14) beskriver att vi genom vårt språkbruk upprättar och upprätthåller sociala 

relationer, strukturer och normer och påpekar vidare att ”de kategorier och relationer som 

språket skapar sedan kan etableras och bli till självklara idéer och föreställningar i människors 

medvetande. Sådana föreställningar upprätthålls kollektivt genom de handlingar som utförs till 

följd av de etablerade kategoriseringarna och idéerna. På samma sätt kan språkhandlingar som 

ifrågasätter eller utmanar dessa föreställningar förändra kollektiva idéer och normer”.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet som jag här ovan har redogjort för är 

grundläggande för mitt angreppssätt i denna studie då det medför att jag ser språket som en 

aktiv medskapare av den sociala verkligheten. Således får det språkbruk vi språkvarelser 

använder betydelse för vår verklighetsuppfattning, i min mening. Det vi gör när vi använder 

språket är i grunden medvetna val, vi har alltid möjlighet att välja på vilket sätt och med vilka 

ord vi för fram våra budskap och dessa säger något om vår verklighetsbild; de speglar vår syn 

på verkligheten samtidigt som de skapar och återskapar den. I den meningen blir det även 

möjligt att utmana föreställningarna vi har kring vår verklighetsbild genom att ifrågasätta de 

normer som ligger bakom dem och det språkbruk de för med sig. 
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2.2 Kritisk diskursanalys 
 

I den här studien är även begreppet diskursanalys grundläggande, vilket både ses och används 

som teoretisk bakgrund samt som analysmetod, då genom olika former av diskursanalyser. 

Begreppet är minst sagt mångfacetterat men kan enligt Winter Jørgensen och Phillips (2000:7) 

exempelvis definieras som följande: ”Diskursanalysen är inte en enda ansats utan en rad 

tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som man kan använda på många olika sociala 

områden i många typer av undersökningar där ordet ’diskurs’ rymmer en idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner 

och att diskursanalysen sedan är en analys av dessa mönster”. 

Begreppet diskurs förklarar Fairclough (2015:6) som är en av de centrala personerna inom 

diskursanalytisk teori, bland annat enligt följande: ”discourses include representations of how 

things are and have been, as well as imaginaries – representations of how things might or could 

or should be”. Diskurs ses således som en social praktik som både avspeglar samhället samtidigt 

som det påverkar det och Fairclough menar att varje kommunikativ händelse så som text, tal, 

skrift och bild eller en blandning av dessa, utgör den sociala praktiken och således diskursen. 

Detta är något som Janks (1997:12) instämmer i då hon beskriver att den kritiska 

diskursanalysen stammar från teorier som ser språkbruket som en form av social praktik och att 

alla sociala praktiker är bundna till specifika historiska sammanhang, där diskursiva praktiker 

antingen reproduceras eller ifrågasätts beroende på vilka intressen som styr. Janks menar 

fortsättningsvis att ”Where analysis seeks to understand how discourse is implicated in relations 

of power, it is called critical discourse analysis” (CDA). 

Det finns alltså olika sätt att förhålla sig till diskursanalysen och ett av dem, vilket är det 

förhållningssätt jag antar för denna studie, utgår från den kritiska diskursanalysen som Janks 

ovan förklarar fokuserar på att studera maktrelationer; detta i syfte att bidra till social 

förändring.  

 Winter Jørgensen och Phillips (2000:8) beskriver att den kritiska diskursanalysen utgår från 

att: ”våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala 

relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem”, vilket är ett 

grundläggande antaganden inom kritisk diskursanalys som jag ansluter mig till i denna studie. 

Ruth Wodak (2011:38) som också är en central person inom den kritiska diskursanalysen 

skriver att CDA kom igång i början av 1990-talet och sedan dess blivit en väletablerad 

forskningsdisciplin under 2000-talet. Wodak, beskriver CDA som: “a problem-oriented 

interdisciplinary research program, subsuming a variety of approaches, each with different 



8 
 

theoretical models, research methods and agendas. What unites them is a shared semiotic 

dimension of power, identity politics and political-economic or cultural change in the society”. 

Wodak förklarar således, likt Jørgensen och Phillips att den kritiska diskursanalysen inte är en 

enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser, men att det som 

förenar dem är det gemensamma intresset för hur förhållandet mellan språk, sociala relationer 

och makt är sammanbundna. Wodak och Meyer (2009:7) menar att: ”For CDA, language is not 

powerful on its own – it gains power by the use powerful people make of it” och framhåller att 

just detta är förklaringen till varför den kritiska forskningen alltid utgår från och fokuserar 

marginaliserade grupper och inte priviligierade, då de priviligerade redan har inflytande och 

makt att påverka och förändra.  

Winter Jørgensen & Phillips (2000:11) beskriver fortsättningsvis den kritiska 

diskursanalysen som: ”en kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan 

inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är bara tillgänglig för oss 

genom våra kategorier och vår kunskap, och våra världsbilder är inte spegelbilder av 

verkligheten ’därute’ utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen”.  

Den kritiska diskursanalysen blir viktig i min studie för att förstå hur den diskursiva 

praktiken i kommentarsfälten kan sättas i samband med bland annat historia, makt, 

diskriminering och priviligering. 

 

2.3 Objektifieringsteorin och det intersektionella perspektivet 
 
Objektifieringsteorin är en feministisk och socialkonstruktivistisk teori som beskriver hur den 

sociala konstruktionen av den kvinnliga respektive manliga kroppen görs, med syfte att särskilt 

belysa kvinnors utsatthet för objektifiering samt vilka konsekvenser denna kan få 

välbefinnandet. Fredrickson och Roberts (1997:173) beskriver bland annat teorin enligt 

följande:  

Objectification theory posits that girls and women are typically acculturated to internalize an 

observer’s perspective as a primary view of their physical selves. This perspective on self can lead 

to habitual body monitoring, which, in turn, can increase women’s opportunities for shame and 

anxiety, reduce opportunities for peak motivational states, and diminish awareness of internal bodily 

states. Acculmulations of such experiences may help account for an arrey of mental health risks that 

disproportionatly affects women: unipolar depression, sexual dysfunction, and eating disorders.  
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Objektifieringsteorin är en viktig utgångspunkt för min studie då den förklarar hur framförallt 

kvinnor utsätts för objektifiering samt hur den sociala konstruktionen av kön görs, vilket är en 

av grundpelarna för att kunna tolka och dra slutsatser utifrån de kommentarer jag längre fram i 

studien analyserar. 

Jag utgår även från den tredje vågens feministiska analys vilken exempelvis kan beskrivas 

som en teori som ”har en tydlig emancipatorisk ansats och är kritisk i den bemärkelsen att den 

vill bidra till förändring” (Lind Palicki 2010:146) som också den ser på kön som något som 

görs i socialt samspel och alltså inte som något essentiellt eller statiskt. Till det är även 

intersektionalitetsperspektivet en viktig utgångspunkt i min studie vilket kortfattat innebär att 

en inte ser olika sociala kategoriseringar, som exempelvis indelning i kön eller klass som ensam 

grund för diskriminering – utan att olika former av diskrimineringsgrunder så som t.ex. rasism, 

ableism och åldersdiskriminering samspelar med, påverkar och påverkas av varandra. Stina 

Ericson (2015:14) beskriver att ”Inom feministisk och genusvetenskaplig teori har 

intersektionalitet under ett par decennier alltmer etablerat sig som ett fruktbart och nödvändigt 

sätt att analysera kategorier i koppling till olika former av ojämlikhet”, vilket jag instämmer i 

och därför menar är värdefullt i min analys av det empiriska materialet.  

Hornscheidt (2015:73) beskriver begreppet intersektionalitet som en analysmodell som 

utgår från en syn på att olika diskrimineringsgrunder ständigt samverkar med varandra och 

skriver bland annat följande: ”med termen intersektionalitet försöker man fånga och beskriva 

de komplexa grunder för diskriminering som existerar på en grundläggande strukturell nivå i 

samhället”. Hornscheidt framhåller dock att termen intersektionalitet ska ses som ett 

analysverktyg och inte som en verklighetsbild. Hornscheidt redogör fortsättningsvis att med ett 

intersektionellt synsätt menar en att det inte existerar några universella förtryck, dvs. det finns 

exempelvis inget allmängiltigt kvinnoförtryck som upplevs identiskt för alla kvinnor, utan hen 

framhåller vidare att det som ”diskriminerar en vit cis-kvinna utan funktionsnedsättning kan 

vara något helt annat än det som en vit transkvinna, en svart kvinna med funktionsnedsättning 

eller en svart transkvinna utan funktionsnedsättning upplever och utsätts för”.  

Hedenus, Björk och Shmulyar (2015:146) bekräftar detta och framhåller vidare att ”det 

speciella med intersektionalitetstanken är dock att man i överlappet inte längre kan skilja 

strukturerna (t.ex. klass och kön) ifrån varandra; i intersektionen går strukturerna upp i varandra 

och skapar på så sätt nya strukturella villkor för individen”. 

Intersektionalitet går enligt Hornscheidt (2015:74) inte att identifiera direkt i ett språkligt 

material utan det är i hens mening snarare ett perspektiv, ett sätt att förhålla sig till i analysen 

av materialet. Med detta perspektiv menar hen att forskaren kan förstå hur diskriminering 
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förhandlas i en konkret kontext genom att det hjälper en att få syn på vad som tas för givet och 

inte.  

De teorier som jag här ovan har redogjort för är högst relevanta för min utgångspunkt och 

mitt angreppssätt i denna studie då de utgör grunden till mitt övergripande perspektiv för att 

analysera materialet. 

  

2.4 Fat-shaming  
 
Som tidigare beskrivet diskrimineras tjocka människor i samhället på många olika sätt och i 

många olika sammanhang. Detta kan handla om allt från att ständigt få vikt- och hälsoråd och 

att tvingas utstå oinbjudna kommentarer om ens kropp till att inte få adekvat vård (Rössner 

2002), ha svårigheter att få jobb (Eriksson, Jansson & Langenskiöld 2012:14) och att utfrysas i 

sociala sammanhang.  

Josephine Reijs, som har skrivit en masteruppsats vid Lunds Universitet om tjockas 

erfarenheter, säger i en intervju med Sydsvenskan (2016-11-01) följande som förtydligar detta: 

”Att vara tjock är att alltid vara beredd på att försvara sig. Den största insikten från min 

forskning är att du aldrig får glömma att du är fet – när du dansar, äter, tränar eller går på stan”.  

Fat-shaming i denna studie åsyftar just ovanstående, dvs. den diskriminering tjocka 

människor exponeras för på olika sätt, och det är också denna term som i första hand används 

istället för de svenska alternativen fett-förakt, fett-hat eller fett-skammande. Detta på grund av 

att termen fat-shaming är mer etablerad och, i min mening, samtidigt tydligt riktar fokus på den 

diskriminerande handlingen snarare än personen som utsätts för den. 

I denna studie använder jag alltsomoftast termen tjock istället för överviktig, då jag anser att 

termen överviktig är aningen godtycklig och negativt värdeladdad av den orsaken att den ger 

sken av en kropp med oönskad och allt för hög vikt. Termen tjock är förvisso på liknande sätt 

negativt laddad då den många gånger kopplas ihop med en bunt negativa betydelser så som lat, 

ful och äcklig, emellertid är det just ordet tjock som majoriteten kroppsaktivister väljer att 

använda när de refererar till sina kroppar. Detta som ett led i kampen för att reklejma ordet, 

vilket är ett ställningstagande som jag ställer mig bakom. I motsats till tjock används här också 

termen normsmal eller normativ kropp för att beskriva den kropp som idag målas upp som 

idealet. 
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3 Tidigare forskning 
 

Forskningen kring fat-shaming är än så länge relativt begränsad. Det går emellertid att finna en 

hel del internationella studier inom temat. Många amerikanska studier ligger i framkant och har 

bidragit med betydelsefull forskning inom s.k. fat studies, dock har majoriteten av dessa 

koncentrerats kring levda erfarenheter, och då i synnerhet kvinnors. Studier kring hur 

diskrimineringen kan se ut på internet är emellertid föga utforskad. Många forskare hävdar även 

att det finns ett stort kunskapsglapp kring hur stigman av tjocka människor skiljer sig mellan 

de manligt kodade och kvinnligt kodade könskategorierna samt hur andra 

diskrimineringsgrunder som rasism, sexism, klassism och ableism samspelar med fat-

shamingen (Saguy 2012:605).  

I Sverige har det, så vitt jag kan se, ännu inte bedrivits någon omfattande forskning kring 

fat-shaming, och än mindre utifrån en språkvetenskaplig ansats; det finns således en stor 

kunskapslucka att fylla inom området. Här nedan redogörs för en sammanfattning av ett urval 

av forskningen inom ”fat studies”. I och med att ingen större svensk språkvetenskaplig 

undersökning har gått att påträffa refereras här främst till internationella studier från blandade 

forskningstraditioner. 

 

3.1 Fat Activism 
 
Cooper (2016:56) skriver att fat activism (ung. kropps- eller fett-aktivism på svenska) är det 

som människor generellt känner igen från annan form av aktivism men att särskilt stor betydelse 

även ges relationerna aktivisterna emellan och det kulturella arbetet som de utför gemensamt. 

Om detta skriver Cooper bland annat: ”The mobilisation of people is important in political 

process fat activism because it seeks mass influence, this is not something that can be 

undertaken alone”. 

I min mening förefaller denna bild överensstämma med kroppsaktivismen i Sverige då 

exempelvis många av de kroppsaktivister som syns på sociala medier har och får kontakt genom 

deras engagemang för den kroppspositivistiska rörelsen. På olika sociala medier så som till 

exempel Facebook och Instagram hjälps vanligtvis majoriteten av kroppsaktivisterna åt vad det 

gäller arbetet med att sprida varandras budskap genom olika delningsfunktioner. Därtill 

uppmuntrar och försvarar de ofta varandra när någon av dem utsätts för näthat.  
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Cooper (2006:58) som har intervjuat en mängd kroppsaktivister citerar en av hennes 

informanter som beskriver kroppsaktivism på följande vis:  

Political process fat activism is founded on an idea of universal rights and justice. Well, activism is 

about creating justice, right, it’s about working to create a world where there is justice for fat people 

as well as for everyone else. 

Som tidigare nämnt tycks den kroppspositivistiska rörelsen vara på frammarsch, dock menar 

Coopers att hennes studier visar på att det fortfarande är en bra bit kvar innan den eventuellt 

ska möta ökad acceptans i samhället. 

 

3.2 Forskning rörande fat-shaming 
 
Såväl i USA som i Sverige finns ännu ingen diskrimineringslag som ser till att skydda tjocka 

människors rättigheter, trots att en mängd studier visar på att tjocka är utsatta för grov 

diskriminering inom många områden. Hornscheidt och Landqvist (2014:62) bekräftar detta då 

de beskriver att det i den svenska diskrimineringslagen räknas upp följande 

diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, ålder och 

funktionshinder. I den svenska diskrimineringslagen saknas således en punkt som värnar om 

tjocka människors rättigheter. Här nedan redogör jag för en del av den diskriminering som 

tjocka människor kan utsättas för.  

En svensk studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU) där data från ett hypotetiskt valexperiment presenteras för arbetsgivare inför en 

rekryteringsprocess, visar att de arbetsgivare som deltagit i studien bland annat väljer bort 

sökanden som är överviktiga, äldre och/eller icke-européer. I studien lyfts till exempel följande 

fram: för att en tjock person ska få anställning framför en ”normalviktig” så krävs en 

lönesänkning på 48 procent. Samma studie visar även att arbetssökande som är tjocka har en 

sannolikhet på 83 procentenheter lägre än sökande som är ”normalviktiga” att få anställning 

(Eriksson, Jansson & Langenskiöld 2012:14). 

Forskning visar även på att tjocka diskrimineras inom vård och omsorg, genom att bland 

annat inte bli tagna på allvar. Stephan Rössner, professor på överviktsenheten vid Huddinge 

sjukhus, verifierar detta i en artikel i Läkartidningen (2002) där han till exempel skriver 

följande: ”Det är vanligt att det inom vården finns starka negativa känslor mot patienter med 

övervikt och fetma. När 400 läkare identifierade patienttyper som fick dem att känna sig 

besvärade var fetma en vanlig orsak till obehag” (Rössner 2002).  
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Johansson (2006:13) menar att ”allt fler samhällsforskare och debattörer uppmärksammar att 

det idag råder en starkt moraliserande ’fat is bad’-diskurs som stigmatiserar feta människor som 

en avvikande och moraliskt suspekt grupp. Fetma definieras som äckligt, fult, ohälsosamt, samt 

obscent, och överviktiga och feta människor ses som dumma, lata, infantila, oansvariga och 

impulsstyrda. Man kan säga att det råder en slags moralisk panik runt fetma”. 

 

3.3 Fetma som feministisk fråga 
 
År 1978 utgav författaren Susie Orbach boken Fat is a feminist issue vilken snabbt blev en 

bästsäljare och numera beskrivs som en klassiker inom feministisk- och kroppspositivistisk 

litteratur. Boken har sedan utgivningen getts ut i många nya upplagor och skapat debatt inom 

rörelsen, och än idag diskuteras varför eller om ”fat” (fortfarande) är en feministisk fråga. 

Orbach själv menar att fetma är en feministisk fråga genom att bland annat argumentera för att 

kvinnors hetsätning är ett resultat av deras underlägsenhet i förhållande till männen samt en 

form av uppror mot patriarkatets kontrollerande av den kvinnliga kroppen. Orbach skriver bl.a. 

följande: ”Fat is a social disease, and fat is a feminist issue. Fat is not about lack of self-control 

or lack of will power. Fat is about protection, sex, nurturance, strenght, boundaries, mothering, 

substance, assertion and rage. It is a response to the inequality of the sexes” (Orbach 1997:15). 

Idag känns Orbachs beskrivning tämligen endimensionell och föråldrad i mitt tycke och 

under åren som har gått sedan Fat is a feminist issue utkom har många kroppsaktivister bidragit 

till en fylligare beskrivning. En av dessa är Abigail Saguy som bland annat lyfter att det är 

viktigt att undersöka hur upplevelserna av att vara tjock varierar mellan bland annat kön, social 

tillhörighet, sexuell läggning etc. Vidare beskriver Saguy att det finns stora skillnader mellan 

hur tjocka kvinnor behandlas i förhållande till tjocka män och att tjocka kvinnor bestraffas 

hårdare. Detta belyser Saguy (2011:601) med ett exempel från en studie utförd av en 

transsexuell person som framställer sig själv som ”part-time fatso”. Saguy skriver att 

uppfattningen huruvida hen anses vara man eller kvinna är avgörande för uppfattningen om 

hens kroppshydda; endast i de fall hen anses vara kvinna uppfattas hen också som tjock. För att 

illustrera detta tydligare citeras här nedan ett utdrag från exemplet i Saguys studie: 

G-d help me if I get caught eating (or even shopping) in public as a woman. Packs of boys follow 

me, mooning; women with aggressively coordinated outfits accost me in the grocery store to inform 

me that I can lose 30 pounds in 30 days and that they would love to help. In contrast, as a man, I’m 

a big dude, but not outside the norm for such things. 
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Saguy (2011:603) diskuterar fortsättningsvis att det kan vara så att diskrimineringen av tjocka 

män inte är lika utbredd på grund av att män – i alla fall heterosexuella – inte förväntas följa 

skönhetsidealen i samma utsträckning som kvinnor gör. Dock menar Saguy att ett sådant 

antagande kräver mycket mer omfattande studier. Trots att forskning visar att mäns tjocka 

kroppar inte stigmatiseras i lika stor utsträckning som kvinnors poängterar emellertid Saguy att 

en fullständig feministisk analys även bör undersöka hur deras upplevelser av fat-shamingen 

kan upplevas. Hon framhåller att en sådan analys bland annat bör undersöka mäns erfarenheter 

av att bli feminiserade genom uttalanden så som: ”man-boobs” och ”pregnant looking bellies”.  

Johansson (2006:12) är en av de som tittat mer på diskrimineringen av den manliga tjocka 

kroppen och skriver att: ”under Orbachs paroll ’Fat is a Feminist Issue’ har feministisk 

forskning kopplat slankhetens tyranni och kvinnors problematiska förhållande till kropp, vikt 

och ätande till relationer av manlig makt och kvinnlig underordning”. Johansson påpekar 

emellertid att även mäns förhållande till kropp, vikt och ätande har börjat uppmärksammats på 

senare år. Hon framhåller vidare att det har börjat diskuteras ifall inte fetma även är en 

mansfråga. Johansson, som har studerat hur kulturella betydelser av den feta manskroppen i 

film och på TV framställs som ”en maskulinitet i kris” har i undersökningen kommit fram till 

att den feta mannen i hennes empiriska material bland annat konstrueras som smutsig, lat, 

ointelligent och feminin. Dock diskuterar hon hur kropp, vikt och mat inte illustreras som ett 

problem för de manliga rollfigurerna i samma utsträckning som den gör för kvinnor samt att 

den inte på samma sätt är kopplad till estetik, sexuell aktivitet och hälsa. Den tjocka mannen 

får snarare representera ”den vanlige killen” medan kvinnlig fetma fortfarande ses som grotesk 

och hotfull.  

Enligt Saguy och Johansson tycks således fat-shamingen yttra sig olika beroende på om den 

är riktad mot den manligt kodade kroppen respektive den kvinnliga. Detta är intressant i 

förhållande till min studie då en av frågeställningarna jag undersöker är just hur konstruktionen 

av den manligt kodade tjocka kroppen respektive den kvinnligt kodade skiljer sig åt. I 

anknytning till Saguy och Johanssons studier blir Simone de Beauvoirs kända uttalande ”Man 

föds inte till kvinna, man blir det” aktuellt där Lövgren (2016:7) menar på att det ger en 

anvisning om den sociala konstruktionen av genus. Lövgren skriver att det varken är biologi 

eller psykologi som formar könen och påpekar vidare att: ”biologin sätter vissa ramar men det 

är utifrån kulturellt meningsskapande, görande, som män blir maskulina och kvinnor blir 

feminina”.  

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen jag här tagit upp belyst hur tjocka 

människor diskrimineras inom olika områden som exempelvis inom arbetsliv och sjukvård. 
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Den har även visat hur diskrimineringen av tjocka kvinnors levda erfarenheter kan skilja sig 

från tjocka mäns erfarenheter. Vidare har jag i detta avsnitt lyft fram en liten del av hur den 

komplexitet som sociala konstruktioner av genus samspelar med diskrimineringen av tjocka 

människor. 

  

4 Material 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv undersöka hur den 

språkliga diskrimineringen av tjocka människor ser ut på tre av Sveriges största internetforum. 

Metodologiskt görs detta genom en kritisk diskursanalys av 225 kommentarer insamlade från 

Flashback forum, Familjelivs forum samt Passagen Debatt. I detta avsnitt redogör jag för det 

material jag använder mig av i denna studie; hur jag har gått tillväga vid urvalsprocessen av 

internetforumen, hur insamlingen av materialet gått till, samt vilka etiska ställningstaganden 

jag antagit för insamlingen av dessa.  

 

4.1 Urval av material 
 
I denna studie undersöks hur diskrimineringen av tjocka människor realiseras språkligt genom 

att analysera 225 kommentarer inhämtade från tre av Sveriges största internetforum. Jag ämnar 

i denna studie inte att undersöka hur kommentarerna på de olika forumen skiljer sig åt; utan 

anledningen till att jag har valt att insamla material från fler än ett forum är endast för att söka 

en viss bredd inom genren kommentarsfält för att undvika att enbart undersöka uttalanden från 

forum som är välkända för att representera extrema åsikter, som exempelvis Flashback forum. 

Forumen som jag har inhämtat materialet ifrån har jag valt ut från en webbsida som listar 

Sveriges tjugo största diskussionsforum (Svenska Forum 2016). På denna lista finns tre forum 

som beskrivs som ”allmänna diskussionsforum” vilka är Familjeliv (plats 1), Flashback forum 

(plats 2) och Passagen Debatt (plats 5). Resterande sjutton forum på denna lista är inriktade på 

mer specialiserade teman så som exempelvis datorer, hästar och motorsport – varför dessa har 

valts bort.  
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4.2 Kommentarerna 
 
De tre valda forumen är så kallade ”öppna forum”, dvs. det krävs inget användarnamn för att 

vara delaktig i eller att läsa diskussionerna som förs på forumet. På samtliga av dem finns 

möjligheten att skriva in ett eller flera sökord för att finna diskussionstrådar om specifika teman. 

Denna funktion har jag använt för att kunna begränsa mängden diskussionstrådar att samla in 

mitt material från. På vart och ett forum har jag använt nio olika sökordskombinationer, vilka 

är: tjock, fet, överviktig - tjock kvinna, fet kvinna, överviktig kvinna - tjock man, fet man och 

överviktig man. Dessa sökord resulterade i en stor mängd olika diskussionstrådar innehållande 

en varierande mängd av kommentarer. En av de största trådarna på forumet Flashback ”Den 

stora tråden om tjocka och överviktiga för att inte säga feta människor” har exempelvis 1336 

antal kommentarer medan andra trådar på forumet kan ha allt mellan ett tiotal till ett par hundra 

kommentarer. Från de diskussionstrådar som sökordskombinationerna genererat har jag sedan 

valt ut 25 kommentarer från varje, dvs. 25 kommentarer från de trådar som diskuterar respektive 

nio ovannämnda sökord. De diskussionstrådar och kommentarer som har valts ut för analys ger 

samtliga uttryck för någon form av fat-shamande språkhandlingar, där vissa uttrycks mer 

explicit och andra mer implicit. Totalt har jag valt ut 225 kommentarer för analys där 

majoriteten av kommentarerna generellt sett är mellan 1–4 meningar långa; avvikelser 

förekommer där vissa av dem är kortare och andra längre. Kommentarerna återges ordagrant i 

resultatdelen vilket innebär att jag inte har åtgärdat eventuella stavfel eller dylikt samt att de 

åsikter som där uttrycks representerar skribenternas ställningstaganden och inte mina.   

Tabell 1: översikt över de analyserade inläggen 

Forum Analyserade inlägg Publikationsdatum 

Flashback forum 108 maj 2007 – december 2015 

Familjelivs forum 77 juni 2009 – juli 2014 

Passagen Debatt 40 oktober 2011 – september 2013 

 

Tabell 1 illustrerar vilken mängd inlägg som har analyserats från respektive forum samt mellan 

vilka datum dessa publicerats. Att majoriteten av de analyserade kommentarerna är hämtade 

från Flashback forum beror på att det där förekom flest antal diskussionstrådar och 

kommentarer kring temat. 
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Följande tre forum har använts i studien: 

Flashback forum 

Flashback.se är ett av Sveriges mest välbesökta internetforum med drygt en miljon användare 

där det skrivs mellan 15–20000 inlägg per dygn. Diskussionerna behandlar en rad olika ämnen. 

En av de grundläggande pelarna för forumet syftar till att främja yttrandefriheten; något som 

forumet emellertid kritiseras för att snarare motverka då kritikerna hävdar att forumet bl.a. 

tillåter att hot och uppmaningar om brott mot diskriminerade grupper förs i diskussionstrådarna. 

Generellt karaktäriseras i min mening samtalsklimatet på forumet av en hård och ocensurerad 

jargong.   

Familjelivs forum 

Familjeliv.se är ett internetforum som framförallt riktar sig till föräldrar, dock förhandlas frågor 

om annat än det som rör familjelivet på forumet även om majoriteten av diskussionerna kretsar 

kring just barn och familj. Familjelivs webbplats består av både artiklar och bloggar, men mest 

uppmärksammat är sidans forum som har över en miljon besökare per dag. Forumet kritiseras 

för att vara oseriöst men förespråkarna framhåller dock att forumet är ett av många där 

personliga, ibland obekväma frågor lätt kan lyftas till diskussion med snabb respons. 

Samtalsklimatet på forumet är ocensurerat men inte lika hårt och hotfullt som på Flashback 

forum.  

Passagen Debatt 

Passagen Debatt är likt Flashback och Familjeliv ett svenskt diskussionsforum som beskrivs 

som ett s.k. allmänt forum där alla möjliga ämnen avhandlas. Ingen specifik statistik över 

forumets antal besökare går att finna, dock ligger forumet på plats 5 på listan över Sveriges 20 

största internetforum vilket tyder på att det är ett populärt diskussionsforum. Samtalsklimatet 

på Passagen Debatt liknar det på Familjeliv. 

  

4.3 Etiska överväganden 
 
Vid all forskning behöver forskaren ta hänsyn till den etiska aspekten för insamlandet av 

materialet varpå riktlinjerna ser olika ut beroende på vilken typ av material som insamlas. 

Hagren Idevall beskriver bland annat att ”en av de grundläggande principer som forskaren 

måste ta hänsyn till är att olika etiska överväganden bör göras beroende på i vilken grad 

materialet kan betraktas som privat eller offentligt”. Vidare menar hon att kommentarsfält på 

internet i regel kan bedömas som offentligt material i och med att det är publicerat i en kontext 
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där det är allmänt tillgängligt, men att skiljelinjen mellan offentligt och privat är konturlös 

(Hagren Idevall 2016: 34). 

När det gäller forskning som analyserar internetmaterial varierar de etiska principerna 

beroende på kontexten och förändras förhållandevis hastigt i och med internets höga 

utvecklingshastighet. Association of Internet Researchers ger rekommendationer kring de 

etiska aspekterna vid användandet av internetmaterial och uppdaterar riktlinjerna fortlöpande. 

Där beskrivs exempelvis följande: ”Because all digital information at some point involves 

individual persons, consideration of principles related to research on human subjects may be 

necessary even if it is not immediately apparent how and where persons are involved in the 

research data” (Markham & Buchanan 2012:4).  

Etiska överväganden kring anonymisering bör alltså noggrant utföras för just den kontext 

som materialet inhämtas från. I denna studie är kommentarerna som analyseras insamlade från 

tre öppna internetforum där användarna kan anses vara anonyma då de endast kan identifieras 

med egenvalda (ofta påhittade) användarnamn. För att säkerhetsställa skribenternas anonymitet 

har jag emellertid valt att inte skriva ut deras användarnamn i studien. 

  

5 Metod 
 

I det här avsnittet redogör jag för de metoder jag använder för att analysera mitt empiriska 

material. Inledningsvis presenterar jag här den kritiska diskursanalysen som är den 

övergripande analysmetoden. Vidare presenteras här den kvalitativa innehållsanalysen, där 

temaanalysen är ett viktigt analysredskap. Slutligen avslutar jag detta avsnitt med en kort 

redogörelse för hur jag applicerat dessa metoder på min undersökning.  

 
5.1 Kritisk diskursanalys 
 
Det övergripande syftet med kritisk diskursanalys är att urskilja ojämlika maktrelationer inom 

en diskurs för att på så vis bidra till social förändring. Winter Jørgensen och Phillips (2000:92) 

beskriver det på följande vis: ”Genom att kartlägga en diskurs kan man bidra till social 

förändring av ojämlika maktförhållanden, göra människor mer språkmedvetna, samt bidra till 

förändring”. 

Hornscheidt och Landqvist (2015:5) framhåller, som tidigare nämnt, att sociala 

kategoriseringar är oundvikliga; vi behöver kategorisera vår omvärld för att kunna strukturera 
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våra sociala liv och en del av denna kategorisering sker genom språket. De menar att vi ”helt 

enkelt måste hitta ord som betecknar grupper av människor och kunna använda dem som 

benämningar. Konsekvensen blir att våra olika benämningar också formar en bild av oss själva, 

i relation till andra, särskilt när de konventionaliseras i olika sammanhang. Dessa bilder av oss 

själva och andra kan vara mer eller mindre diskriminerande, dvs. särskiljande, hierarkiserande 

eller nedvärderande”. Fortsättningsvis skriver de att vid en diskrimineringsanalys därför är 

centralt att undersöka den neutralisering som sociala kategoriseringar genomgår, bland annat 

genom språkhandlingar.  

Hornscheidt (2015: 74) tillägger att det i en kritisk diskursanalys är av värde att undersöka 

hur sociala förhållanden skapas språkligt och uttrycker fortsättningsvis att forskaren således till 

exempel kan studera: ”vad som tas för givet, hur världen, människor, situationer, tid och rum 

kategoriseras, vilka ordgrupper som använder en viss diskurs och för vad. Vanligast, menar 

hen, är att substantiv används för att kategorisera människo(gruppe)r, adjektiv för att tillskriva 

egenskaper och verbformer för att beskriva handlingar”. Därtill menar Hornscheidt att just 

intersektionalitetsbegreppet kan betraktas ungefär som ett ”filter” för att urskilja diskurser och 

se vad som uttalas explicit för att på så vis få syn på vad som är underförstått som 

normalföreställning i en viss kontext.  

Att se diskursanalytiskt och intersektionellt på identitetskonstruktioner och språk menar 

Lind Palicki (2010:30) innebär att forskaren kan arbeta på olika sätt med det empiriska 

materialet, varför diskursanalysen inte enbart kan ses som ett teoretiskt ramverk utan också som 

ett metodologiskt tillvägagångssätt.  Vidare beskriver Lind Palicki att ett sätt att se på 

diskursanalysen är att den vanligen för med sig en uppsättning verktyg och att det är brukligt 

att använda sig av ett par olika.  

Dessa beskrivningar av tillämpningar av den kritiska diskursanalysen är betydelsefulla för 

den övergripande analysmetoden av mitt empiriska material. Som Hornscheidt framhåller är 

det vanligt att substantiv används för att kategorisera människogrupper och adjektiv för att 

tillskriva egenskaper – något som jag har tagit fasta vid och därmed använder mig av i 

analysdelen. Detta gör jag genom en analys över substantivistiska benämningar och adjektiv 

som förekommer i materialet. Jag har valt bort att undersöka verbformer i denna studie då 

formatet här kräver en viss avgränsning och jag därtill gör en temaanalys för att undersöka vilka 

argument som är vanligt förekommande i materialet. Den kritiska diskursanalysen som metod 

använder jag således i denna studie som ett överordnat analysverktyg i syfte att klarlägga hur 

diskursen inom den valda kontexten ser ut och vad det innebär i förhållande till det teoretiska 

ramverk jag utgår från. 
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5.2 Kvalitativ innehållsanalys och tematisering 
 

Ett metodologiskt tillvägagångssätt vid textanalys är den metod som kallas innehållsanalys där 

en ofta skiljer mellan den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen; var den 

sistnämnda är det analysverktyg jag använt i denna studie. Bergström och Boréus (2000: 45) 

beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen, till skillnad från den kvantitativa, inte syftar till 

att räkna och kvantifiera – även om sådana inslag kan förekomma – utan att det primära syftet 

med den snarare är att tolka textens budskap för att undersöka vad som egentligen uttrycks. 

I en kvalitativ innehållsanalys undviker forskaren att utgå från förutbestämda teman för att 

låta dessa träda fram genom materialet. I första skedet av analysen läses därför texten utan 

avsikt att analyseras, detta för att bilda sig en uppfattning om helheten. Sedan omläses och 

närläses texten för att få syn på vilka teman som blir synliga i den. I nästa skede när texten har 

lästs noggrant och delar av den har börjat kunna beskrivas under gemensamma teman bestäms 

så kallade huvudteman till vilka delar av texterna förs, och utifrån dessa skapas därefter 

underteman för att ytterligare bena ut vad som egentligen sägs i texten.  

Ett sätt att genomföra innehållsanalysen är genom en tematisering. Denna beskriver 

Karlsson (2006:162) bland annat enligt följande: ”vanligtvis är tematiseringen ett växelspel 

mellan att se det oväntade, det som träder fram i anteckningarna, och det förväntade, 

tillämpningen av begrepp som man valt för att tolka det man ser”.  

Enligt Bergström och Boréus (2000:45) kan forskaren med hjälp av en innehållsanalys till 

exempel undersöka ”förekomsten av vissa ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ, 

rubrikstorlek eller hur ofta en viss företeelse omnämns” i texten. De menar fortsättningsvis att 

”Det som söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som uttrycks explicit. Men sökandet 

efter manifesta inslag kan också användas för att komma åt det inte fullt utsagda”.  

I denna studie undersöker jag förekomsten av substantivistiska benämningar i samband med 

adjektiv med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. Utöver det genomför jag även en 

temaanalys för att analysera de argument som skribenterna på internetforumen använder när de 

diskuterar tjocka människor, detta genom de tillvägagångssätt Bergström och Boréus samt 

Karlsson föreslår. För att genomföra analysen har jag utformat ett kodschema där jag avstått 

från att utgå från förutbestämda teman för att istället låta dessa träda fram ur materialet. I tabell 

2 nedan ges exempel på hur jag gått tillväga under tematiseringen. 
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Tabell 2: kodschema för tematisering av materialet  

Kodschema Citat från forum  Tema Argument 

Exempel 1 Varför skall man 

inte få kritisera 

fetton? Man 

kritiserar ju 

rökare, knarkare, 

alkoholister 

osv...Med det sagt 

ska man inte vara 

elak i sin kritik 

men få dem att 

förstå att det inte 

är hälsosamt 

Hälsoaspekten Tjocka människor 

är sjuka och 

ohälsosamma 

Exempel 2 Att feta tjejer 

skulle besitta 

egenskaper som 

intelligens ställer 

jag mig skeptisk 

till, borde man inte 

som intelligent 

människa inse att 

fetma förkortar 

livslängden och 

avsevärt sänker 

livskvalitén? 

Karaktärsdrag Tjocka människor 

har specifika (ofta 

negativa) 

egenskaper 

   

 

6 Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultaten från de analyserade kommentarerna som utgör studiens 

empiriska material. Sammanlagt har 225 kommentarer analyserats och i detta avsnitt hänvisar 

jag till ett utdrag av dessa. Den övergripande analysmetoden är den kritiska diskursanalysen, 

vilken jag här använder för att analysera innebörden av kommentarerna utifrån teorier som 

grundar sig i en socialkonstruktivistisk, feministisk och intersektionell språksyn. Detta medför 

att jag antar ett perspektiv där språket ges en aktiv roll som medskapare av vår sociala 

verklighet, vilket i min mening således innebär att språkbruket i kommentarsfälten medverkar 
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till att upprätta och upprätthålla (den negativa) bilden av ”den tjocka människan”. Som ett 

analysverktyg använder jag den kvalitativa innehållsanalysen, där temaanalysen är ett viktigt 

analysredskap för att lyfta fram de språkhandlingar som realiserar skribenternas konstruktion 

av den tjocka människan. I punkt 6.1 inledningsvis redovisas de substantivistiska 

benämningarna av tjocka personer som jag har funnit i materialet. Detta följs av en redogörelse 

av de tillhörande adjektiv som står intill benämningarna, vilka presenteras i punkt 6.2. 

Genomgående är analysen uppbyggd på följande vis: överst introducerar jag skribenternas 

konstruktion av den tjocka människan i allmänhet (i de fall jag har hittat exempel på denna) 

sedan presenterar jag deras konstruktion av den tjocka kvinnan följt av deras konstruktion av 

den tjocka mannen. I punkt 6.3 redovisar jag en sammanfattning av analysen av de 

substantivistiska benämningarna och adjektiven och i punkt 6.4.1–6.4.6 som följer efter denna, 

redogör jag för de teman som jag funnit under temaanalysen, där jag undersöker hur 

skribenterna använder olika argument för att legitimera den språkliga diskrimineringen av 

tjocka människor. Dessa belyses med exempel 1–36 vilka består av citat hämtade från det 

empiriska materialet. Slutligen avslutar jag kapitlet med en kort sammanfattning. 

 

6.1 Substantivistiska benämningar 
 
En del av analysen är undersökningen av de substantivistiska benämningar som skribenterna på 

diskussionsforumen använder sig av när de talar om tjocka människor. Som tidigare nämnt 

framhåller Hornscheidt (2015:74) att substantiv vanligen används för att kategorisera 

människor in i sociala grupper och med det som utgångspunkt blir analysen av substantivistiska 

benämningar beaktansvärd i min studie då den åskådliggör hur skribenterna språkligt 

konstruerar bilden av den tjocka människan. 

I tabell 3, som följer, redovisas de substantivistiska benämningar som jag har påträffat i 

materialet, där de som används för att beskriva tjocka kvinnor redovisas i vänster kolumn varpå 

motsvarigheten för tjocka män visas i den högra kolumnen. 
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Tabell 3: Substantivistiska benämningar av tjocka kvinnor, respektive män i kommentarsfälten på 

internetforumen Flashback forum, Familjelivs forum samt Passagen Debatt 

Kvinnor  

Män 

Fetto(-n) (24 Förekomster) Fetto(-n) (17 Förekomster) 

Tjockis(-ar) (22) Tjockis(-ar) (15) 

Grissugga (6) Knubbis (2) 

Suggor (5) Fetknopp(-ar) (2) 

Haggor (5) Fläskberg (2) 

White trash (4) Inga bengetter (2) 

Flodhästar (3) Krambjörn (2) 

Valar (3) Tunnor (1) 

Kärringar (3) Sluskar (1) 

Fanskap (2) Gris (1) 

Flodhona (2) Pingviner (1) 

Trash-hona (2) Halv-tant (1) 

Paddor (2) Fettsäck (1) 

Freaks (1) Nallebjörn (1) 

Fetknopp(-ar) (1)  

Fettsäck (1)  

Fetmamonster (1)  

Fittor (1)  

Idiothoror (1)  

Feministdjur (1)  

Hemskheter (1)  

Hårdsubbor (1)  

Pingviner (1)  

 

Som Tabell 3 åskådliggör påträffas i kommentarsfälten sammanlagt 37 olika benämningar av 

tjocka människor varav 23 av dem beskriver tjocka kvinnor och 14 beskriver tjocka män. 

Flertalet av dessa benämningar används upprepade gånger i kommentarerna, där fetto, fetton, 

tjockis och tjockisar är de vanligaste benämningarna för både kvinnor och män; dessa 

benämningar förekommer således både när skribenterna talar om tjocka människor i allmänhet 

som när de talar om tjocka kvinnor respektive män. Benämningen tjockis skulle i någon mån 

kunna tolkas som neutral då den är en omskrivning av adjektivet tjock som inte i alla situationer 

behöver förstås som negativt värdeladdad. Dock används termerna tjock och tjockis i det här 
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sammanhanget ofta ihop med adjektiv så som ful, lat eller oattraktiv – vilket medför att de inte 

kan förstås som neutrala eller positivt värdeladdade i den här kontexten.  

På det hela taget skrivs det betydligt mer om tjocka kvinnor på diskussionsforumen, vilket 

kan förklara varför ett större antal benämningar kring dessa har framträtt ur materialet. I 

kommentarsfälten som diskuterar tjocka kvinnor har jag utöver det inte heller stött på någon 

benämning som kan definieras som en positiv sådan; skribenterna ger alltså inte uttryck för 

någon form av positiv inställning inför tjocka kvinnor. De benämningar som förekommer är 

dessutom överlag oftare negativa sådana när det skrivs om tjocka kvinnor. Det visar sig 

exempelvis genom kommentarer så som: ”Allt handlar om att ligga när det väl kommer till 

kritan och är man ett fetmamonster så blir det svårare” som svar på en kommentar som ser ut 

som följande: ”är 30+ oskuld osv. har träffat en tjej på sistånde som är rätt schysst. problemet 

är att hon är tjock som fan så det är nästan pinsamt att vistas med henne offentligt. det är tydligt 

att hon vill ligga så det är ju bra och så. men nu, skulle ni kunna vara ihop med en tjock tjej?”. 

Tjocka kvinnor benämns inte heller sällan med omskrivningar som framställer dem som 

klumpiga, groteska och avskyvärda, vilket visar sig i kommentarer som: ”Stämmer nog bland 

vissa tjejer. Alla monstruösa fetton jag har stött på genom årtiondena har haft en inre cirkel 

med vänner i ungefär samma volym” eller som följande exempel: 

Exempel 1 från Flashback forum 

Usch, jag avskyr feta människor! Blev tokig när jag fick reda på att gamla gymnasiets fetaste 

tjej var störtförälskad i mig. Klumpedunsen sa det till alla, och skrev mitt namn överallt på 

sina kläder! Fy för helvete, mår illa när jag bara tänker på det. 

Utöver det används även beteckningarna hagga/-or, sugga/-or och gris-ar frekvent i de 

diskussionstrådar som diskuterar tjocka kvinnor och skribenterna gör upprepade gånger 

liknelser mellan tjocka kvinnor och djur; och då främst djur från den del av djurriket som är 

mindre smickrande att bli liknad vid. Ett flertal gånger beskrivs exempelvis den tjocka kvinnan 

med liknelser så som flodhäst, val, elefant, padda, gris, etc. vilket visar sig i följande tre 

exempel: 

Exempel 2 och 3 från Flashback forum och exempel 4 från Familjelivs forum 

Har flera gånger utsatts för feta paddor som försöker ragga på en på krogen. Jag är dock 

190+ och rätt smal…Konstigt det där.  
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Nej usch vad äckligt asså, förstår att du skäms när du kommer och går med en havande jävla 

grissugga! 

Och direkt man kommenterar något negativt, t.ex. ditt fetto det var du som åt upp dig, då får 

man en jävla hord elefanter efter sig.  

I exempel 2, 3 och 4 ovan framgår det dock inte att det är just tjocka kvinnor som åsyftas, då 

kommentarerna är fråntagna ur sin kontext, dock står dessa exempel som svar på en 

diskussionstråd på Flashback forum vid namn ”Skulle ni kunna träffa en tjock tjej” vilket 

bekräftar att det är just kvinnor och inte tjocka människor i allmänhet eller tjocka män som 

skribenterna här refererar till. 

Vad det gäller tjocka män så förekommer ett färre antal kommentarer överlag i materialet, 

där de benämningar som beskriver tjocka män dessutom inte är lika grova och illamenande som 

de som rör tjocka kvinnor. Detta innebär dock inte att det inte alls förekommer negativa 

omskrivningar, men när tjocka män beskrivs är det emellertid allra vanligast att det talas i termer 

om fetton och tjockisar, så som exempelvis följande kommentar: ”Fetto går och träna annars 

blir jag otrogen” eller: ”Varför hylla tjockisar att det är okej med ohälsa?” vilka båda är en 

reaktion på en kommentar där en skribent har uttryckt att oro inför sin fästmans ökade vikt.  

Utöver detta uppträder ett par stycken djurliknelser bland de substantivistiska benämningar 

som rör tjocka män, dock är även de betydligt färre i antal än de som påträffats i materialet där 

det skrivs om tjocka kvinnor. En gång vardera används substantivet gris respektive pingvin, 

vilka i sammanhanget inte kan tolkas som annat än en negativ omskrivning av den tjocka 

mannen. Därtill har jag funnit ytterligare två djurliknelser beträffande tjocka män; nallebjörn 

och krambjörn, vilka istället används i positiv mening och då ser ut på följande vis:   

Exempel 5 från Passagen Debatt och exempel 6 från Familjeliv 

Jag hade en tjock kille när jag var 15. Han är den goaste jag någonsin har kramats med 

förutom min nuvarande man då. En riktig nallebjörn var ungdomskärleken! 

Anders XX är ju en läckerbit i krambjörnsklassen. 

Exempel 5 och 6 ovan uttrycker visserligen en positiv bild av den tjocka mannen, dock ger 

dessa kommentarer uttryck för att skribenterna här konstruerar honom som ett subjekt snarare 

än ett objekt vilket i sig är diskriminerande, men dessvärre inte ovanligt i dessa kommentarsfält, 

varken när det gäller skribenternas konstruktion av den tjocka människan i allmänhet, den 

tjocka kvinnan eller den tjocka mannen.   
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6.2 Adjektiv 
 
Hornscheidt (2015: 74) framhåller att det i en kritisk diskursanalys är lämpligt att undersöka 

hur sociala förhållanden skapas språkligt – och om substantiv används för att kategorisera 

människor in i sociala grupper – så används adjektiv i sin tur för att tillskriva dessa 

människo(gruppe)r olika egenskaper. Med hänsyn till detta blir det intressant i min studie att 

analysera de adjektiv som används i samband med de substantivistiska benämningarna som 

förekommer i materialet. Denna analys är därmed ett bra komplement till analysen av de 

substantivistiska benämningarna då den belyser hur skribenternas val av adjektiv 

vidareutvecklar och specificerar deras konstruktion av den tjocka människan. Här nedan har jag 

listat samtliga i Tabell 4 och likt tidigare presenteras de adjektiv som förekommer kring tjocka 

kvinnor i den vänstra kolumnen, varpå motsvarigheten för män listas i den högra kolumnen. 

Tabell 4: adjektiv i samband med substantivistiska benämningar av tjocka kvinnor, respektive män i 

kommentarsfälten på internetforumen Flashback forum, Familjelivs forum samt Passagen Debatt  

 

Kvinnor 

 

Män 

Fula (36 Förekomster) Fula (12 Förekomster) 

Fula och feta (28)  Lata (11)  

Äckliga (11) Fula och feta (10) 

Fula och överviktiga (8)  Oattraktiva (6) 

Svinfula (8) Ohälsosam (5) 

Lata (8) Ohygieniska (5) 

Oattraktiva (8) Grotesk (4) 

Groteska (6) Sladdrig (2) 

Fläskiga (4) Otränad (2) 

Kassa (i betydelsen dåliga) (2) Fet och jävlig (1) 

Strandad (val) (3) Vaggande (1) 

Monstruösa (2) Vek (1) 

Smygfeta (2) Späckad (1) 

Havande jävla (2) Chipsfet (1) 

Vita träskfula (2) Grisfet (1) 

Estetiskt handikappade (1) Stilig (1) 

Rejäla (1)  

Svettiga och orakade (1)  

Fula och röda (1)  

Hårigt (1)  

Vaggande (1)  

Patetiska (1)  
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Smällfeta (1)  

Mensiga (1)  

Arga (1)  

Onödigt fula (1)  

Sämre (1)  

 

Tabell 4 visar att skribenterna använder sig av många negativt värdeladdade adjektiv i deras 

beskrivning av den tjocka människan. När skribenterna diskuterar tjocka människor i allmänhet 

använder de regelbundet adjektiv så som fula, feta och oattraktiva. Dessa används vanligtvis i 

samband med benämningar som fetton och tjockisar. Således konstruerar skribenterna den 

tjocka människan som en mindre attraktiv människa än den normsmala människan, dvs. de 

skapar en bild av den tjocka människan som en mindre eftertraktad och oönskad person.  

Som jag nämnde i samband med tabell 3 över de substantivistiska benämningarna så skrivs 

det på det hela taget mycket mer om tjocka kvinnor än om tjocka män i kommentarsfälten, 

varför jag även här har påträffat ett större antal förekomster av adjektiv när det gäller kvinnor 

än vad jag har hittat när det gäller män.  

Som Tabell 4 även illustrerar använder skribenterna en större variation av adjektiv när de 

diskuterar tjocka kvinnor än vad de gör i diskussionerna kring tjocka män. Här tar de bland 

annat hjälp av ord så som träskfula och kassa som exempelvis följande skribent ger uttryck för: 

”Det stora problemet är att feta kvinnor är kassa och har kassa gener (så att ens barn blir feta) 

eller taskig attityd (kräver att bli accepterade trots grav övervikt)”. Det är även tydligt att fler 

grövre adjektiv syns bland skribenternas kommentarer kring tjocka kvinnor. Det skrivs 

exempelvis ord så som äckliga, motbjudande och groteska när det talas om tjocka kvinnor på 

forumen; något som exemplet nedan illustrerar: 

Exempel 7 från Flashback forum 

Riktigt feta tjejer är äckligast av allt. När vi människor konfronteras med det motbjudande 

och groteska så kan vi inte alltid kontrollera hur våra nervsystem reagerar. T.ex. kan man 

börja skratta, eller kläcka ur sig ett skämt. Det är bara mänskligt. 

Vidare tycks de adjektiv som används för att beskriva tjocka kvinnor fokusera mycket på 

utseende. När skribenterna talar om tjocka kvinnor används exempelvis ord som onödigt fula 

eller fula och röda som till exempel följande kommentar åskådliggör: ”Svettiga orakade 

hårdsubbor som inte har det goddamn courtesy att gå ner i vikt för att vi normala människor 

ska kunna vistas utomhus utan att möta deras fula (och röda) ansikten varje dag” eller som 
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denna kommentar illustrerar: ”Vill man se ett tidstypiskt feministdjur så är det en bra blogg, 

fet, ful och hårig (länk till XX:s blogg)”. 

När det kommer till diskussioner om tjocka män förekommer också negativa åsikter om 

deras utseende, dock inte i lika stor omfattning som det gör när tjocka kvinnor diskuteras, men 

när detta tas upp kan det exempelvis yttra sig som följande kommentar: ”Jag blir inte attraherad 

av överviktiga män alls. Tål inte dallrande flebb, varken på mej själv eller på andra” och även 

syns i denna kommentar: ”Det finns alltid undantag men svaret är oftast nej. Jag tycker inte att 

feta män är attraktiva”.  

Om skribenterna använder många adjektiv för att beskriva tjocka kvinnors utseende så 

använder de istället oftare beskrivningar som har med livsstil och träning att göra när det 

kommer till männen. Detta visar sig i exempel 8, 9 och 10 nedan: 

Exempel 8 och 9 från Familjelivs forum och 10 från Flashback forum 

Kanske kommer din man trots allt att reagera som en fjortistjej initialt, men sparka honom 

då på pungen. Han vet mycket väl att han utan problem kan klara att bli av med fettet och 

bli vältränad. 

Funkar inte med feta män för mig. Överviktig betyder sladdrig och otränad. 

Du får därmed välja: ta honom som han är, ett ohälsosamt fetto (något som kommer förvärras 

med tiden) eller så får du ställa ett ultimatum: ändra dig eller så tvingas jag gå vidare. 

Då skribenterna diskuterar tjocka män förekommer även beskrivningar som ger en indikation 

om att de är lata och oförmögna, vilket uttrycks i kommentarer som följande: ”Det sorgliga är 

att han kommer ångra detta bittert sen när det är slut, då står han där fet och jävlig. Sen ska 

han ut på marknaden medan hans vältränade ex får massa förslag. Då kommer han fatta att 

det var han som försummade dig, att han tog dig för givet helt enkelt. Män är sega varelser 

ibland”. Explicit uttrycker här skribenten att tjocka män är sega, feta och jävliga och mer 

implicit beskriver skribenten den tjocka mannen som icke-vältränad; detta genom att påstå att 

hans ”vältränade ex” får inviter, vilket mellan raderna kan utläsas som att han inte får det. 

 

6.3 Sammanfattning och slutsatser av analysen över substantivistiska 
benämningar och adjektiv 
 
Sammanfattningsvis har analysen av de substantivistiska benämningarna och adjektiven visat 

på att tjocka människor först och främst diskrimineras språkligt genom att skribenterna placerar 
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in dem i någon slags enhetlig grupp av människor vilka de sedan benämner i nedsättande 

ordalag samt tillskriver negativa egenskaper. Analysen har vidare belyst att det finns stora 

skillnader mellan hur skribenterna konstruerar den tjocka kvinnan i förhållande till den tjocka 

mannen, där den tjocka kvinnan ofta liknas vid djur som grisar, elefanter och flodhästar och 

därtill beskrivs med fler och grövre adjektiv som t.ex. monstruös, svinful och grotesk. Detta i 

kontrast till skribenternas konstruktion av den tjocka mannen, som många gånger också är 

diskriminerande men oftare uttrycks i mildare ordalag och då genom mer implicita uttalanden; 

där det snarare är så att skribenterna uttalar sig om hur den ideala personen är, bör eller ska vara 

– vilket emellertid medför att de indirekt uttalar sig om hur den ideala personen inte är, bör 

eller ska vara.  

Analysen har ytterligare visat att skribenterna konstruerar en bild av den tjocka människan i 

allmänhet som en mindre attraktiv och oönskad person. De lägger även stor vikt vid den tjocka 

kvinnan överlag och då främst vid hennes yttre, där hon beskrivs som ful, äcklig, grotesk och 

monstruös. Skribenterna beskriver även den tjocka mannen som oattraktiv, sluskig och ful; dock 

läggs större fokus på den tjocka mannens karaktärsdrag där han beskrivs som en lat, vek, 

sladdrig och otränad person. Dessa resonemang medför i min mening att skribenterna bidrar 

till att upprätta och upprätthålla stereotypa könsrollskonstruktioner av konventionella 

femininitets- och maskulinitetsnormer, där stor vikt läggs på att göra en åtskillnad mellan 

kvinnor och män varpå kvinnan oftast och ytterst bedöms för sitt utseende till skillnad från 

mannen som inte är lika strikt bunden att leva upp till diverse ideala utseendekonventioner och 

i regel snarare bedöms utifrån sina egenskaper och bedrifter. Detta medför vidare att de tjocka 

kvinnorna blir dubbelbestraffade – dels för att de är kvinnor och dels för att de dessutom bryter 

mot de utseendenormer de förväntas följa (dvs. de är inte normsmala).  

Som tidigare nämnt bekräftar både Saguy (2011) och Johansson (2006) att det finns stora 

skillnader mellan hur tjocka kvinnor behandlas i förhållande till tjocka män där tjocka kvinnor 

bestraffas hårdare varefter Johansson framhåller att medan den tjocka mannen får presentera 

”den vanlige killen” bedöms kvinnlig fetma fortfarande som grotesk och hotfull.  

Sammantaget har analysen av substantivistiska benämningar varit värdefull av den 

anledning att den har kunnat synliggöra hur skribenterna genom sitt språkbruk kategoriserat 

tjocka människor som en homogen grupp av människor. Analysen av adjektiv har därtill varit 

av betydelse då den fyllt ut den tidigare analysen av de substantivistiska benämningarna. Detta 

då den tydliggjort hur de substantivistiska benämningarna går att tolka som diskriminerande 

språkhandlingar; skulle skribenterna enbart använda sig av benämningar som t.ex. tjockis eller 

gris är det svårt att med säkerhet fastställa huruvida dessa är exempel på negativa 
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omskrivningar, däremot blir detta desto mer påtagligt i samband med de adjektiv som används, 

som exempelvis äckliga, fula och oattraktiva.  

 

6.4 Temaanalys 
 
I det här avsnittet redovisas de argument som jag har funnit under temaanalysen av materialet. 

Tematiseringen har lett till att jag har kunnat urskilja 7 stycken vanligt återkommande argument 

i diskussionstrådarna. I punkt 6.4.1–6.4.6 presenteras dessa; initialt genom en punktlista och 

vidare separat beskrivna och exemplifierade under rubrik 1 – 7. Utdrag från diskussionstrådarna 

illustreras här i exempel 1-36 vilka är direkt återgivna från kommentarsfälten där de citat jag 

har valt att belysa är sådana som representerar en återkommande åsikt som påträffats i 

kommentarsfälten. I många fall är skiljelinjerna mellan de olika argumenten långt ifrån 

uppenbara och flera av dem flyter samman och samverkar, vilket medför att något exempel 

nämns på flera ställen under olika rubriker.  

I punktlistan nedan introduceras de teman som längre fram analyseras i detta avsnitt. Jag har 

emellertid valt bort att presentera resultatet av tema nummer 7, med anledning av att de 

kommentarer som jag där stött på gav uttryck för grovt rasistiska åsikter, vilka jag inte vill 

medverka till att reproducera genom min studie. 

Teman: 

1. Tjocka människor har specifika (ofta negativa) egenskaper 

2. Tjocka människor är sjuka och ohälsosamma 

3. Tjocka människor är en samhällsbelastning 

4. Tjocka människor är del av en lägre socialgrupp än normsmala människor 

5. Tjocka kvinnor är inte ”riktiga” kvinnor och tjocka män är inte ”riktiga” män 

6. Sexuell dragning till tjocka människor är en fetisch 

7. Icke-vita män känner större sexuell dragning till tjocka kvinnor än vita män 

 
6.4.1 Tjocka människor har specifika (ofta negativa) egenskaper 
 

En åsikt som tycks vara vanlig är att tjocka människor skulle ha vissa specifika egenskaper eller 

karaktärsdrag gemensamt med varandra. I kommentarsfälten har jag ett flertal gånger påträffat 

antaganden om att tjocka människor bland annat skulle vara lata, svaga och impulsstyrda. En 

skribent uttrycker det så här när det talas om tjocka människor i allmänhet:  



31 
 

Exempel 11 från Flashback forum 

Fetma tyder på att personen i fråga har mindre attraktiva karaktärsdrag som lat, svag, 

impulsstyrd, kortsiktigt tänkande och troligtvis missnöjd med sig själv som förr eller senare 

kommer drabba en framtida partner.  

En annan skribent menar dessutom att just tjocka kvinnor skulle vara ointelligenta, vilket blir 

synligt genom följande kommentar: 

Exempel 12 från Familjelivs forum 

Att feta tjejer skulle besitta egenskaper som intelligens ställer jag mig skeptisk till, borde 

man inte som intelligent människa inse att fetma förkortar livslängden och avsevärt sänker 

livskvalitén? 

I kontrast till föregående kommentar så tillskriver en tredje skribent å andra sidan tjocka män 

ett antal positiva egenskaper:  

Exempel 13 från Flashback forum 

Själv tycker jag sällan att tjocka män är snygga, men de tenderar att ha en mycket trevligare 

och härligare personlighet än smala och vältränade killar. Sen är de jävligt roliga! Kanske 

kan bero på att de inte kan spela på sexighet och muskler och därför får ha lite extra 

personlighet.  

Citaten ovan är representativa för den karaktärsbeskrivning av tjocka människor som 

skribenterna upprepade gånger uttrycker i kommentarsfälten. Ordvalen de använder konstruerar 

en bild av den tjocka människan som en person med diverse negativa karaktärsdrag – antingen 

som en konsekvens av deras kroppshydda eller kanske tvärtom som en orsak till kroppshyddan. 

I denna diskussion påträffas dock för ovanlighetens skull ett par positiva omskrivningar av den 

tjocka människan; i en av kommentarerna ovan uttrycks exempelvis ord som trevlig, härlig och 

roliga. I det här fallet handlar det om tjocka män och jag har inte funnit några liknande 

kommentarer kring tjocka kvinnor i materialet. Eventuellt kan förklaringen till avsaknaden av 

positiva kommentarer kring kvinnlig övervikt härledas till det som jag tidigare lyft fram från 

Saguys (2011:603) och Johanssons (2006:12) forskning där de beskriver att kvinnlig fetma 

fortfarande ses som grotesk medan manlig fetma inte uppfattas som lika stötande. Saguy har 

bland annat ett exempel som belyser hur en transsexuell tjock person bemöts väldigt olika 

beroende på huruvida hen uppfattas som kvinna eller man, varpå hen som tjock kvinna blir 

betydligt sämre bemött än som tjock man.  
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6.4.2 Tjocka människor är sjuka och ohälsosamma 
 
Ett återkommande argument i diskussionstrådarna är att tjocka människor beskrivs som 

ohälsosamma. Detta argument uttrycks på olika sätt och med olika utgångspunkter. Ett av de 

vanligaste sätten är att en skribent ger en annan skribent någon form av rådgivning. Detta 

argument yttras inte sällan med en underton av omsorg och vänlighet, ofta då någon i 

kommentarsfältet har efterlyst tips för att få sin partner att gå ned i vikt. Då kan återkopplingen 

se ut som följande:  

Exempel 14 från Familjelivs forum och exempel 15 från Passagen Debatt 

Försök få han att gå ut på promenader och gärna när han inte har lust för då kommer han 

känna sig bra när han kommer hem som han gjorde nåt bra. 

Laga nyttigt utan att säga det...fika inte massa onödigt och peppa henne. 

Argumentet om sjukdom och ohälsa uttrycks även genom påståenden som mest liknar 

konstateranden. Dessa tycks således inte avse att hjälpa någon annan som deltar i diskussionen 

utan ger enbart uttryck för skribentens uppfattning och klargörande om att fetma och ohälsa 

alltid är relaterade till varandra. Generellt formuleras dessa med en hårdare ton än de rådgivande 

kommentarerna vilket exemplen nedan illustrerar. 

Exempel 16 och 17 från Flashback forum 

Vem i helsike tänder på en massa sjukdomar. Fetma är sjukt i bokstavlig mening, finns inga 

gamla tjockisar, alla dör tidigt eller går ner i vikt. 

Tjocka kvinnor är också sjuka, dom ska ju självklart se till att gå ner i vikt. Speciellt för sin 

egen hälsas skull. Och till dom som försvarar feta kvinnor, sök hjälp ni är ju sjuka. 

Här konstruerar alltså skribenterna på internetforumen bilden av den tjocka människan som en 

sjukdomstyngd och ohälsosam människa genom att koppla ihop ord som bl.a. sjuk, sjukdomar 

och död med fetma. Som tidigare nämnt skriver Rössner (2002) att forskning visar att tjocka 

diskrimineras inom vård och omsorg, detta genom att bland annat inte bli tagna på allvar samt 

att inte få adekvat vård. Eventuellt kan argumentet om att tjocka människor är sjuka och 

ohälsosamma vara en del av förklaringen till att de diskrimineras inom sjukvården; om denna 

föreställning är vanligt förekommande på internetforumen är det inte omöjligt att den även är 

vanligt förekommande i andra kontexter och sammanhang. Således är det tänkbart att även 
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människor verksamma inom sjukvården har den uppfattningen av tjocka människor, vilket då 

kan påverka deras yrkesmässiga bedömning och i sin tur resultera i att tjocka människor inte 

får rätt vård.  

Skribenterna här förutsätter alltså att tjocka människor har en ohälsosam livsstil innehållande 

lite träning och mycket skräpmat. En del av skribenterna drar dessutom tydliga paralleller 

mellan fetma och död. Denna föreställning verkar föra med sig antaganden om att tjocka 

människor således bör (vilja) gå ned i vikt; en föreställning som i min mening dock absolut inte 

kan tas för givet. I Exempel 16 och 17 uttrycks nämligen egentligen inte några uppfattningar 

om tjocka människors egna önskningar om viktnedgång, utan snarare skribenternas önskningar 

och förgivettagande om detsamma. 

Skribenterna utgår alltså från att tjocka människor bör (vilja) gå ned i vikt och kan således 

hävda att de som inte lyckas – eller inte i alla fall försöker lyckas – därför har misslyckats och 

således får skylla sig själva. På det sättet argumenterar de samtidigt för att fetma bör bedömas 

som en individuell fråga, dvs. att den som är tjock har sig själv att skylla i och med att den 

saknar karaktär nog att motstå s.k. skräpmat och har en passiv livsstil, vilket i skribenternas 

ögon automatiskt medför en växande kroppshydda. Genom att de konstruerar den tjocka 

människan som personligt ansvarig med hänvisning till ”dåliga” val och vanor, har de i någon 

mån också legitimerat deras rätt att diskriminera dessa. 

 

6.4.3 Tjocka människor är en samhällsbelastning 
 
Om föregående argument användes för att hävda att fetma är en individuell fråga där individen 

ensam står ansvarig för sin situation och får ”skylla sig själv” så har skribenterna här skiftat 

åsikt till att framhålla att fetma snarare är en kollektiv fråga. Återkommande i kommentarsfälten 

är detta argument som anför att tjocka människor är en samhällsbelastning. Två skribenter 

uttrycker det så här:  

Exempel 18 och 19 från Flashback forum 

Skador och sjukdomar leder till stora kostnader som samhället eller individen måste bära. I 

samhällen med offentlig sjukvård belastar övervikten skattemedlen och i samhällen med 

privata försäkringslösningar drabbas den enskilde genom höjda premier. 

Stör ni er också på alla dessa socialbidragsmorsor? Deras osunda leverna och feta skitmat 

kostar i förlängningen samhället ännu mer pengar - deras generöst tilltagna socialbidrag med 
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div komplement som barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, underhållsbidrag och fan 

och hans mormor är en kostnad som i sig självt genererar ännu större kostnader i slutändan.  

Skribenterna ovan argumenterar här för att tjocka människor är en belastning för samhället, 

med anledning av att de (till skillnad från icke-tjocka) skulle belasta samhället mer än övriga 

befolkningen. Detta, menar skribenterna, sker genom att tjocka människor i högre grad än 

normsmala brukar sjukvård och sociala bidrag. Detta kan skribenterna hävda genom att de, 

enligt dem, tidigare har konstaterat att tjocka människor är ohälsosamma och sjukdomstyngda. 

Särskild vikt läggs här på just tjocka kvinnor då skribenten i exempel 19 hävdar att just tjocka 

kvinnor utnyttjar sociala bidrag i större utsträckning än män.  

Det förefaller i min mening som att denna konstruktion av den tjocka människan dels bygger 

på och dels spinner vidare på argument 1 om att tjocka människor är sjuka och ohälsosamma. 

Skribenterna här har redan förutsatt att tjocka människor är sjuka och lever osunt, därför utgår 

de även från att de nyttjar bidrag och sjukvård i större utsträckning än normsmala människor. 

Således har skribenterna genom argument 1 först skapat en bild av den tjocka människan som 

individuellt ansvarig för sin situation och har därav enbart sig själv att skylla, samtidigt övergår 

det individuella ansvaret vid någon osynlig skiljelinje till att bli ett kollektivt ansvar – något 

som skribenterna menar att de personligen får ansvara över. På så vis har de ytterligare en gång 

legitimerat deras diskriminering av tjocka människor. 

 

6.4.4 Tjocka människor är del av en lägre socialgrupp än normsmala människor 
 
Ett annat argument som är vanligt förekommande i kommentarsfälten är att tjocka människor 

som enhetlig grupp tillhör en lägre socialgrupp. Detta uttrycks oftast implicit genom att 

skribenterna gör kopplingar mellan fetma och lågprisbutiker, sociala bidrag och dylikt. Då kan 

det exempelvis se ut som exemplen nedan, när skribenterna talar om tjocka människor i 

allmänhet: 

Exempel 20, 21 och 22 från Flashback forum 

White trash = övervikt. Så enkelt var det.  

När du nu nämner det, husvagnscamping platser är nog de som jag någonsin sett så många 

tjocka på samma ställe. Annars hittar man ju många på diverse marknader, snabbmatsställen, 

lågprisaffärer (LIDL, NETTO etc), friskis & svettis och bussar.  
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På restauranger med ett väldigt fördelaktigt pris på ät hur mycket de vill. Där flockas 

tjockisar som aldrig förr. Har även sett de suttit på en rad framför Jack Vegas maskiner på 

diverse lokala slaskhak. 

Ingen av skribenterna i exempel 20, 21 och 22 uttalar här explicit att de anser att tjocka 

människor räknas till en lägre socialgrupp, dock uttrycks sådana antaganden och åsikter implicit 

vilket blir tydligt genom de kopplingar skribenterna drar mellan tjocka människor och 

exempelvis snabbmatsställen, lågprisaffärer, kvarterskrogar och husvagnscampingar. 

När skribenterna diskuterar tjocka kvinnor upptäcktes kommentarer som ger exempel på hur de 

kopplar samman fetma och lägre social standard, vilka inte sällan görs genom uttalanden som 

berör den tjocka kvinnans arbets-, boende- och familjesituation i samband med omskrivningar 

av henne som t.ex. fetto, sämre människa, white trash eller bara trash. 

Exempel 23 och 24 från Flashback forum 

I Stockholms förorter ser man ofta tjocka kvinnor som går omkring med barnvagn och ett 

gäng små ungar.  

Hej Flashback, har ett litet dilemma endast fula och överviktiga tjejer visar öppet intresse 

för mig. Även ensamstående white trash morsor visar intresse. Jag är lång, välbyggd och ser 

ganska bra ut, varför ska jag som är en snygg och snäll kille sänka min standard för att ha 

någon chans att fortplanta mig?  

Citatet nedan använde jag tidigare som exempel under argumentet om att tjocka människor är 

en samhällsbelastning, men det visar även på det klassförakt som skribenterna uttrycker och 

drar kopplingar till när de diskuterar tjocka människor och i synnerhet tjocka kvinnor: 

Exempel 25 från Flashback forum 

Stör ni er också på alla dessa socialbidragsmorsor? Deras osunda leverna och feta skitmat 

kostar i förlängningen samhället ännu mer pengar - deras generöst tilltagna socialbidrag med 

div komplement som barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, underhållsbidrag och fan 

och hans mormor är en kostnad som i sig självt genererar ännu större kostnader i slutändan.  

Då skribenterna diskuterar tjocka män uttrycker sig deras klassförakt relativt likt det som blir 

synligt när de diskuterar tjocka kvinnor. Här görs dock inte lika många kopplingar till stora 

barnaskaror och sociala bidrag. Om de tjocka kvinnorna beskrivs som de som syns bland 

lågprisvaruhus tillsammans med många barn så beskrivs istället den tjocka mannen som en 

ovårdad person som ofta syns till på snabbmatsställen eller sitter hemma i tv-soffan. Tidigare 
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har jag refererat till Johanssons (2006) forskning där hon studerat hur kulturella betydelser av 

den feta manskroppen i film och på TV framställs som ”en maskulinitet i kris” och där kommit 

fram till att den feta mannen i hennes empiriska material bland annat konstrueras som smutsig, 

lat, ointelligent och feminin. I Exempel 26 och 27 nedan visar skribenterna upp liknande 

attityder och föreställningar kring den tjocka mannen:  

Exempel 26 från Familjelivs forum och exempel 27 från Flashback forum  

Idag tänker man ju på fettona som sluskar som sitter i shorts, med matfläckar på ett trångt 

linne och glor på TV dygnet runt, men skulle ni säga att det finns fetton som fortfarande har 

lite stil och pondus kvar i den moderna världen? 

Vadå var hittar man tjocka män? Gå nära en fritös, munkkiosk eller kebabkiosk så hittar du 

dem på kö. Sök i fattigare områden samt på glesbygden. Där vimlar det av dem. 

Sammantaget visar analysen av temat tjocka människor är del av en lägre socialgrupp än 

normsmala människor att skribenterna konstruerar bilden av den tjocka människan som en 

person som håller till på diverse marknader, lågprisvaruhus och andra ställen som inte kopplas 

ihop med hög standard. Den visar även att tjocka människor tros bo i socialt utsatta förorter, 

alternativt på landsbygden. Skribenternas konstruktion av den tjocka kvinnan respektive den 

tjocka mannen skiljer sig i detta avseende inte särskilt mycket åt; dock dras fler paralleller 

mellan tjocka kvinnor, stora barnaskaror och socialbidrag medan fler kopplingar mellan 

snabbmat, lathet och tv-tittande dras till de tjocka männen.  

 

6.4.5 Tjocka kvinnor är inte ”riktiga” kvinnor och tjocka män är inte ”riktiga” män 
 
Ytterligare ett tema som har utkristalliserat sig genom min analys av kommentarerna är det som 

visar hur skribenterna konstruerar den tjocka kvinnan som maskuliniserad och den tjocka 

mannen som feminiserad. Här fann jag inga kommentarer om tjocka människor i allmänhet, 

vilket emellertid ter sig naturligt i och med att temat just rör huruvida tjocka kvinnor är mer 

maskulina och tjocka män är mer feminina än normsmala människor – vilka anses förhålla sig 

närmare konventionella utseendenormer. När skribenterna talar om tjocka kvinnor hävdar 

många att dessa per automatik blir/är mer maskulina, och detta uttrycks genom kommentarer 

så som:  
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Exempel 28 och 29 från Flashback forum 

Vill man se ett tidstypiskt feministdjur så är det en bra blogg, fet, ful och hårig (länk till 

XXX:s blogg). Skälet till att hon inte är knullbar är för fan att hon lider av fetma. 

Svettiga, orakade hårdsubbor som inte har det goddamn courtesy att gå ner i vikt för att vi 

normala människor ska kunna vistas utomhus utan att möta deras fula (och röda) ansikten 

varje dag.  

I exempel 28 och 29 använder sig skribenterna av benämningar så som feministdjur och 

hårdsubbor i samband med adjektiv som hårig, fet, svettiga, orakade, fula (och röda) i kontrast 

till ”de normala” som skribenten själv använder för att referera till sig själv och andra som enligt 

hen tillhör normen. Därmed skapas en bild av den tjocka kvinnan som avvikande genom de 

olika språkhandlingar som skribenten använder för att kategorisera henne som mindre kvinnlig, 

så som att bl.a. beskriva henne som hårig, oknullbar och svettig. Kroppsbehåring och svett 

räknas generellt sätt inte som kvinnligt kodade attribut och som Johansson (2006) diskuterar i 

sin studie så illustreras kropp, vikt och mat som ett större problem för kvinnor då detta oftare 

kopplas samman med estetik, sexuell aktivitet och hälsa. På det sättet upprättar skribenterna en 

bild av den tjocka kvinnan som mindre kvinnlig än den normsmala kvinnan; genom att 

reproducera stereotypa föreställningar om vad en ”riktig” kvinna är.  

När skribenterna istället diskuterar tjocka män fälls kommentarer som konstruerar en bild av 

den tjocka mannen som en feminiserad man. Nedan i exempel 30, 31 och 32 exemplifieras 

detta: 

Exempel 30 och 31 från Familjelivs forum samt exempel 32 från Flashback forum 

Din partner är ingen alpha hanne, utan en vek tjockis med för mycket östrogen. 

Vad jag undrar är om östrogennivån sjunker om man lyckas få bort fettet eller är man 

halvtant resten av livet? 

En man behöver knulla/jaga och fånga, sen så konverterar testestoron till östrogen när man 

har mkt fett, en fet man blir mao kvinnligare. 

Skribenterna i exempel 30, 31 och 32 ovan beskriver alltså den tjocka mannen med ord som 

halv-tant, ingen alpha-hanne, och vek tjockis i samband med konstateranden om att tjocka män 

skulle ha lägre halter av testestoron i kroppen genom att hävda att detta omvandlas till östrogen 

någonstans under deras viktuppgång.  
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Sammanfattningsvis visar exempel 28–32 att skribenterna konstruerar en bild av den tjocka 

kvinnan som maskuliniserad och den tjocka mannen som feminiserad. Detta görs genom 

förutfattade meningar om vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt där skribenternas syn 

på detta i min mening bygger på heteronormativa antaganden som representerar en två-

könskonstruktion, där skiljelinjerna enligt dem är statiska och bör vara tydligt markerade. 

 

6.4.6 Sexuell dragning till tjocka människor är en fetisch 
 
Att sexuell dragning till tjocka människor skulle vara en fetisch är ytterligare ett argument som 

är återkommande i kommentarsfälten. Detta kan skribenterna argumentera för med hjälp av att 

de redan har fastslagit att tjocka kvinnor inte är ”riktiga” kvinnor och tjocka män inte är 

”riktiga” män.  

När skribenterna diskuterar sexuell dragning till tjocka kvinnor förekommer uttalanden så 

som följande: 

Exempel 33 från Passagen Debatt och exempel 34 och 35 från Flashback forum 

Vad är det vissa män tänder SÅ på hos feta kvinnor? Är bara SÅ nyfiken på detta fenomen. 

För det är ett fenomen! 

Hallå att vissa män föredrar tjocka kvinnor är som att pedofiler dras till barn, en sjukdom 

helt enkelt. 

Im so embedded in her fatness. Man liksom sjunker in, det finns hud överallt, det är som 

att krypa in i livmodern igen. Man kan stoppa in den varsomhelst. Och så varma dom är, 

svettigt fet. Man blir addicted to fat women, det finns ingen återvändo, man kommer aldrig 

ur det igen, jag gör vad som helst. 

I exempel 33-35 här ovan argumenterar skribenterna alltså för att sexuell dragning till tjocka 

kvinnor är mycket avvikande. Att skribenterna här likställer attraktionen till tjocka kvinnor med 

sjukdom, pedofili och beskriver denna som ett mycket märkligt fenomen visar tydligt hur starkt 

normbrytande och avvikande de anser att attraktionen till tjocka kvinnor är.  

I inledningen av detta avsnitt presenterade jag två tabeller (Tabell 2 och 3) där jag samlat de 

vanligaste substantivistiska benämningarna ihop med de adjektiv som påträffats i materialet. 

Något som blev synligt där var att tjocka kvinnor i större utsträckning än tjocka män, benämns 

med djurliknelser så som grissugga, flodhäst och padda ihop med adjektiv som jävla, feta och 

äckliga etc. Eventuellt kan det vara så att dessa beskrivningar av tjocka kvinnor tillsammans 
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med att skribenterna i tema 5 porträtterar dem som maskuliniserade bidrar till att upprätthålla 

synen om att sexuell dragning till tjocka kvinnor ses som mycket avvikande; det är förmodligen 

allmänt vedertaget att sexuell attraktion till djur ses som en sträng avvikelse och om tjocka 

kvinnor i många fall porträtteras som djur är det inte särskilt konstigt att dragningen till dem 

även bedöms som något strängt avvikande.  

Vad det gäller attraktion till tjocka män så har jag endast stött på ett exempel i mitt material 

(se exempel 36 nedan) som kan sägas passa in i detta tema, och kanske ligger en del av 

förklaringen till detta i att tjocka män inte diskuteras lika flitigt överlag av den anledningen att 

tjocka män inte ses som lika groteska och hotfulla som tjocka kvinnor gör, och inte heller 

benämns med djurliknelser i samma utsträckning.  

 

Exempel 36 från Familjelivs forum 

Detta låter helt sjukt men jag har någon slags dragning (inte sexuell) till tjocka män. När jag 

ser dem tycker jag att de är sååå söta. På nåt sätt känner jag att jag vill bli vän med ALLA 

tjocka och snälla män, är det helt sjukt? 

Här beskriver skribenten att hen har någon slags dragning till tjocka män och oroar sig för att 

detta eventuellt är sjukt. Detta uttalande bidrar inte till att konstruera dragningen till tjocka män 

som lika starkt avvikande som skribenterna i exempel 33-35 gör när de diskuterar dragning till 

tjocka kvinnor; dock är det tydligt att skribenten här anser sin dragning till tjocka män vara 

mindre vanlig och eventuellt aningen tabubelagd. Samtidigt porträtterar skribenten den tjocka 

mannen som snäll och ensam och någon som inte riktigt kan tas på allvar, vilket ger uttryck för 

en väldigt endimensionell bild av den tjocka mannen där han illustreras som mindre manlig. 

Denna bild av den tjocka mannen kan höra ihop med argumentet om den tjocka mannen som 

en feminiserad version av den ”riktiga mannen” vilket medför att skribenten här känner någon 

slags medlidande och omsorgskänslor inför honom. 

 

Sammanfattning 
 
I detta avsnitt har jag redovisat de resultat som framkommit från analysen av de 225 

kommentarer som utgör mitt empiriska material. Den mest grundläggande slutsatsen jag har 

kunnat dra utifrån resultatet är att tjocka människor i allmänhet diskrimineras språkligt på de 

internetforum som jag har undersökt och detta sker först och främst genom att det på forumen 

talas i termer om tjocka människor som en homogen grupp, där de benämns med nedvärderande 
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omskrivningar samt tillskrivs diverse negativa egenskaper. Utöver det är en väsentlig slutsats 

att det generellt sett skrivs betydligt mer om tjocka kvinnor än vad det görs om tjocka män, 

vilket kan tolkas som att kvinnlig fetma provocerar mer än manlig. Denna slutsats bekräftas i 

min mening av det faktum att kommentarerna som rör tjocka kvinnor inte bara är fler till antalet 

utan också betydligt mer nedvärderande än de kommentarer som förekommer kring tjocka män. 

I motsats till detta har jag överlag stött på färre kommentarer kring tjocka män, och bland de 

jag har påträffat har det i sin helhet visat sig att fat-shamande kommentarer som riktar sig till 

tjocka män uttrycks mer implicit samt med en mildare ton. Därtill har en del kommentarer till 

viss mån bidragit till att konstruera en positiv bild av den tjocka mannen, dock genom indirekta 

stigmatiserande uttalanden där tjocka män beskrivs som en enhetlig grupp vars medlemmar 

tillskrivs generaliserande – positiva eller negativa – egenskaper vilka i båda fallen konstruerar 

en bild av den tjocka mannen som mer eller mindre omanlig, feminiserad och oförmögen. 

Konstruktionen av den tjocka människan skiljer sig alltså i vissa fall åt mellan kvinnor och män; 

var skribenterna ger uttryck för att det i slutändan alltid är betydligt sämre att vara tjock och 

kvinna än vad det är att vara tjock och man.  

 

7 Diskussion 
 

I den här studien undersöks hur normaliserade föreställningar av tjocka människor realiseras 

språkligt genom en kritisk diskursanalys av 225 kommentarer insamlade från tre av Sveriges 

största diskussionsforum på internet; Flashback forum, Familjelivs forum samt Passagen 

Debatt. I detta avsnitt presenteras inledningsvis en återkoppling till syftet och frågeställningarna 

jag antagit för denna studie samt en återkopplande sammanfattning över de resultat jag lagt 

fram i punkt 6 Resultat. I samband med sammanfattningen för jag även en diskussion över 

resultaten utifrån de teorier som jag ansluter mig till, vilka jag introducerade i punkt 2 Teori. 

Detta följs av en avslutande metodreflektion i punkt 7.1 som slutligen leder vidare till en 

framåtblick där jag reflekterar över fortsatt forskning av fat-shaming inom det 

språkvetenskapliga fältet. 

 

Syftet med den här studien är att, utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv, undersöka hur bilden 

av den tjocka kroppen konstrueras genom att studera kommentarsfält på tre av Sveriges största 

internetforum. En jämförelse mellan skribenternas konstruktion av den kvinnligt kodade 

respektive manligt kodade tjocka kroppen analyseras med avsikt att undersöka hur dessa skiljer 
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sig åt. Teoretiskt utgår jag bland annat från socialkonstruktivism och metodologiskt från den 

kritiska diskursanalysen. De frågeställningar jag ämnat besvara är följande:  

 

 Hur konstruerar skribenterna på tre av Sveriges största internetforum bilden av den 

tjocka människan? 

 Vilka substantivistiska benämningar och adjektiv använder skribenterna när de talar om 

tjocka människor? 

 Hur skiljer sig skribenternas konstruktion av den tjocka kvinnan från den tjocka 

mannen? 

På det hela taget har resultatet av de substantivistiska benämningarna och adjektiven visat att 

den mest grundläggande diskrimineringshandling som skribenterna utför är att de kategoriserar 

tjocka människor som en slags enhetlig socialt avvikande grupp; överordnad underkategorierna 

tjocka kvinnor, respektive tjocka män. Detta sker genom att skribenterna benämner tjocka 

människor med nedvärderande omskrivningar i samband med att de även tillskriver dem 

negativa karaktärsdrag och egenskaper. Det tyder i min mening på att skribenterna positionerar 

sig som representanter av normen, dvs. de normsmala. Det medför i sin tur att skribenterna 

utgår från en priviligerad position där de har makt att uttrycka diskriminerande språkhandlingar 

angående de som, enligt dem, representerar avvikelsen från normen, dvs. de tjocka 

människorna. Detta ligger i linje med det som Hornscheidt och Landqvist (2014:20–61) 

beskriver om priviligering; att normen som ligger bakom den sociala priviligeringen är den som 

tas som självklar och därmed inte blir uttalad eller omnämnd, till skillnad från avvikelsen som 

”tenderar att bli benämnd, tydliggjord och värderad på direkt/indirekt negativt sätt, och 

kategoriserad, stigmatiserad och utesluten ur den allmänna uppfattningen om vad som är 

normalfallet”. 

Utöver det har resultatet visat att det generellt sett skrivs betydligt mer om tjocka kvinnor än 

vad det skrivs om tjocka män på forumen samt att kommentarerna som rör tjocka kvinnor i 

allmänhet karaktäriseras av en hårdare ton tillsammans med en högre grad av nedvärderande 

omskrivningar och negativa tillskrivningar än de som förekommer kring tjocka män. Detta kan 

i min mening tolkas som att kvinnlig fetma provocerar mer än vad manlig fetma gör och således 

härledas till det jag i punkt 3 Tidigare forskning skildrade genom Johanssons (2006:12) 

beskrivning om att tjocka män i hennes studie ofta får representera ”den vanliga killen” medan 

kvinnlig fetma fortfarande ses som grotesk och hotfull. Tidigare skrev jag där fortsättningsvis 

att Saguy (2011:603) resonerade kring att det eventuellt kan vara så att diskrimineringen av 



42 
 

tjocka män inte är lika utbredd på grund av att män – i alla fall heterosexuella sådana – inte 

förväntas följa skönhetsidealen i samma utsträckning som kvinnor gör, vilket i min mening kan 

vara en förklararing till att just kvinnlig fetma diskuteras i större omfattning och som nämnt 

provocerar mer än vad manlig fetma gör. Det tyder även på att fat-shamingen samspelar med 

sexistiska åsikter hos skribenterna, där tjocka kvinnor tenderar att bli dubbelbestraffade; dels 

för att de är kvinnor, dels för att de är tjocka – till skillnad från tjocka män som inte utsätts för 

lika grovt diskriminerande handlingar och befinner sig i en mer priviligerad social position.  

Därtill har resultatet av temaanalysen visat att ett par olika argument är vanligt 

förekommande när skribenterna diskuterar tjocka människor. Här nedan i punktlistan visas 

dessa (jag har valt bort att presentera tema nummer 7 med anledning av att de kommentarer 

som jag stött på där inrymde en mängd grovt rasistiska uttalanden, vilka jag inte vill medverka 

till att re_producera genom min studie). 

1. Tjocka människor har specifika (ofta negativa) egenskaper 

2. Tjocka människor är sjuka och ohälsosamma 

3. Tjocka människor är en samhällsbelastning 

4. Tjocka människor är del av en lägre socialgrupp än normsmala människor 

5. Tjocka kvinnor är inte ”riktiga” kvinnor och tjocka män är inte ”riktiga” män 

6. Sexuell dragning till tjocka människor är en fetisch 

7. Icke-vita män känner större sexuell dragning till tjocka kvinnor än vita män 

Bland dessa argument är den mest uppenbara iakttagelsen, i min mening, att skribenternas 

argument hakar i varandra ett efter ett samtidigt som varje argument vidareutvecklar det 

föregående; från att inleda med att beskriva den tjocka människan som en karaktärslös 

människa med brist på självkontroll, som är sjuk och oförmögen att arbeta, vidare till att prata 

om tjocka människor som en samhällsbelastning som leder fram till en avhumanisering av den 

tjocka människan. 

I Tema 1 argumenterar skribenterna för att ”gruppen” tjocka människor som de tidigare 

kategoriserat som en homogen grupp av människor, i allmänhet har specifika (ofta negativa) 

egenskaper. I detta tema resonerar skribenterna kring orsak och verkan när det gäller fetma och 

fastställer att den beror på en avsaknad av självkontroll hos tjocka människor. De framhåller att 

tjocka människor saknar behärskning att hålla sig undan från så kallad ”skräpmat” och inte har 

karaktär nog att hålla en aktiv livsstil. Genom detta har de skapat en bild av den tjocka 

människan som en lat och osund människa, vilket leder över till Tema 2 där de bygger på med 

att tjocka människor således är ohälsosamma och sjuka. Detta kan de i min mening argumentera 
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för genom att de tidigare i Tema 1 har lagt grunden för resonemanget då de redan har konstaterat 

att tjocka människor får ”skylla sig själva” i och med att de själva bär skulden för sin fetma 

eftersom deras osunda livsstil orsakat den och deras brist på självkontroll medfört att de i sin 

tur inte lyckats göra sig av med den. I Tema 2 argumenterar skribenterna alltså för att fetma är 

likställt med ohälsa och sjukdom, vilket i min mening inte går att konstatera, då definitivt inte 

alla tjocka människor lever ohälsosamt eller är sjuka, precis som att alla normsmala människor 

definitivt inte lever hälsosamt och är friska. Troligtvis är detta argument sprunget ur en historisk 

fetmadiskurs där fetma sedan lång tid tillbaka har relaterats till sjukdom och besvär; en syn som 

i hög grad lever kvar än idag, vilken skribenterna medverkar till att upprätthålla. Som tidigare 

beskrivet framhåller exempelvis Johansson (2006:13) att ”allt fler samhällsforskare och 

debattörer uppmärksammar att det idag råder en starkt moraliserande "fat is bad"-diskurs”. 

Genom att anta detta synsätt och samtidigt återkoppla till argumentet om att tjocka människor 

”får skylla sig själva” hävdar skribenterna vidare att fetma således är en individuell fråga, dvs. 

den enskilde personens ansvar, vilket är en intressant övergång till Tema 3 där de istället 

argumenterar för att fetma är en kollektiv fråga genom att beskriva tjocka människor som en 

samhällsbelastning. Detta argument kan de lägga fram genom att de i Tema 2 fastslagit att 

tjocka människor är sjuka; således kan de anta att de kommer att utnyttja sjukvården och sociala 

bidrag i större utsträckning än normsmala och därmed blir det en kollektiv fråga för 

skattebetalarna i samhället. Då skribenterna genom Tema 3 beskrivit tjocka människor som en 

samhällsbelastning har de återigen kategoriserat tjocka människor som en enhetlig grupp och 

samtidigt även nedvärderat dem som ”sämre klassens medborgare”. Därmed kan de spinna 

vidare på att tjocka människor i större utsträckning än normsmala nyttjar socialbidrag och 

således inte bidrar till samhället utan snarare belastar det. Detta, i min mening, i ledet mot en 

avhumanisering av tjocka människor som utmynnar i resonemanget de för i Tema 5 kring att 

tjocka kvinnor inte är ”riktiga” kvinnor och att tjocka män inte är ”riktiga” män, där 

skribenterna menar att tjocka kvinnor är maskuliniserade och tjocka män feminiserade. 

Resultatet av temaanalysen avslutas med att skribenterna mot grund av de tidigare argumenten 

kan hävda att attraktion till dessa avhumaniserade sämre klassens medborgare således är något 

mycket märkligt och avvikande. 

Det resultatet har åskådliggjort tyder i min mening på att argumenten används som ett sätt 

att legitimera, rättfärdiga och förmildra den diskriminerande handling som skribenterna utför 

genom deras sätt att kategorisera tjocka individer som en homogen grupp vars medlemmar de 

beskriver som avvikande från normen. Den bild av den tjocka människan som skribenterna 

konstruerar grundar sig i min mening i en rad olika teorier och historiska diskurser som bygger 
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på heteronormativa idéer som skapar och återskapar sexistiska, rasistiska och homofientliga 

diskursiva praktiker. Detta genom att skribenterna genomgående fäster stor vikt vid 

upprätthållandet av stereotypa könsgöranden av kvinnlighet respektive manlighet, varpå den 

tjocka kroppen i deras mening utgör ett stort hot mot isärhållandet av de traditionella 

könsrollerna och således hotar könsmaktsordningen; föga förvånande utgör således den 

kvinnligt kodade tjocka kroppen det allra största hotet, vilket förklarar varför skribenterna 

diskuterar just kvinnlig fetma i större utsträckning och mer nedsättande. 

Avslutningsvis har denna studie kunnat visa att fat-shaming är vanligt förekommande på 

internetforumen och även om det genom den här studien inte kan fastställas hur pass utbredd 

diskrimineringen är i övriga samhället kan en emellertid anta att Charlotte Coopers uttalande 

ännu är aktuellt och att vi alltså fortfarande har en lång väg att vandra innan denna 

diskriminering ska upphöra; men som jag nämnde i inledningen är samtidigt den 

kroppspositivistiska rörelsen på stark frammarsch, vilket ändå inger en föraning och antydan 

om att vi trots allt går mot ljusare tider. Min personliga förhoppning med denna studie är att 

bidra till social förändring mot mer jämlika maktförhållanden genom att belysa hur den 

språkliga diskriminering som tjocka människor utsätts för kan se ut; i hopp om att medverka 

till språklig förändring inom den diskursiva konstruktionen av den tjocka kroppen för att i 

förlängningen förhoppningsvis eliminera diskrimineringen av tjocka människor. Men för att nå 

dit krävs enormt mycket mer arbete och omfattande forskning av kritisk karaktär som synliggör 

hur diskrimineringen av tjocka människor yttrar sig – för precis som citatet, från FatSo:s 

hemsida, i inledningen av denna studie illustrerar kan vi inte förändra något som vi inte först 

medvetandegör och erkänner. Därför vill jag slutligen avrunda med att återkoppla till just detta 

citat: 

 

”Don't buy the lie! We live in a fat-hating society. To change it, first we have to see it. Examples of 

weight prejudice are everywhere, but that doesn't make it necessary or true. Anti-fat attitudes come 

from and reinforce sexism, racism, classism, ableism, healthism, and homophobia. When you 

encounter a lie, remember: someone is profiting from it. Don't buy the lie.  

Your weight does not define your worth”. 
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7.1 Metodreflektion och vidare forskning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur diskrimineringen av tjocka människor 

realiseras språkligt på tre av Sveriges största internetforum. Ambitionen med denna studie har 

således inte varit att söka bidra till en fullständig kartläggning kring hur diskrimineringen av 

tjocka människor ter sig på internetforum i allmänhet. Det finns därav inte någon möjlighet att 

säga att resultaten från denna studie är representativa för diskrimineringen i stort. Det går 

följaktligen inte heller att fastslå diskrimineringens omfång genom denna studie, vilket 

emellertid inte är det primära syftet då undersökningens ansats är att undersöka hur 

diskrimineringen realiseras språkligt i den utvalda kontexten. Det går sålunda heller inte att dra 

några större generella slutsatser från studiens resultat; dock undersöks en relativt stor mängd 

kommentarer på tre av Sveriges största internetforum, vilket åtminstone ger en fingervisning 

för hur bilden av den tjocka människan konstrueras och hur diskrimineringen realiseras genom 

språkbruket i diskussionstrådarna.  

Enligt Bergström & Boréus (2000: 78) finns ett antal invändningar mot innehållsanalysen 

som metod varav en av dem är att den tenderar att belysa det manifesta (uttalade) innehållet i 

texten snarare än det latenta (outtalade) men som tidigare nämnt kan sökandet av det manifesta 

bidra till att komma åt det latenta innehållet och dessutom hävdar författarna att för att analysen 

ska ha någon chans till god reliabilitet krävs det att det som är underförstått tydligt uttrycks i 

texten och i kodningen. Ett annat problem med innehållsanalysen är att den har en viss tendens 

att bortse från sammanhanget samt att det kan vara svårt för forskaren att vara objektiv och låta 

texten tala fritt. I denna studie har sammanhanget mindre relevans i min mening; större 

betydelse har de språkhandlingar som skapar och upprätthåller bilden av den tjocka människan, 

även då de är tagna ur sitt sammanhang. Vad det gäller subjektivitet så är det sannolikt att jag 

utifrån min position gör vissa val som inte är fullt opartiska, emellertid har min strävan 

genomgående varit att utmana mina egna föreställningar samt att försöka vara så objektiv som 

möjligt. 

 

Vidare forskning 

Efter denna studie har det blivit tydligt att forskningsluckan kring fat-shaming är enorm och det 

finns väldigt många olika forskningsfrågor som skulle vara intressanta att studera utifrån olika 

metodologiska ingångar samt med varierat material. I denna studie har jag fokuserat på att 

undersöka hur tjocka människor i allmänhet beskrivs samt hur konstruktionen av dessa skiljer 

sig mellan kvinnor och män, jag har således inte studerat hur den kan rikta sig mot andra 
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könsuttryck eller könsgöranden och därför inte heller riktat fokus på hur den samspelar med 

bland annat heteronormativa idéer. Inte heller har jag i denna studie fokuserat på hur fat-

shaming interagerar med andra diskrimineringsgrunder så som rasism, ableism eller 

åldersrelaterad diskriminering; detta då formatet i denna studie kräver sin avgränsning. Med 

utgångspunkt i detta skulle det vara intressant att se studier som undersöker just hur fat-

shamingen kan se ut genom frågeställningar som berör något av ovanstående, kanske med 

utgångspunkt i postkolonial och intersektionell teori. Därtill skulle det även vara intressant att 

studera ett annat material än det jag använt mig av i denna studie, så som exempelvis tjocka 

människors levda erfarenheter, vilket inte ännu studerats i Sverige i någon större omfattning. 

Detta skulle eventuellt kunna undersökas genom intervjuer, observationer eller andra 

etnografiska metoder. Till det kunde en även ta in informanter som själva identifierar sig som 

kroppsaktivister och då exempelvis undersöka hur dessa upplever och förhåller sig till 

kroppsideal, separatistiska rum och näthat. Rent språkvetenskapligt skulle forskningen kunna 

ta i princip vilka ingångar som helst, då forskningsluckan här är omfattande. 
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