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Abstrakt 

 

Media har en stor påverkan på samhällets kroppsideal då många strävar efter en idealisk kropp. På 

sociala medier är termer som body positivity och body shaming aktuella, därför har vi använt oss av 

dessa termer för att fördjupa oss i studien. Syftet med studien är att framhäva konsekvenserna av att 

bli body shamed, både fysiskt och psykiskt. Body positivity är ett positivt laddat ord då syftet är att 

man skall acceptera sig själv och inte påverkas av de ytliga normer samhället och media 

konstruerat. Body shaming är ett negativt laddat begrepp på sociala medier som påverkar många 

människor negativt mentalt då man utsätts för kränkningar på grund av sitt kroppsliga utseende. 

Youtube är ett stort nätverk där människor kan ta del av andras vardag och åsikter, som 

forskningsläge har vi valt att fokusera oss på youtubers och deras videos om kroppsideal. Vi 

analyserar kommentarer på videos för att komma fram till ett större urval om hur dessa ämnen 

påverkar individer. 

 

 

Nyckelord: Body positivity, body shaming, fat acceptance, fat shaming, skinny shaming, 

samhällsnormer, sociala medier, Youtube, netnografi, kroppsideal 
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1.Inledning 

Om man skall ta ett exempel på hur kroppsnormer är något viktigt för samhället, hur mycket press 

det finns om att ha en “godkänd kropp” och hur man ofta bedöms efter bara en blick om hur man är 

som människa och hur folk ofta går efter det ytliga, är filmen Min stora kärlek (2001) ett bra 

exempel. Min stora kärlek är en amerikansk komedi med kända skådespelare som Jack Black och 

Gwyneth Paltrow i huvudrollerna. Filmen handlar om den ytliga huvudkaraktären Hal Larson som 

redan som barn fick rådet av sin döende far att endast dejta kvinnor som har en perfekt kropp och 

ett vackert leende, och detta är något Hal följer stenhårt. Han vill endast leta efter kvinnor som 

enligt samhällets normer anses vara mycket vackra, helst modeller. I filmen träffar Hal en terapeut 

som hypnotiserar honom till att enbart se kvinnors inre skönhet. Efter detta förändrar Hal sina 

tidigare värderingar och han börjar se kvinnor för deras inre; därför blir de kvinnor som andra inte 

anser vara vackra väldigt vackra i Hals ögon. Han träffar en överviktig kvinna som heter Rosemary 

och han ser hur vacker hon är inombords och blir förälskad. 

 Problemet ligger i att hans vän Mauricio, som är minst lika ytlig som Hal tidigare var, försöker få 

tillbaka den gamla Hal och med desperata tillvägagångssätt försöker han få Hal att inse hur 

Rosemary ser ut i verkligheten, då han anser att Rosemary inte duger för sin vän. Detta är ett bra 

exempel för att visa hur ytliga faktorer ofta spelar roll i att kunna bedöma någons karaktär då man 

ofta ser större människor som mindre värda. Varför vi tar just denna film som exempel är för att den 

är relevant för ämnet som kommer diskuteras i denna uppsats, då filmen visar tydliga tecken på 

både body shaming och body positivity. Det uppkommer dock även nyare exempel på filmer som 

tar upp dessa förteelser som till exempel filmen I feel pretty (2018). I en scen i denna film befinner 

sig huvudkaraktären Rennee Barrett, spelad av Amy Shumer, i en klädaffär och kassörskan ber 

henne handla online eftersom de inte säljer kläder i hennes storlek i en fysisk butik. Det finns även 

ett budskap om body positivity i filmen då den antyder att man inte bör hålla tillbaka sig själv för 

vad andra tycker om en.  

 Den allmänna uppfattningen inom body positivity är acceptans och uppskattning av alla 

kroppstyper. Det finns en social rörelse om tron om att alla människor skall ha en positiv kroppssyn 

och kunna vara självaccepterande om sin kropp likt som andras kroppar.1 Body shamings innebär 

bland annat att en människa utsätter en annan människa för förnedring på grund av att man anser att 

personen i fråga är överviktig eller underviktig. Begreppen body positivity och body shaming kan 

översättas till svenska, det resulterar i begreppen kroppspositivism och kroppsskamning. Vi har valt 

att använda oss av de engelska begreppen då de är globaliserade, även för att youtubers använder 

                                                 
1https://en.wikipedia.org/wiki/Body_positivity 
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sig av dessa begrepp vilket gör det mer sammanhängande i studien. 2 

 

Både body shaming och body positivity är något som är viktigt att belysa då de är relativt nya 

begrepp och därför inte har blivit särskilt diskuterade i hög grad, men på sociala medier har det 

blivit allt mer aktuellt och många förknippar body shaming med ätstörningar och mental ohälsa. Det 

är viktigt att sprida kunskap om detta ämne då både body positivity och body shaming är något som 

påverkar människor dagligen både positivt och negativt. Det är viktigt att belysa att body shaming 

kan ha en betydande inverkan på andra individer och vilka konsekvenser som kan medfölja om man 

förtrycker en annan människa på grund av dess kropp.  

 Body positivity kan översättas till det svenska begreppet kroppspositivism: rätten till acceptera din 

och alla andras kroppar som de är. 3 Kroppsskamning är det direkt översatta svenska begreppet för 

body shaming men används inte lika frekvent. 4 Body positivity är ett relativt nytt fenomen inom 

sociala medier som går ut på att älska alla kroppar och att människor lär sig att acceptera och älska 

sig själva för hur de ser ut. Body positivity och body shaming är begrepp som ofta diskuteras i 

liknande sammanhang då båda begreppen tillhör liknande genre. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kroppsideal för kvinnor ur ett historiskt perspektiv 

 

Människan har genom tiderna haft skilda åsikter om den ideala kroppen, beroende på vad som var 

idealet för en särskild plats, miljö och tidsperiod samt kultur och ekonomi. Ideal uppkommer och 

försvinner i en cirkel då de olika idealen skiftar med varandra genom tiderna.5 Under det antika 

Egypten var skönhetsideal för kvinnor att man skulle vara slank och ha en hög midja, dock har det 

funnits tider när det inte ansågs vara något problem med att vara överviktig, detta främst under 

antikens Rom. Detta förändrades under senantiken då det ansågs vara finare att ha en smal kropp, 

därför började människor spy maten som de intog för att kunna behålla den slanka figuren. Under 

medeltiden ansågs det vara väldigt negativt att vara stor, det ansågs till och med vara motbjudande. 

Det medeltiden betraktade som motbjudande förändrades snabbt under barocken då det var positivt 

att vara rund och blek, det tydde på att man var rik och att man hade pengar till mat och inte 

                                                 
2https://www.urbandictionary.com/define.php?term=body%20shaming 
3https://sv.glosbe.com/sv/en/Kroppspositivism 
4https://www.google.se/search?q=body+shaming+%C3%B6vers%C3%A4ttning&oq=body+shaming+%C3%B6vers%

C3%A4ttning&aqs=chrome..69i57j0.3638j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
5Andersson, E. 2015, s 5 



 5 

behövde arbeta ute i solen.6 

 

Kroppsidealen har ändrats mycket under vår tid och det gör den än idag. Under den viktorianska 

tiden bar kvinnor korsetter konstant för att spegla idealet som fanns vid denna tid, en liten midja och 

stora höfter. Under 1920-talet började det uppkomma ideal om att kvinnor helst skall vara smala och 

platta, lite pojk-lika drag och när andra världskriget påbörjades kom ett nytt ideal som var mer 

muskulöst. Under 1950-talet kom idealet om att vara lite mer rund tillbaka då det blev vackert att 

vara kurvig, ha timglas-figur, stora bröst och smal midja. På 1960-talet var idealet att vara väldigt 

smal och det var ännu vackrare om man även var lång. Under 1980-talet blev idealet att man skulle 

vara atletisk men kurvig och lång, men detta ideal förändrades hastigt under 1990-talet då man 

återigen skulle vara väldigt smal. Det idealet som gäller idag är att man främst skall vara smal men 

med kurvor, en stor rumpa och bröst men magen skall vara platt.7  

 

1.1.2 Begreppet body positivity 

Termen body positivity grundades 1996 av Connie Sobzak och Elizabeth Scott där tanken var att stå 

emot samhällets krävande normer. Att man som människa skall känna sig fri och skapa en grupp av 

gemenskap och helande. Syftet var att få människor att inse sitt egna värde och inte endast tro att de 

är mindre värda för att de inte passar in i samhällets normer. Det var viktigt att folk slutade fokusera 

på att hata sina kroppar och istället hitta ett meningsfullt syfte och inte låta dessa negativa känslor 

styra över en.  

 Termen body positivity är något som på senare tid har blivit populärt inom sociala medier, 

människor har åtskilda åsikter om vad begreppet innebär men även över vilka som får ta del av 

begreppen. Till en början hade det en särskild betydelse och tanke för skaparna av termen, på deras 

hemsida finner man en paragraf från deras bok om body-positivity som beskriver vad termen 

betyder: “being Body Positive is…a way of living that gives you permission to love, care for and 

take pleasure in your body throughout you lifespan. Struggles will inevitably occur, especially 

during times of transition or imbalance. Practicing true Body Positivity allows you to find what you 

need to live with as much self-love and balanced self-care as possible. Experiences of conflict and 

suffering become opportunities to learn what is required to further your growth so you can find 

greater contentment and peace.” Varför de anser att Body positivity är viktigt är för att man inte 

skall slösa bort sitt liv på att vara besatt över sin kropp och hur den ser ut, det finns viktigare saker i 

livet. Body positivity är viktigt då det finns många människor som har förlorat sina liv genom 

ätstörningar, en konsekvens av att inte tycka om sig själv. Enligt grundarna av Body positivity är det 

                                                 
6 Buzzfeed, Women's ideal Body Types Throughout History 
7 Buzzfeed, Women's ideal Body Types Throughout History 
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viktigt att vi lägger våra resurser på att göra världen till ett bättre och tryggare plats än att spendera 

resurser på att passa in i samhällets normer och förändra våra kroppar till det som anses vara 

perfekt, enligt samhällsnormerna. 8 

 

1.2 Problemformulering  

Denna studie omfattar amerikanska Youtubers, då body positivity är ett fenomen med störst 

spridning genom kanaler som har sitt ursprung i USA. Det finns inte mycket material om 

kroppspositivism på svenska youtubekanaler. Med avsikt har vi valt att inkludera videos/youtubers 

som ser på kroppsideal med ett positivt synsätt såväl som de som ser på begreppet negativt, för att 

omfatta båda.  

 Med ett urval på fem youtubers och tolv videos, lyfts ämnen som: kroppspositivism, övervikt och 

undervikt, normer, kroppsideal och ordet ''fet'' i fokus. Vilka typer av reaktioner och kommentarer 

kvinnor får på Youtube angående deras kroppar är ett outforskat område som vi med hjälp av 

tidigare forskning kring ämnen som sociala medier, kroppsideal och kvinnosyn vill undersöka.  

 På Youtube får man fram många resultat om man söker på orden ''body positivity'' och ''body 

shaming'' vilket vi först tyckte var positivt, men efter att vi granskat många av dessa videos märkte 

viatt just de fem valda youtubers gav bäst resultat för vår forskning. Många youtubers fördjupar sig 

inte i ämnet lika mycket som andra och många uttrycker sig även liknande andra youtubers gällande 

ämnet. Detta gör att man får många sökresultat och det finns många videos om de aktuella ämnena, 

men i och med att många videos liknar varandra har vi valt de videos som fördjupar sig mycket 

kring begreppen och deras tidigare erfarenheter. De youtubers vi valde har även en större mängd av 

tittare och når därför ut till många fler i större breddgrad. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att netnografiskt analysera Youtube-videos om body shaming och body 

positivity med avsikt att förtydliga och utvidga kunskapen om samhällets kroppsideal som präglar 

sociala medier. Genom att undersöka vilka kommentarer Youtubers får på kroppspositivism-videos, 

uppmärksammas både negativa och positiva aspekter kring kroppsnormer vilket gör det möjligt att 

också undersöka vilken påverkan detta har haft på tittarna. Reaktioner hos andra Youtubers och 

användare som kommenterar videos är anmärkningsvärt viktiga, eftersom det utvecklar en aktuell 

debatt på sociala medier.  

 I sociala medier uppmärksammas body positivity ständigt, särskilt på Youtube, där människor 

                                                 
8https://www.thebodypositive.org/faq 
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dagligen laddar upp videos. Plattformen är så pass populär att 100 procent av alla ungdomar i 

Sverige (12-25 år) har använt sig av den.9  

 

Frågeställningarna vi förhåller oss till är: 

• Hur har synen på kroppsideal influerat youtubers till att diskutera de aktuella begreppen 

body positivity och body shaming på Youtubes plattform? 

• Vilka reaktioner framkommer i kommentarsfältet av tittarna? 

 

 

1.4 Disposition 

I det följande redogör vi för tidigare forskning på området för att därefter beskriva 

undersökningens teoretiska utgångspunkter samt den metod och det material som vi använder för 

att göra vår analys. Därefter redovisar och analyserar vi undersökningens empiri, följt av en 

slutdiskussion kring våra slutsatser. Vi lyfter först fram kategorierna body shaming och body 

positivity, dels som mer generella företeelser som ''samhällen'' (communities) på Youtube och dels 

med fokus på en individuell youtuber per kategori. Därefter analyserar vi ett urval youtubevideos 

och de kommentarer som tittare skriver till dem, för att visa exempel på vilka mönster som 

uppkommer i en överblick över videos, i synnerhet vilka reaktioner - positiva och negativa – som 

återkommer från olika individer. Vi belyser här hur människor ger uttryck för hur de påverkas av 

body shaming och dess konsekvenser, för att diskutera hur sociala medier har inflytande på 

samhället angående synen på kroppsideal. I slutdiskussionen sammanfattar vi uppsatsen som 

helhet och relaterar våra resultat till den tidigare forskningen. 

 

1.5 Tidigare forskning  

I detta stycke kommer vi att gå igenom tidigare forskning som behandlar liknande ämnen. Ämnet är 

relativt outforskat och nytt, därför skrivs inte mycket om body shaming/body positivity i 

vetenskapliga tidskrifter. Ämnet är främst angeläget för ungdomar, därför tar vi del av självständiga 

arbeten på grundnivå och avancerad nivå, alltså studentuppsatser, kandidatuppsatser och 

yrkesexamensarbeten.  

Ett av de tidigare arbetena vi tagit del av är skriven av Emelie Andersson, som hävdar i sin 

kvalitativa studie “Du är inte tjock du är ju jättefin!”(2015) att fat shaming är riktat mot tjocka 

kvinnor på internet och även upprätthållande av normen som finns runt den smala kvinnokroppen. I 

                                                 
9https://www.svt.se/nyheter/inrikes/alla-unga-har-anvant-youtube 
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studien fann Andersson olika mönster av fat shaming, varav fem huvudkategorier och tolv 

subkategorier. De teman som återfanns i kommentarerna om fat shaming bestod av 

samhällsbelastning, ohälsa, förolämpningar gällande övervikt, fördomar om tjocka, samt förnedring 

av stigma-problematiken. I denna studie av body shaming fokuseras det främst på problematiken 

som tjocka kvinnor utsätts för, då kvinnor blir mer utsatta än män när det kommer till fat shaming. 

Män blir också utsatta för fat shaming men det finns en skillnad på synen av kvinnor och män inom 

samhället som grundar sig på en ojämställdhet och mannen ligger högre värderad, män blir oftast 

värderade utifrån prestationer och framgång och männens kroppar blir värderade utifrån 

funktionalitet. Kvinnan blir främst värderad utifrån hennes utseende och hur attraktiva de bedöms 

vara.10 

 

I studien redovisar Andersson en intressant aspekt som än idag är aktuell och sker i dagens 

samhälle. I Sverige kan man betrakta vilka kroppsideal som dominerat under senare decennier 

genom att granska “Fröken Sverige”: kvinnor strävade efter att vara långa och smala. Detta ideal är 

något som det västerländska samhället fortfarande håller vid, när det kommer till vad som anses 

vara en fin kropp. Andersson beskriver att tjocka människor bryter mot vad hon kallar “det 

västerländska samvetet” med förklaringen att man bryter mot smalhetsnormen. Människor som 

bryter mot dessa normer blir måltavla för att utsättas för fat shaming och därmed får 

hatkommentarer och utsätts för nedtryckande handlingar. Människor utsätts för kränkningar 

eftersom individer anser att de inte bidrar till samhället som de smala människorna gör. Tjocka 

människor förknippas med att inte ha självkontroll och därför inte ha en moral. Att vara tjock får en 

effekt på det sociala livet då man kan diskrimineras på platser som bör vara trygga, till exempel på 

en skola eller en arbetsplats. Detta kan leda till att man inte får samma möjligheter till en bra 

utbildning eller olika karriärmöjligheter. 11 

 

Andersson anser att oavsett om övervikt är ohälsosamt eller inte, existerar en tydlig 

samhällsuppfattning om att det är bättre att vara smal än att vara tjock samt att tjocka kroppar 

förknippas med att individen är ohälsosam. Överviktiga kroppar provocerar normativt smala 

människor till att ta sig friheten att trycka ner och kommentera ens utseende på ett negativt sätt. Vad 

gäller sociala medier hävdar Andersson att även om det inte går att jämföra med vad som händer i 

det “riktiga” livet, blir det inte mindre verkligt för individen som blir utsatt för det. 

Fettstigmatisering och kränkningar av tjocka människor sker även inom cybervärlden och det har 

                                                 
10Andersson, E. 2015, s 6 
11Andersson, E. 2015 s 5-6 
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samma påverkan online som det har i den fysiska världen. 12 

 

Sandra Kullberg har gjort en netnografisk undersökning av den ideala människokroppen. I sin 

kandidatuppsats ‘’ Medias avbildning av den ideala människokroppen - Den heliga graalen eller 

djävulens verktyg’’ (2016) har Kullberg använt sig av diskurs- och bildanalys för att fastställa hur 

media påverkar samhällets syn på idealkroppen. Med hjälp av svenska tidningar, främst inriktade på 

mode, skönhet och hälsa, har Kullberg kommit fram till att svensk media påverkar de normativa 

aspekterna som finns i dagens samhälle om hur en ideell människokropp skall vara formad. I 

studien menar författaren att all typ av media ger oss åskådare information, oftast omedvetet. Det 

kan vara en fara för människan, då man utsätts för psykiska påfrestningar om man inte uppnår de 

normer som samhället framställt.13 Alla människor ser olika ut men många strävar efter perfektion, 

främst den perfektion som media avbildar. Det framkommer i studien att den idealkropp som 

samhället normaliserar är orealistisk för många. Kullberg hävdar att många människor jämför sig 

själva med den normativa idealkroppen och att det resulterar i negativa konsekvenser för 

människan. Media är omfattande och man kan associera skönhetsidealen till reklam om rynkor, 

underkläder som ''gömmer'' övervikten eller mirakeldieten som hjälper dig att gå ner i vikt.  

 Kullberg har analyserat denna reklam men också den reklam vi ser dagligen men som vi inte alltid 

tänker på: reklamen på bussen, i klädaffärer och även i mataffären märks hur man använder 

normativt smala, attraktiva och vältränade kvinnor och män för att marknadsföra sina produkter. 

Från barnsben har människan sett alla möjliga typer av reklam, därför blir man inlärd att tro att det 

är så man skall se ut. Idealet påverkar många människor negativt när de inser att de inte lever upp 

till det; individer kan påverkas så pass mycket att de skadar sig själva. Psykisk ohälsa och 

självskadebeteende är inget man drabbas av utan anledning. 14 

 

I Therese Hasselqvists kvalitativa studie ''Våra perfekta kroppar! En undersökning om ’’kroppsideal 

och normer’’ (2017) intervjuar hon gymnasieelever om deras syn på kroppsideal och normen på 

kroppar. Hasselqvist arbete är gestaltande, där hon med hjälp av sju frivilliga studenter från 

konstfacket, gjutit av deras överkroppar och använt avgjutningarna i en utställning för att visa att 

alla kroppar är olika. Hon hävdar att man lätt lägger fokus på bristningar, ärr och ojämlikheter när 

man kollar på sin kropp, därför vill hon bryta detta tankesätt och bevisa att alla kroppar är vackra. 15 

 Efter intervjuer med ett flertal gymnasieelever i både Västra Götaland och i Stockholm, kan 

Hasselqvist konstatera att eleverna inte får någon undervisning inom kroppsideal eller liknande 

                                                 
12Andersson, E. 2015 s 7 
13Kullberg, S. 2016 s 10 
14Kullberg, S. 2016 s 35, 43 
15Hasselqvist, T. 2017 s 5-7 
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ämnen. Allt ungdomarna fått lära sig har skett utanför skolan. Något alla elever hade gemensamt var 

önskan efter en undervisning om kroppen och normer, då de anser att det kan hjälpa ungdomar till 

att bli mer självsäkra i sina kroppar. De vill att ungdomar skall förstå att man duger som man är, 

oavsett om man har små eller stora bröst, bristningar eller om man är överviktig/underviktig. 

Hasselqvist frågade om det var viktigare med en vältränad/smal kropp eller att vara hälsosam, och 

alla elever hade samma åsikt: det viktigaste är att man själv mår bra.  

 Något som kan påverka en människas välmående är sociala medier. Eleverna berättar hur de själva 

ibland blir påverkade av någon annans Instagramkonto eller Youtubekanal. Om en ''perfekt'' kvinna 

lägger upp en bild på sin kropp kan man börja jämföra sig själv med henne, vilket gör att man ser 

sina defekter lättare och det kan påverka människor på ett negativt sätt. Alla grupper kom överens 

om att media har en stor påverkan när det gäller samhällets framställda kroppsideal, inte minst 

sociala medier, då man ständigt jämför sig själv med andra, särskilt med människor man inte 

känner. Man får inte ett bra förhållande till sin kropp och man skall inte behöva må dåligt över hur 

man ser ut; det är viktigt att vara hälsosam och att må bra men man skall inte vara hälsosam för att 

se ut som någon annan.16 

 Studien visar också att flickorna blev mer påverkade av kroppsideal än pojkarna. Hasselqvist 

intervjuade fler flickor än pojkar men hon hävdar tidigt i arbetets gång att idealet kring 

kvinnokroppen är särskilt utsatt. Hon hävdar även att hon hos somliga informanter märkt att de 

påverkats mycket av äldre människor, att de pratat om kroppar på ett negativt sätt och att man på så 

sätt överfört detta tyckande till informanterna. Omgivning spelar stor roll då det är alla dessa tankar 

och tyckande som formar samhällets kroppsideal, vilket i sin tur orsakar en osäkerhet och en brist 

på självkontroll hos dagens ungdomar. 17 

 

Författarna Pamela J. Creedon och Judith Cramer hävdar i sin bok ''Women in Mass 

Communication'' (2007) att kvinnor inte kan leva upp till kroppsidealen som samhället normaliserar. 

Betty Friedan var en ledare för den feministiska organisationen National Organization for Women 

(NOW) och hävdade att media avslöjar mycket om vår kultur: de säger implicit till oss vem vi bör 

vara.18 Media och reklamens roll i samhället upprätthåller den ohälsosamma och orealistiska bilden 

av en kvinna. Hon analyserade sociala och kulturella problem, slutligen kom hon fram till att 

reklam har en särskild stor inverkan på kvinnor och ungdomar. Kvinnor och flickor bemöter 

dagligen idealiserade kroppar, media visar konstant bilder av normativt smala kvinnokroppar i form 

av ultratunna modeller. 19 Gästförfattaren Jean Kilbourne hävdar i sitt kapitel i boken att reklam och 

                                                 
16Hasselqvist, T. 2017 s 24-26 
17Hasselqvist, T. 2017 s 27 
18Creedon, Cramer. 2007 s 98 
19Creedon, Cramer. 2007 s 99 
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media bidrar till ätstörningar, då samhället normaliserar och glamouriserar ohälsosamma kopplingar 

mellan mat och utseende. Detta påverkas även av reklam, företag använder sig av modeller för 

marknadsföring vilket resulterar i att kvinnor känner behov av att köpa produkter för att hålla sig 

vackra, där sminkprodukter och dietprodukter är populära. 20 

 Kilbourne hävdar att kvinnor och flickor blir förförda två gånger av media: den första gången med 

reklam och den andra gången med produkter. Bilden media normaliserar om skönhet är orealistisk 

för kvinnor att uppnå, ett idealiserat utseende är orealistiskt. I dagens samhälle finns skönhetsideal 

som anses vara ett mål för ungdomar; en konsekvens av detta är att tonåriga flickor jämför sig 

själva med modeller, vilket påverkar deras kroppsuppfattning och självkänsla negativt. Kilbourne 

har kritiserat medias avbild av de ultratunna modellerna, t.ex. modellen Kate Moss, då deras 

utseenden nästintill är oföränderliga och sätter krav på unga flickor och kvinnor. År 1979 vägde 

modeller cirka 8 procent mindre än den genomsnittliga kvinnan, tjugo år senare vägde modellerna 

23 procent mindre än den genomsnittliga kvinnan. Modeller har ideal de strängt förhåller sig till för 

att behålla sina jobb och det kan vara en anledning till den drastiska förändringen i viktnedgång 

jämfört med tjugo år tidigare. Ytterligare en anledning kan vara att människor blir allt mer 

överviktiga, men även att normerna bryts upp, då man i dagens samhälle ser en större acceptans i att 

''normalstora'' kvinnor är normen, inte ultratunna kvinnor. Detta är inte tillräckligt utvecklat än och 

behöver mer utrymme i media, skolor och i samhället för att bli accepterat. Dietindustrin beräknas 

tjäna 35-50 miljarder dollar årligen, anledningen till detta anser författarna Creedon och Cramer 

vara att media påverkat kvinnors tillstånd negativt och de använder sig av dieter för att nå upp till 

kroppsidealen, man får en dålig självkänsla men det kan också leda till ätstörningar. 21 

 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Judith Butler är ett stort namn inom queer theory och poststrukturalistisk feminism och är en av de 

största influerade kritikerna inom området. 

 Butlers teori framhåller att kön från början är en social konstruktion skapad av människan. Kön är 

dock inte det enda man kan förknippa med social konstruktion då man även kan använda sig av 

Butlers teori för att diskutera synen av människokroppen i sin helhet, i vårt fall den sociala synen på 

hur en “bra kropp” skall vara enligt samhällsnormer. Butlers teori grundar sig på att kvinnor och 

män beter sig olika utifrån deras tillskrivna könsroller eftersom man får sådana inpräglade från en 

tidig ålder. Butler är främst känd för att ha föreslagit termen genus performativitet. Butler anser att 

beroende på beteende, handlingar, gester och uttryck är de samtliga ting som identifierar individens 

                                                 
20Creedon, Cramer. 20017 s 100 
21Creedon, Cramer. 2007 s99-101 
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kön, kvinnor och män får en illusion av en inre genusbestämd grund och det blir en social 

konstruktion av kön. Butler anser att kön inte är evigt, oföränderligt eller att det som man 

ursprungligen föds som är ens definition; kön är performativt. Butler argumenterar att feminism inte 

bör grunda sin politik utifrån synen på hur en kvinna skall framställas enligt samhällets normer utan 

istället bör öppna upp kategorin och kunna undergräva befintliga normer. Med detta menar hon att 

man skapar sitt egna kön med hur man väljer att bete sig, människor föds utan kön och att man 

senare i livet väljer att gå efter samhällets dominerande normer och därmed beter man sig som ett 

särskild kön, man väljer att forma sig efter vad man kallar kvinna eftersom att man väljer att bete 

sig som en kvinna skall uppträda enligt normen. 22 

 Det är inte frågan om att det finns skillnader fysiskt mellan könen utan det faktum av att kulturen 

uppfunnit normer man går efter. Butler diskuterar i sin bok Bodies that matter hur normer är något 

som kommer från människors sociala värderingar. Butler vill besvara om det finns ett sätt att binda 

ihop frågan om kroppens väsentlighet i köns performativitet, hur kategorin “kön” spelar in i 

förhållande av detta. Butler anser att könsskillnad formas genom diskurser och inte bara grundas i 

materiell skilllnad. “Sexual difference, however, is never simply a function of material differences 

which are not in some way both marked and formed by discursive practices. Further, to claim that 

sexual differences are indissociable from discursive demarcations is not the same as claiming that 

discourse causes sexual difference.”23 Med detta menar Butler att kön är normativa kategorier, 

ungefär motsvarande vad Michel Foucault kallar “reglerande ideal”. 

 

Normer är ingen lag och när människor utövar normen blir den inte heller slutgiltig. Det som sker är 

att normer får nya ideal konstant och det är människor som skapar dem, vare sig de är ideal och 

normer om vikt, sexualitet eller annat. Det är i slutändan ett faktum att det är normer som styr de 

mänskliga idealen om kroppar, och avgör vilka som anses vara acceptabla och inte acceptabla och 

detta skapar en känsla av distinktion mellan olika människor. 

 Butlers teori har ett teoretiskt perspektiv på normer som kan tillämpas på vår fokusering av body 

shaming. Det är som Butler beskriver om hur människor blir utsatta av att till exempel vilja tillhöra 

ett annat kön än sitt biologiska och konsekvensen av detta kan vara förtryck, endast för att det inte 

är enligt den samhälleliga normen. Detta är överförbart till överviktiga kroppar, de utsätts för 

förtryck och hat till följd av att de inte ''passar in'' enligt samhället.  

 

                                                 
22Maplas, S. Wake, P. 2013 s 196 
23Butler, J. 1993 s 1 
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1.7 Metod 

Netnografi tillämpas främst när samhällsvetenskapliga frågor skall besvaras, särskilt ämnen som 

berör sociala medier, sexualitet, mänskliga identiteter och onlinespel. Robert V. Kozinets hävdar i 

sin bok Netnografi (2011) att ämnen som etik, moral, gemenskap och makt står i centrum för studier 

som specificerar sig inom nätgemenskap och internetkulturer.24 I mitten av 1990-talet betraktade 

man netnografi som en annorlunda akademisk metod, men samhällets utveckling har bidragit till att 

metoden nu betraktas vara vetenskapligt. Likväl kan metoden vara ett kommersiellt verktyg, främst 

då stora företag använder sig av metoden för att främja marknadsföringen. Syftet med metoden är 

att analysera människors interaktioner online, vilket man gör utifrån klassiska etnografiska 

fältstudier som beskriver ett samhälles kultur- och samhällstypologier. I takt med samhällets 

utveckling växer även nätgemenskapen, vilket gör det möjligt för netnografin att utforska de 

obegränsade möjligheterna för internetkulturen. Netnografins syfte är att teoretiskt begripa 

nätgemenskapens funktion och hur individer påverkas av den, men även att förankra 

nätgemenskapens roll i samhället. 25 

 

Nätgemenskapernas kommunikationsformer bör observeras ytterligare då internetkulturens 

samband på sociala medier är outforskat, vilket försvårar förståelsen av människors interaktioner 

online. '' Interaktion och kommunikation online är en rik källa till kunskap om människors åsikter 

och behov i dagens samhälle och kan ge förståelse för skeende idag. Dock behöver forskningen 

även studera interaktion och kommunikation "IRL" (In Real Life), i det som ibland kallas för "i 

verkliga livet", för att förstå hur det påverkar kommunikation och interaktion F2F (face to face), 

ansikte mot ansikte''26. Netnografin består vanligtvis av fem faser. I den första fasen planerar man 

hur undersökningen går till och man begränsar frågeställningarna. Den andra fasen består av källor, 

man begränsar antalet sociala medier och val av internetkällor. Därefter observerar man syftet med 

studien och samlar information till empirin. Analys av data sker i den fjärde fasen där man även 

tolkar den bevakade informationen. I fas fem bör man ha analyserat empirin tillräckligt för att 

framställa en rapportering och ett slutligt resultat. 27 

 Till vår studie har vi netnografiskt undersökt kommentarer när vi analyserat youtubevideos, där vi 

använde oss av de fem stegen netnografin grundas i. I den första och andra fasen organiserade vi oss 

kring hur vi anser att undersökningen går till och vad som behöver göras, främst bestämde vi oss för 

vilken plattform vi skall ha som användningsområde, vilket blev Youtube. Detta baserades utifrån 

                                                 
24Kozinets, R. 2011 s  241 
25Kozinets, R. 2011 s 243-245 
26https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tnografi 
27https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tnografi 
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att mest material finns att hämta på denna plattform, där man kan nyttja videos och kommentarer. 

Fortsättningsvis fastställdes frågeställningarna och vi observerade material. Analysen påbörjades, 

med hjälp av resultaten vi fick från observationen på plattformen och dess videos och kommentarer. 

När vi analyserat empirin och ett resultat framställdes, framförde vi detta genom en slutdiskussion. 

 På ett flertal sociala medier finns möjligheten att vara anonym, man kan använda sig av påhittade 

användarnamn och/eller skriva kommentarer utan ett konto, detta bidrar till att 

kommunikationsformens sammanhang är outforskad. Problematiken ligger i att anonymiteten 

påverkar förståelsen kring människors tänkande, det är svårare att förstå sig på varför man väljer att 

göra vissa saker på utvalda sociala medier.  

 

Kozinets hävdar att det är svårt att förstå sig på varför människor skriver något personligt på 

Facebook (t.ex. om en annan människa man har en dispyt med) men inte ''IRL''. Man vet inte 

mycket om interaktionsformerna människor använder sig av online, likväl vet man inte mycket om 

formens sociala betydelse.28 Metoden har fått kritik, då det är komplicerat att beteckna slutsatser 

utifrån resultaten man får. Det är vanligt att dra slutsatser utifrån egna tankar när man granskar 

sociala medier, istället behövs tidigare forskning och vetenskapliga belägg för att fastställa något. 

Många youtubers hävdar saker som inte är faktabaserade, de talar utifrån egen erfarenhet och om de 

talar osanning påverkar det resultatet av vår studie. Detta är ett av netnografins problemområde då 

syftet med metoden är att använda sig av människors interaktioner på sociala medier, men kritiken 

riktas i att det är komplicerat att avgöra människors uppförande på internet.29 Med netnografi som 

metod observerar man människors beteende på internet, vad som menas med beteende kan vara 

olika för alla. Vi har valt att avgränsa begreppet ‘’beteende’’ till att undersöka människors 

interaktion med andra människor, hur tittare interagerar med andra tittares kommentarer, hur 

youtubers svarar tillbaka till andra youtubers och hur youtubers reagerar på kommentarer. Med 

hänsyn till detta har vi analyserat kommentarer, gillningar och vad youtubers hävdar i sina videos. 

 

1.8 Material 

Populära videos som rör aktuella ämnen får ett stort antal visningar vilket i sin tur leder till många 

kommentarer under videon, något som är positivt och negativt på samma gång. En positiv aspekt 

för vår forskning är att det finns många kommentarer att välja mellan. För en netnografisk 

undersökning är detta optimalt då det uppkommer likväl positiva som negativa kommentarer. En 

negativ aspekt är att arbetet blir tidskrävande, till en större del än planerat behöver man leta på 

                                                 
28Kozinets, R. 2011 s 244 
29Ahrne, G. Svensson, P. 2015 
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plattformen efter både positiva och negativa kommentarer. På Youtube kan varje individ 

kommentera, oavsett om man har ett konto eller inte och detta leder till att många kommentarer 

skrivs. Likt andra sociala medier kan man ‘’gilla’’ eller ‘’ogilla’’ någons kommentar, detta gör att 

man ideligen ser ‘’onödiga’’ kommentarer på en youtubevideo. Många väljer att diskutera andra 

ämnen (icke-rörande ämnet i videon) eller kommenterar ‘’first’’ ‘’gilla min kommentar’’ och 

liknande endast för att få gillningar, detta är något som komplicerat urvalsprocessen.  

 En aspekt som är både positiv och negativ är systemet och algoritmen Youtube använder för 

kommentarsfälten, det finns två spalter ‘’toppkommentarer’’ och ‘’nyaste först’’. Under varje video 

visas ‘’toppkommentarer’’ automatiskt, dessa är främst baserade på likes, dislikes eller diskussion 

(kommentarer under en kommentar) på en video om body positivity finns alltså både positiva och 

negativa kommentarer.30  

 

Om de positiva kommentarerna får många likes, hamnar de långt upp i fältet och de negativa långt 

ner, detta kan vara problematiskt om en video har många kommentarer. Det är väldigt tidskrävande 

att hitta och välja ut rätt material, tar man ‘’nyaste först’’ baseras inte ordningen på likes och 

dislikes utan man får de senaste kommentarerna längst upp och de äldsta längst ner. Detta kan i sin 

tur vara negativt då man missar många ‘’intressanta’’ kommentarer som försvinner i mängden. För 

att youtubers skall bli uppmärksammade och få så många visningar som möjligt brukar de använda 

sig av ‘’clickbait’’. Många youtubers överdriver deras thumbnail (bild på videon) eller titel för att 

dra till sig uppmärksamhet och tittare. Videons innehåll är ibland inte kopplat till varken 

thumbnailen eller titeln eller i vissa fall dras kopplingen väldigt snabbt. Som tittare blir man 

missledd och detta har varit tidskrävande i urvalet av videos då vi undersökt många videos som 

hade titeln ‘’body shaming’’ men utan nödvändigt innehåll. I urvalet av kommentarer valde vi att 

använda oss av ‘’toppkommentarer’’ när vi letade efter positiva kommentarer, detta då de oftast blir  

väldigt uppskattade (genom likes/gillanden) och hamnar därför långt upp. För att hitta negativa 

kommentarer var vi tvungna att använda ‘’nyaste först’’ och sedan gå igenom flera sidor av 

kommentarer för att välja ut så många som möjligt. I de elva videos vi använt oss av finns det 

mellan 1.697 till 45.455 kommentarer, de stora antalet kommentarer gör det omöjligt för oss att 

undersöka alla kommentarer på de videos vi valt. I varje video har vi valt ut 8-10 kommentarer som 

används till analysen av studien.  

 

                                                 
30https://support.google.com/youtube/answer/6000976?hl=sv&ref_topic=3014329 
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2. Redovisning av empirin 

Resultatet av vår studie gällande Body shaming och Body positivity redovisas i detta kapitel. 

Vi kommer senare i uppsatsen redovisa våra analyser av empirin. Först redovisar vi videos som tar 

upp Body shaming och betonar vad youtubers anser om begreppet men vi går även igenom hur de 

påverkats av det. Fortsättningsvis går vi igenom vad youtubers hävdar om Body positivity och hur 

deras syn på plattformens aktuella debatt kring begreppet ser ut. 

 

2.1 Body shaming - Youtubers perspektiv 

 

I sin video ''Dear Fat People'' inleder Nicole Arbour med en förvarning: hon hävdar att majoriteten 

av tittarna redan är arga utifrån ordvalet i titeln. Arbour fortsätter skämtsamt med att säga ''vad skall 

ni tjockisar göra åt saken? Jaga mig?.. Ni kommer se ut som Frankenstein och jag kommer vara 

långt ifrån er om jag går i en normal takt''. Arbour stängde av videons kommentarsfält då det bestod 

utav otrevliga kommentarer, påhopp och glåpord. Videon har tagits bort från hennes kanal men den 

finns fortfarande kvar på Youtube, uppladdad av en annan Youtubekanal (DotHack111), där videon 

har över en miljon visningar. ''Dear Fat People'' laddades upp i September 2015 men är ett aktuellt 

tema på Youtube än idag eftersom Arbour fått mycket kritik om att vara en ‘’fatshamer’’, baserat på 

kommentarer hon fått på sin video. I videon hävdar hon att fat shaming inte existerar, det är endast 

ett tillstånd och ord som överviktiga människor hittat på, hon exkluderar människor med lite 

kärlekshandtag och berättar att hon riktar sig till de ''35% nordamerikaner som lider av fetma''. Hon 

hävdar att människor som lider av fetma bör ha särskilda parkeringar, längst bak i parkeringshusen 

så att de kan motionera och bränna kalorier tills de kommer fram till köpcentret. Fortsättningsvis 

hävdar Arbour att normativt smala människor har rätt att förolämpa överviktiga individer till den 

grad att de går ner i vikt; hon berättar också att hon själv anser att detta är ett fullkomligt accepterat 

synsätt, då överviktiga människor dödar sig själva.31 

 

''Fat shaming? Who came up with that? - Yeah that's fucking brilliant, shame people who have bad 

habits until they fucking stop''.32 Arbour medger att genetik påverkar risken för fetma men menar att 

individer inte kan skylla ifrån sin fetma. I sociala medier är det populärt med ''body-positivity'' och 

det tycker inte Arbour är acceptabelt. Istället för att hylla alla kroppar borde överviktiga människor 

                                                 
31''Dear Fat People'' – Nicole Arbour (DotHack111) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAigqO62xX8&t=3s 
32'Dear Fat People'' – Nicole Arbour (DotHack111) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAigqO62xX8&t=3s 
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träna och äta nyttigt, man skall sluta hylla plus size- avdelningarna i affärerna och istället se de stora 

kläderna som ''plus hjärtsjukdomar'' och sluta gråta över att man vill ha en plusmeny i 

snabbmatsrestaurangerna. Hon sätter även prägeln ''Vi mot Dem'' och anser att ''de'' luktar korv hela 

tiden. Strax innan hon avslutar videon hävdar hon att hon inte säger något för att vara elak utan för 

att överviktiga individer borde ha vänner som säger det till dem. Hon hävdar även att hon tycker om 

alla oavsett hur de ser ut, men hon tycker om dig extra mycket om du tar hand om din kropp och går 

ner i vikt. 

 

Arbours video får väldigt mycket kritik i kommentarsfältet men även från andra Youtubers. En 

Youtuber som gjort en reaktionsvideo till originalet är ''JaclynGlenn''. I Hennes video ‘’Dear Nicole 

Arbour...Fat Shaming Isn’t funny.’’ hävdar hon att Arbour är ytlig och dömer människor enbart efter 

deras utseende. Man vet inte varför en människa ser ut som den gör, man känner inte till någons 

privata problem eller deras emotionella livserfarenheter, man vet inget om deras hälsotillstånd när 

man endast kollar på en person baserat på deras utseende. 

Glenn anser att Arbour endast äcklas av övervikten och fetman på en människa men att hon inte har 

i åtanke över alla påverkade affekter. Hon fortsätter sin video med att förklara hur överviktiga 

personer känner sig osäkra i sin kropp, att de förlorar självförtroende på grund av normativt smala 

kvinnor som Nicole, som trycker ner andra människor baserat på utseende. Även om en individ inte 

tar hand om sin kropp som Arbour tycker att man skall göra (genom träning och rätt kost), tycker 

Glenn att Arbour inte har auktoritet att prata om någon annans kropp på ett nedvärderande sätt. 

Särskilt då man använder ord som ''äckligt'' och ''obekvämt att titta på''. Det är kränkande, då en 

överviktig person förmodligen redan är osäker bland människor och har ett lågt självförtroende, är 

man rädd att liknande kommentarer skall uppkomma. Därför anser hon att Arbour bör be om ursäkt 

då det inte är acceptabelt att kränka någon. 

 

Jaclyn Glenn gör det klart för åskådaren att fetma är ett problem och att hon önskar att människor 

gjorde bättre val i livet för att kunna leva ett bättre och lyckligare liv, något hon anser att Arbour 

inte uträttade. Det är inte acceptabelt att en individ kränker någon genom att hävda att de luktar mat 

eller är ohygienisk för att de är överviktiga. Det får människor att må dåligt över deras utseende och 

sig själva som person, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Fat shaming bör inte ignoreras då 

det existerar och är ett vardagligt problem i samhället, människor är rädda för att få kommentarer 

liknande de i Arbours video, upptryckta i ansiktet av någon som inte vet vad du har för 

livserfarenhet. Man kan inte alltid se på en individ om den är sjuk, lider av en åkomma, medicineras 

eller om den gått igenom en tuff period, därför skall man inte döma någon efter hur individen ser ut. 
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Angående Arbours uttalande om hur övervikt är sammankopplat med genetik, hävdar Glenn att 

genetik spelar stor roll och hon tar sig själv som exempel, hon tränar inte ofta och äter inte särskilt 

nyttigt men har en väldigt snabb metabolism. Hennes ämnesomsättning, som till stor del är 

genetisk, hjälper henne att förbränna fett snabbare än den gör hos en individ med långsam 

ämnesomsättning. Avslutningsvis anser hon att den snabba ämnesomsättningen inte bör vara en 

anledning för människor att tro att de är i ett hierarkiskt övertag, och att man inte skall ta sig rätten 

att kommentera en okänd människas utseende, det gäller även negativa kommentarer hos individer 

man känner.33 

 

Hunter Avallone inleder sin video ''Why I Hate 'Fat Acceptance'' med att låtsas vara överviktig, i 

sina händer håller han mat och chips samtidigt som han säger att ''Jag önskar att det fanns en rörelse 

som skulle ignorera fakta för att hjälpa mig må bättre, dyrka mig för att jag skall kunna äta upp all 

denna mat och bli superfet. Det finns en, den kallas ''fat acceptance''. 

Efter introt till videon berättar han att han inte fat shamear någon, att han tycker om alla människor 

men särskilt överviktiga, då det finns mer av dem att tycka om, säger han medan han med armarna 

gestikulerar en stor cirkel framför magen. Efter detta berättar Avallone hur människor inte bör 

ignorera vetenskap och fakta för att vara överviktiga. Med detta menar han att acceptansen kring att 

allas kroppar är vackra har gått för långt, många struntar i att de är överviktiga eller lider av fetma 

för att någon annan hävdar att dennes kropp är vacker som den är. Avallones ståndpunkt görs tydlig 

i början av videon och mycket av det han hävdar är faktabaserat men det finns aspekter som kränker 

kvinnor utseendemässigt. Under videons gång går han igenom fyra stadier, varje är en anledning till 

att ''fat acceptance'' inte är acceptabelt. Det första stadiet kallar han för ''The movement (fat 

acceptance) ignores facts to help people feel better'' där han anser att människor är alldeles för 

känsliga när det gäller känslor, att man kan såra någons känslor genom att hävda att någon är fet 

eller överviktig. Han anser att dessa människor istället bör se det som en hjälpreda för att gå ner i 

vikt och att det bör vara okej att säga ''fet'' till någon utan att personen skall ta illa upp. Kort därefter 

kallar han en överviktig tjej, vars ståndpunkt han inte håller med om, för ''Jumbo''. Jumbo var en 

ovanligt stor elefant som på 1800-talet mätte 4 meter i mankhöjd, vilket anses vara stort även för att 

vara en elefant. Därför associeras idag ''jätteliknande'' objekt med ''Jumbo''.34 

 

I dagens sociala medier är hashtags (#) vanligt, det är ett sätt för inlägg att visas och är offentligt för 

alla. Inom fat acceptance är #EverySizeIsBeautiful populärt, här diskuteras att god hälsa existerar i 

                                                 
33''Dear Nicole Arbour...Fat Shaming Isn't Funny.''  

https://www.youtube.com/watch?v=DkzmVs-ifkg (Datum: 10/04-2018) 
34https://sv.wikipedia.org/wiki/Jumbo 
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varje storlek, något Avallone inte håller med om. Han anser att detta inte bör diskuteras och 

fortsätter med att hävda att man inte är hälsosam vid varje storlek. Som exempel visar han en bild 

på en normativt smal man och anser att han är hälsosam, när en bild på en överviktig person visas, 

anser Avallone att denna man inte är hälsosam. Det andra stadiet kallar han för ''The movement 

thinks fat people are oppressed'' här förklarar han att det finns människor som anser att feta personer 

är förtryckta, och att detta är fel. ''No, You don't eat 50 donuts and work your way into 

oppression''.35  

 

Fortsättningsvis förklarar Avallone att det finns en kvinna på sociala medier som yttrade sin åsikt 

om att normativt smala människor har privilegium när de shoppar, då de enkelt kan hitta fyra söta 

bh:ar i sin storlek medan hennes vän som är överviktig, måste köpa sina bh:ar på internet och måste 

köpa ett tre gånger dyrare plagg än hon själv. Endast för ett plagg som inte syns. Avallone är snabb 

med att kommentera att det inte är något att tycka negativt om, utan att det är en konsekvens av att 

man äter 50 munkar och en extra bit tårta. Enligt honom är plus size modeller inte vackra nog för att 

stå framför kameran, de visar sin bubbliga kropp och är positiva om det, något han anser är fel och 

leder videon till det tredje stadiet. 

 '' The movement tries to make people proud of things they shouldn't be'' I detta stadiet visar 

Avallone en bild på en överviktig kvinna, hon poserar i ett kort linne och en kjol vilket gör att man 

ser huden på hennes armar, mage och ben. I bilden har hon skrivit en text, där hon förklarar att 

storlek inte spelar någon roll, hon vet inte vad hon har för storlek på byxor då hon inte använder 

jeans, istället föredrar hon att ha på sig leggings då hon tycker att det är skönt. Med denna bild vill 

hon ha sagt att alla kroppar är vackra och att hon är stolt över sin kropp, något Avallone ännu en 

gång inte håller med om. Han hävdar att hon inte bör vara stolt över att ha en kropp där hennes 

mage ser ut som hennes bakända och han nämner även att hennes kropp är täckt av celluliter men 

att han inte vill veta hur många hon har. Hennes armar är större än hennes önskan och längtan efter 

en munk, hon bör inte vara stolt över sig själv utan bör träna väldigt hårt för att ''fixa det'' och leva 

ett längre och hälsosammare liv. 

 Fortsättningsvis visar han en bild på en kvinna som håller i ett papper bredvid hennes ansikte, på 

pappret står det ''I need fat acceptance because without it, I might still think people were right to 

hate me. I LOVE MY FAT BODY!!! Även denna kropp bör inte vara älskad enligt Avallone, hon 

borde istället byta ut orden ''fat body'' och ändra meningen till '' I Love My Diabetes, I Love My 

Cancer, I Love My Gallbladder Disease, I Love My Heart Disease''. 

  Det fjärde och sista stadiet heter ''The movement is full of double standards'' där han anser att fat 

                                                 
35''Why I Hate ''Fat Acceptance'' – Hunter Avallone 

https://www.youtube.com/watch?v=tT-Ob_eYEd8 (Datum: 13/04-2018) 
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acceptance rörelsen vill hylla alla storlekar men kritiserar normativt smala människor för att de tar 

hand om sina kroppar. Han använde sig utav Twitter för att göra sin åsikt hörd, han Tweetade att 

#EverySizeIsBeautiful är fel och att man inte skall hylla övervikt och fetma, diabetes, cancer och 

hjärtsjukdomar. En kvinna svarade med att han är smal som en kvist och inte har rätt att uttrycka sig 

om andra människors utseende, något hon dock gjorde själv. Han berättar även att det finns en 

reklam som blivit kritiserad då en smal kvinna medverkar, det finns människor som anser det vara 

fat shaming, något Avallone anser vara patetiskt och lyfter istället denna kvinna som en smal kvinna 

som jobbat hårt för att se så vacker ut. Han jämför henne med plus-size modellen Tess Holliday och 

hävdar att hon borde kritiseras för ''thin shaming'' när hon lägger ut bilder på sociala medier där hon 

ser ut som en ''strandad val''.36 

 

2.1.1 Body shaming och skinny shaming med youtubern 

Jaclyn Glenn 

Body shaming är något alla kan utsättas för men främst brukar de kroppar som inte passar in, enligt 

samhället, bli utsatta för det. Ämnet är väldigt omtalat på sociala medier och främst på Youtube. 

Vänder man på perspektivet och observerar hur det ser ut för de som får hat på grund av hur dess 

smala kropp ser ut så kallas det för ''skinny shaming''  varför är inte uppmärksamheten likgiltig som 

med det aktuella ämnet fat shaming? I sin video ''I’m anorexic? Eating a sandwich'' utgår Jaclyn 

Glenn från hat-kommentarer hon får då folk konstant påstår att hon lider av anorexia, tittare hävdar 

att hon är äckligt smal och borde gå upp i vikt.37 Youtubern talar mycket om att man är smal betyder 

inte det att man har ätstörningar eller anorexia. Glenn anser att man inte borde kommentera eller 

antyda något om andras kroppar negativt. Hon argumenterar att när folk kommenterar smala 

människor på detta viset och påstår att de har problem med sig själva, så förminskar man faktiskt de 

människor som lider av dessa problem på riktigt. De flesta kommentarerna uttrycker sig om att hon 

är äckligt smal och att hon bör äta mer, främst mackor (anledningen till titeln). Tittarna klagar på att 

de knappt klarar av att kolla på henne för att hon ser ut som ett skelett. I slutet av videon äter hon en 

macka, hela videon är sarkastisk lagd då syftet är att bevisa att man inte bör kommentera andras 

kroppar eftersom man inte vet något om någon man inte känner. 

 I en annan video som Glenn gjorde i samarbete med Loey Lane behandlar de frågan om vad folk 

anser en “äkta kvinna” att vara, då det uppkommer sådana kommentarer i deras videos, då tittare 

                                                 
36''Why I Hate ''Fat Acceptance'' – Hunter Avallone 

https://www.youtube.com/watch?v=tT-Ob_eYEd8 (Datum: 13/04-2018) 
37I'm Anorexic? Eating a sandwich'' – Jaclyn Glenn  

https://www.youtube.com/watch?v=XfWoKU8e8qs 
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kommenterar vad de bör förändra med sina utseenden. Glenn tar upp att folk ofta dömer ut andra 

människors livsstil genom att endast kollat på dem med en blick och de använder sig av det utan att 

veta något om deras vanor. Glenn och Lane diskuterar i deras video att det kan bero på människors 

egna osäkerheter som träder fram och går ut över en annan individ, även om det låter som en kliché. 

Glenn hänvisar till kommentarer hon får när folk frågar om hon lider av anorexia och antagande att 

hon har ätstörningar på ett sätt som var menat för att såra hennes känslor. Män skriver till exempel 

främst att hon är snygg men de anser att hon bör “få mer kött på benen” och att hon är för smal.  

  Glenn och Lane diskuterar om hur människor ett flertal gånger hävdar att man är fin men att man 

bör antingen äta mer eller gå ner några kilon, de förstår inte att det är olämpligt. De tror att det är en 

komplimang för att de säger “du är jättefin MEN…” innan de lägger förslag om vad de bör förändra 

med sitt utseende. 38 

 

2.2 Body-positivity samhället på Youtube och dess syn på 

body-shaming 

 

Inom Youtubes ramar finns allt möjligt, från tips och tricks till kanaler som diskuterar viktiga 

samhällsfrågor. Det finns ett flertal kanaler där fokus främst placeras på body positivity och att få ut 

sitt budskap om att man skall älska sig själv som man är, att inte bli nedtryckt av samhällets ramar 

om att man måste se ut på ett särskilt sätt för att bli accepterad. Inom detta kapitel kommer vi att 

sätta fokus på specifika youtubers och deras syn på body shaming och syftet med att göra dessa 

typer av videos. Ord som body shaming och body positivity har en stor betydelse i youtube 

samhället; body shaming är ett slags uttryck som används för att beskriva en handling eller att 

någon uttrycker sig om en individs kropp på ett negativt sätt som kan upplevas som kränkande. 

Termen body positivity används för att beskriva någon som är positiv till alla slags kroppar och som 

anser att acceptans och kärlek till sin kropp är viktigt. Hat mot kroppar har alltid funnits, vare sig 

hatet mot kropp var för att de var stora eller smala. Med sociala mediers utveckling blir det lättare 

att överföra hatet anonymt och virtuellt, vilket resulterar i att man inte känner ansvar eller rädsla för 

motreaktion, på samma sätt som om man kritiserar någon personligen. En konsekvens av detta är att 

människor har redskapen att sprida sina negativa åsikter om något eller någon utan konsekvenser. 

Resultatet är att man blir mer utsatt på internet, youtubers är den virtuella “slå-påsen” som en 

konsekvens för att de visar upp sig själva för världen, som är fri att tycka och säga vad de vill. 

                                                 
38''Body Positivity For REAL Women'' – Jaclyn Glenn  

https://www.youtube.com/watch?v=ArrpfVXfZxI 
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2.2.1 Loey Lane, plus-size modell och en stor del av body-

positive samhället 

 

Loey Lane är en populär Youtuber som fokuserar sig på mode, skönhet och paranormala videos men 

en stor del av hennes innehåll består av att diskutera olika ämnen, som body-positivity och body 

shaming. Lane bidrar med personliga erfarenheter om hur hennes resa har varit till att bli body 

positive och hur hon flertal gånger själv, i verkligheten och på internet, blivit utsatt av body 

shaming. I sin video ''Why men hate fat women'' diskuterar hon skillnaden mellan hur hon mottar 

hat från folk på internet när det kommer från kvinnor och män.39 Lane hävdar att det främst är män 

som ger henne hatiska kommentarer om hennes kropp och överviktiga personer generellt då hon 

beräknar att det är cirka 90 procent från män och 10 procent från kvinnor. Hon hävdar att det finns 

en skillnad på hur de uttrycker sig i kommentarerna om hennes kropp, då det i kommentarsfältet 

oftast är normativt smala kvinnor som påstår att Loey hade varit mer attraktiv för ögat om hon var 

smal och mer attraktiv för män. Männen i kommentarsfälten har ett aggressivt tillvägagångssätt att 

framföra sina åsikter på, hon får skällsord om hennes kropp som till exempel: äcklig, fet ko, val. 

Hon medger att hon ofta poserar i bikini för hennes thumbnails (bild som finns på videon) för att 

hon vet att detta leder till att hon får mer visningar på hennes videos, dock lockar detta även till sig 

människor som inte har intresse av body-positivity, istället tittare som äcklas av det. Hon hävdar att  

de inte tittat på videon överhuvudtaget utan de har gått in på videon endast för att uttrycka sig om 

hur ‘fet’ och ‘äcklig’ de anser att hon är. Lane har lagt märke till att det också finns en irritation om 

att hon pratar om att man skall älska sig själv, oavett hur man ser ut. När hon talar om att man skall 

älska sin kropp, får hon kommentarer som är nervärderande, t.ex.:  “Du bör inte känna dig attraktiv 

när du ser ut sådär”, “Du bör inte få andra kvinnor att känna sig bekväma med sina kroppar om de 

ser ut som dig.” 

 Sådana tittare tycker att stora kvinnor bör gömma sig i ett hål tills de blir smala, för endast då duger 

de för samhället. 

 

Lane diskuterar flertal olika aspekter om body-positivity, i en specifik video (Why we promote 

being fat)40 diskuterar hon tillsammans med en annan youtuber, Alexandra Ariene (Youtube: 

                                                 
39''Why men hate fat women'' – Loey Lane 
40Why We Promote Being Fat – Loey Lane  

https://www.youtube.com/watch?v=0y-cxGyiFUA 
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Learningtobefearless), om olika frågor rörande body positivity och body shaming. En av 

diskussionerna som kom fram var att det finns feltolkningar runt benämningen “body-positive” då 

många tolkar benämningens innebörd att endast stora människor kan vara delaktiga i body-

positivity samhället, att endast överviktiga blir body-shamed. Detta stämmer inte enligt Lane och 

Ariene, de har lagt märke till att alla typer av kroppar har blivit nedvärderade, oavsett om de är 

vältränade, smala, kurviga, ect. Body positivity samhället är enligt dem något som alla typer av 

kroppar kan ta del av och syftet är att man skall känna sig bekväm i sin egen kropp och lära sig 

självacceptans. En annan diskussionsfråga var hur viktig den mentala hälsan är när det kommer till 

att älska sig själv. Ariene framför att en individ har en stor tendens till att vara hård mot sig själv 

och mot andra då människor som är väldigt dömande kan vara ett tecken på att den personen inte är 

psykiskt stabil. En glad människa vill inte kränka en annan, därför anser Ariene att man bör 

sammankoppla body positivity med psykisk hälsa. 

 

Lane diskuterar även innebörden av “tuff kärlek” då människor använder sig av ordvalet för att 

kritisera hennes kropp utan konsekvenser, då de ‘’menar väl’’. Ständigt får hon kommentarer om att 

hon bör sluta skapa videos om att body shaming och fat shaming är dåligt; hon får kommentarer om 

hur denna typen av “tuff kärlek” kan vara till hjälp för att få folk till en hälsosammare livsstil. 

Youtubern anser att denna typ av kommentar kommer från två typer av människor: de som varit 

överviktiga förr men lyckats gå ner i vikt och de påstår att det var genom “tuff kärlek”, den andra 

typen av människor är personer som aldrig har upplevt hur det är att vara större. Lane anser att 

dessa typer av människor fat shamear utan att känna sig skyldiga då de mår bra av att kränka någon 

för att själv må bättre. Lane argumenterar att ett sådant tillvägagångssätt inte fungerar, man kan inte 

provocera någon till att gå ned i vikt på ett hälsosamt sätt. Man bör inte kränka någon genom att 

prata om deras utseende och hon har träffat många människor som anser att det är acceptabelt att 

mobba överviktiga individer och att de bör ‘’komma över det’’. Hon diskuterar det faktum att folk 

ber henne ta emot kritiken hon får som ett tecken att hon bör förändra sig själv och se det som en 

slags motivation. Lane berättar att folk som har uttryckt oförskämdheter om att hon är ful, äcklig 

och inte förtjänar kärlek anser att de säger sådant för att hon skall kunna ta bättre hand om sig själv. 

 

Youtubern uppfattar det som att människor talar om henne, när de nämner hennes kropp, att hon i 

sin helhet är en sjukdom som behöver botas genom att folk uttrycker nedvärderande åsikter om 

hennes kropp. Men de som sprider negativa kommentarer anser detta vara en slags hjälp på vägen 

för överviktiga människor, så de kan gå ner i vikt. Lane tar upp i denna videon som hennes tredje 

punkt om att folk anser att de har en viss rätt att uttrycka nedvärderande saker till större människor 

eftersom de själva anser att de är bättre än dem. De är ju inte överviktiga. Lane beskriver det som en 
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social konstruktion då det utspelar sig om att desto mer du anpassar dig och passar in i samhällets 

normer desto bättre får du det personligen, rätten till att kränka andra individer som inte passar in i 

samhället på liknande nivå. I sin video ''Making fun of fat people'' hävdar Lane att det blir en 

osynlig hierarki om vilka som är första-klass människor och vilka som är andra-klass människor. 

Första-klass människor som passar in i samhället anser att de har rätten att vara nedvärderande mot 

andra människor som inte är i deras nivå men de anser även att de inte har konsekvenserna till att 

bli kritiserade. De förtjänar att ta rollen som har rätt att uttrycka vad de anser vara andra-klass 

medborgare, enligt dem tillhör överviktiga människor denna kategori. “It is like this weird area, 

“don’t get a stick up your butt or get offended” but it is also “ don’t make fun of me for making fun 

of you.” You don’t get a free-pass to make fun of people. Just because you think it will motivate 

them to lose weight.”41 

 

Det viktigaste i en hälsosam viktnedgång är att man väljer att göra det främst för sin egen skull, 

rädslan för mobbning är inte en hållbar utgångspunkt utan man bör alltid utgå från en positiv vinkel 

när det kommer till viktminskning. Forskning visar på att body-shaming leder människor till att må 

så dåligt över sig själva att de får ätstörningar och att de ser mycket negativt på sig själva. 

 “When you are taking what other people are saying to heart and you’re holding it as truth that you 

are a bad person, that you are not worthy of X and you deserve all the negativity and all the hate 

because you are fat or bigger, you don’t develop a good relationship with yourself and it is almost 

comical to me to think that people can’t see that.” 42 

  Lane har även en personlig historia som utspelar sig från hennes skoltid då hon var ett barn och 

blev utsatt för body shaming konstant, av både barn och vuxna i hennes närvaro, från lärare, hennes 

föräldrar, vänner och även från mobbare. Detta hade ett negativt inflytande på hennes mentalitet och 

självkänsla då hon beskriver att hon allt mer ville krypa ihop till en boll och inte längre delta i 

samhälleliga aktiviteter, hon ville inte längre vara med på idrotten i skolan och blev betydligt 

mindre aktiv. När Lane gick i grundskolan ville hon även inte längre äta framför sina klasskamrater 

då hon väntade med att äta sin lunch tills hon kom hem ifrån skolan, detta resulterade till att hon åt 

mer hemma än vad hon hade gjort om hon åt tillsammans med sina kamrater i skolan och med 

resultat av detta gick hon upp i vikt.  

 

Lane gick ner i vikt i en normal takt när hon bytte skola och mobbningen avtog. Hon berättar att 

man omöjligt kan veta om någons hälsotillstånd genom att kolla på individen i fråga, man har inte 

                                                 
41Making fun of fat people – Loey Lane 

https://www.youtube.com/watch?v=MAjyYxaO56o 
42Making fun of fat people – Loey Lane 

https://www.youtube.com/watch?v=MAjyYxaO56o 
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den rätta vetskapen om hur deras kropp fungerar och hur personen i fråga tar hand om sig själv och 

sin kropp. Hon upplever att body positivity samhället får mycket negativ kritik över sin vision av att 

acceptera tjocka kroppar, och hon förstår inte varför människor vill att stora människor bör 

innehava självförakt som bestraffning för att det har stora kroppar. 

   Lane hävdar att det finns definitivt risker med att vara överviktig och de vet de flesta överviktiga 

människorna, individer behöver inte ständigt påpeka detta, det är inte en gällande poäng utan en 

ursäkt för att kunna vara oförskämd. “Whenever I see people body shaming skinnier or thinner girls 

with really mean things and I see this alot with guys who say for aesthetic purposes that girls ‘look 

better with a butt’ and they make fun of thinner women because they don’t necessarily have those 

curves it is always ‘that’s my preference’ or ‘that’s just me’ and you dont see the health aspect going 

into that center of body shaming” 43 Lane anser att detta gäller för alla som blir body shamed och 

om de skulle be dessa människor om hjälp till att gå ner i vikt och bli hälsosammare, hade de inte 

funnits där för en eftersom det är mest troligt att de bara ville lägga en elak kommentar och få ut 

sina åsikter. Det är bara hat av kroppar. Youtubern har även diskuterat incidenten som skedde i 

England då det var en organisation som kallades “overweight haters” de gick omkring i tunnelbanor 

och gav individer de ansåg vara överviktiga, lappar där de stod “du är fet”. Syftet för denna grupp 

var att förödmjuka människor de ansåg vara överviktiga eller de kroppar de inte fann vara 

accepterade enligt samhällsnormerna. Lane uttrycker sina tankar om denna video då hon diskuterar 

hur skadligt detta kan vara för människor som redan har en negativ syn på sig själva eller lider av 

ätstörningar. Hon diskuterar även frågan om att hon inte vill att någon skall ha någon makt över 

henne genom att säga till henne att hon är fet; hon tar tillbaka det ordet och använder det på sig själv 

som en beskrivning utan det negativa inslaget. Genom att ta tillbaka ordet “fet” låter hon inte det ta 

någon skada på henne. Det Lane menar med denna videon är att förödmjuka någon på detta sättet 

kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser för de individer som blir utsatta. Alla människor 

upplever body shaming olika och en del individer kan bli ärrade mentalt av att bli attackerade på 

grund av sin kropp på det viset.44       

 

3. Analys av youtube videos och youtube kommentarer 

I denna del kommer analysen av redovisningen framhävas, då de viktiga aspekterna av 

youtubevideos behandlas. Kommentarerna analyseras i samband med videons analys då man får 

veta individens reaktion på innehållet på youtuberns video. Först analyserar vi kommentarer kring 

                                                 
43Making fun of fat people – Loey Lane 

https://www.youtube.com/watch?v=MAjyYxaO56o 
44PSA: You're Fat – Loey Lane 

https://www.youtube.com/watch?v=VhN6i1Xnyy8 
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body shaming videos och fortsättningsvis analyserar vi påverkan av tittare (genom kommentarerna) 

och även body positivity videos. 

 

3.1 Youtubers påverkan på tittare - kommentarer 

Nicole Arbour diskuterade ett aktuellt ämne, ett ämne som gör många tittare upprörda då det kan 

betraktas som känsligt. Att inleda sin video med att skämta om överviktiga människors kondition 

var medvetet, hon gjorde ett medvetet val med att inkludera skämten efter redigeringen. Vi har 

konstaterat att hennes video togs bort av Youtube men innan dess inaktiverade Arbour 

kommentarsfältet då hon fick väldigt mycket kritik. Hon har gjort ytterligare en video ''Dear Fat 

People REVEAL: I Told You So!'' där hon förtydligar att hon endast riktade sig till människor som 

lider av fetma och att hon bara vill deras bästa. I denna video samtalar hon med människor som såg 

Arbours första video som en väckarklocka och de vill tacka henne för deras viktminskning. Ett 

flertal människor ansåg att videon var positiv och att Arbour hade rätt i det hon påstod, att det inte 

är okej att vara överviktig och att det är ''äckligt''.45 Detta har motiverat många människor till att gå 

ner i vikt och många anser att de lever ett hälsosammare liv tack vare Nicole Arbour. Det var långt 

ifrån alla som accepterade den andra videon, många anser att det inte är acceptabelt att göra en 

sådan psykiskt påfrestande video för att senare göra en där man hävdar att ''man inte menade så'' 

och samtalar med människor som kämpat för en viktminskning, endast för att bevisa att man inte 

gjorde fel med den första videon. I kommentarsfältet finns kommentarer om att Arbour bör skärpa 

sig och erkänna att hon gjorde fel som personligt hoppade på så många människor hon inte känner. 

Att dra slutsatser om någons hälsa bör inte vara acceptabelt och kvinnor blev särskilt upprörda. 

 

I kommentarsfältet till hennes första video, uppladdad av youtubern DotHack111, finns 45.455 

kommentarer, där människor både kommenterar Arbours utseende men också deras åsikter kring 

henne eller ämnet. 

Kommentaren ''This is so rude, I hate this girl'' är skrivet av en kvinna. Sammanlagt finns det 24 

svar på denna kommentar som bland annat lyder: ''you're so dumb, you're hating on a girl that 

speaks the truth'', ''#DontDoDrugs'' och ''You are right, her blond hair and stupid way to speak is 

driving me crazy!!'' Det finns även användare som skyddar sig själva genom att erkänna att de är 

överviktiga, för att sedan kritisera Arbours utseende: ''I may be plus size but at least I don't look like 

an uneducated heroin addict.''  Arbours video påverkar människor negativt då människor anser att 

de fick känslan av att de måste gå ner i vikt och andra påstår att det finns en skillnad mellan att 

                                                 
45Dear Fat People REVEAL: I Told You So! - Nicole Arbour 

https://www.youtube.com/watch?v=spKme2UzVaU 
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hjälpa någon bli hälsosam och att få de att skämmas för deras vikt. Videon förespråkar att 

överviktiga människor bör skämmas. Istället för att mobba individer tills de svälter sig själva borde 

Arbour uppmuntrat dem till att bli hälsosamma. Då Arbour uttryckte att fat shaming inte existerar 

utan att man bör mobba någon tills den skäms för sin kropp, reagerade människor på olika vis, 

något som även märks ur ett könsperspektiv. En kvinna kommenterade ''Fat shaming is a real thing. 

Some people that are ''fat'' can't change it, they are just that way. Some people try to work out but 

they get fat shamed at the gym...YOU CANT LOSE WEIGHT BY THREATENING PEOPLE (go 

back to school)’’. Varpå en man svarade ''I agree with Nicole #fatshamerandproud. 

 

Jaclyn Glenn försvarade de som blev förtryckta i Arbours video, hennes syfte var att förmedla att 

kränkning aldrig är acceptabelt, varken fysiskt eller psykiskt. Trots detta fick hon många 

kommentarer på sin video om både hennes utseende men även av människor som stöttar Arbour. 

Främst fick hon kommentarer om fat shaming och att begreppet inte bör accepteras, för överviktiga 

människors egna bästa. ''O god not this woman. Fat shaming is funny as hell. They need to stop 

being fat fucks lol''. ''Fat women are unattractive and don't deserve attention''. ''I'm sorry, but fat 

shaming needs to be done. Fat people shouldn't be this way for their own health''. Med dessa uttryck 

ser man en typ av konflikträdsla, då människor valt att skriva allvarliga kommentarer som kan ha 

negativa konsekvenser för en läsare. De kommenterade inte på originalvideon, ''Dear Fat People'', 

de valde istället att kommentera på Jaclyn Glenns video ‘’Dear Nicole Arbour...Fat shaming isn’t 

funny’’ där Glenn försöker vara så rättvis mot alla som möjligt, en anledning kan vara att Arbours 

video är så pass kommenterad att man kommer få väldigt många negativa reaktioner på sin 

kommentar. Glenns video har inte lika många visningar och kommentarerna är färre, då är det 

lättare att gå emot videons budskap för att skapa drama eller för att göra sin röst hörd. 

 

Tina Cedervall hävdar i sin kvalitativa studie ''Konflikträdsla – ur den konflikträddes perspektiv'' 

(2008) att kvinnor som inte uttrycker sina känslor eller tankar får högt blodtryck, man kan lätt bli 

distraherad och bli känslosam, man glömmer ofta bort vad som sagts.46 Detta kan relateras till 

Youtubevideos, känslor förstärks när någon pratar om ett aktuellt ämne där man har en åsikt, särskilt 

om åsikten hos dig och hos youtubern inte är likgiltig. På youtube kan man pausa en video och 

spola tillbaka, vilket gör att man inte glömmer bort vad någon sagt. 

Glenn fick även kommentarer om sitt utseende: ''Jaclyn is seriously immature and looks like the 

trailer park hoe of the year''. ''You can land a jet on that forehead, but she still attractive af''. Trots att 

hon i tolv minuter pratat om att ingen bör anse sig själv vara hierarkiskt överordnad och ta sig rätten 

                                                 
46Cedervall, T. 2008 s 5-6 
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att kommentera någons utseende, oavsett om man följer sin kommentar med ett positivt påstående. 

 

Hunter Avallones video ''Why I Hate 'Fat Acceptance'' är väldigt omtalad, då Avallone är den enda 

youtubern vi stött på som använder sig av fakta och källhänvisar vad han hävdar i videon. Men att 

ha vetenskaplig fakta betyder inte att man använder den på ett rätt sätt, Avallone har rätt i mycket, 

så som att fetma är en allvarlig sjukdom, att världens befolkning lider allt mer av ohälsosamma 

sjukdomar och att människor blir allt mer överviktiga. Karine Kirkebaek skriver i sin artikel ''Nu 

finns det fler feta människor än smala'' (2016) för Illustrerad Vetenskap, att 641 miljoner människor 

världen över är feta, en drastisk ökning sedan 1975 då 105 miljoner människor var feta.47 

Hunter har, även han, fått många kommentarer på sin omtalade video. Människor anser att 

överviktiga människor förtrycker sin egen kropp, och att man bör träna för att det är ''that easy!'' Ett 

urval av sådana kommentarer lyder: 

'' Fat Acceptance Movement? Y'all fat asses can't move''. 

''The girl in the thumbnail, her stomach looks lika a pair of buttcheeks when she squeeze her 

stomach''. ''As a former fat guy I sat this guy is absolutely right''. 

''Let them do it. before you know it they die of all the side effects an this stupid movement and only 

the smart and healthy people live on.'' ''Not our fault that the brain makes us attracted to thin 

HEALTHY mates''. Efter en analys av cirka 200 kommentarer hittade vi EN positiv, som summerar 

vad Fat Acceptance och Body Positivity faktiskt står för: ''Stopping fat shaming has nothing to do 

with pretending its healthy. It has everything to do with helping instead of harassing’’. 

 

 

3.2 Konsekvenser som kan ske av att bli body-shamed 

Lanes video “Why fat shaming works” utgår från ett sarkastiskt tillvägagångssätt att uttrycka sig om 

hur förtryck mot ens kropp kan hjälpa med viktminskning. Videon förmedlar konsekvenserna med 

att få intryck om sin vikt utifrån andra människor i en tidig ålder, egentligen i vilken ålder som 

helst. Hon hävdar att det kan vara mer skadligt att få den typen av intryck om hur man bör se ut och 

att man känner att man inte passar in enligt normen som barn, man får ett personligt intryck på hur 

relationen mellan kost och hälsa, detta förblir troligen något som kommer följa individens 

kommande intryck om sig själv, precis som Lane berättar i sin video.48 Ett längre citat  från videon 

införs om vad Lane berättade  i sin egna historia och hur detta påverkade henne, att bli body-

                                                 
47http://illvet.se/manniskan/kroppen/fetma/nu-finns-det-fler-feta-manniskor-an-smala 
48Wy Fat Shaming Works – Loey Lane  

https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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shamed. I syfte av att analysera flertal delar av videon anser vi att det är nödvändigt att ta med hela 

citatet från videon och därmed framlyfta olika delar av den. Citatet av Lane finns som bilaga i slutet 

av studien att ta del av. 

 

Hennes video har ett flertal viktiga händelser och intryck som bör granskas, i syfte med att bevisa 

varför body shaming skapar en negativ och ohälsosam syn på kroppen. Det skapar självhat och 

leder till en väg mot ätstörningar. Om man i detta fall utgår från videon och kommentarerna kan 

man se ett resultat som visar att body shaming kan bli farligt att utsättas för. Det leder till att 

personen i fråga utsätter sin hälsa för farliga metoder för att få en snabb viktminskning. Lane 

berättar i sin video att  hennes upplevelser av body shaming påbörjades i en tidig ålder och att detta 

fick henne att ta farliga åtgärder, hon hoppade över måltider redan vid sju till åtta års åldern, detta 

resulterade i att Lanes kropp inte visste hur den skulle reagera och hon fick inte i sig den näring ett 

barn vid den åldern behöver och fick i slutändan ökad vikt. Detta bevisar att barn kan mycket väl 

utsättas för samhällets normer om vikt då de andra barnen som mobbade Lane för sin vikt, måste 

fått idén av att det är “fel” att vara större och att det inte har konsekvenser att trycka ner någon som 

inte passar in.  

 

Samhällets normer lär upp barn från en tidig ålder att man bör se ut på ett särskilt sätt och om man 

inte följer dessa ramar blir man utsatt. Lane har tidigare i sina videos nämnt det faktum att det inte 

endast är barn som har kommenterat hennes vikt utan även vuxna i hennes liv som har gjort 

negativa antydningar kring hennes kroppsform. Videon framhäver det faktum att det inte hjälper att 

få negativa kommentarer om ens utseende för att förändras utan det gör oftast situationen värre och 

skapar emotionella ärr. Att ett barn skall höra att någonting är fult eller fel med sig själv bidrar till 

att ätstörningar växer, Lane åt alldeles för mycket vid åtta års åldern för att sedan spy upp maten 

som intogs. Detta var början till ett liv med en rad skeva kroppsideal och ätstörningar som fick 

henne till att agera att konstant tänka på sin kropp och vikt, vilket inte är hälsosamt att bli besatt av. 

Det tog flera år för Lane att överkomma detta och lära sig att älska sig själv, dock är det relativt 

märkbart att i videon är detta något som fortfarande påverkar henne starkt då man märker starka 

emotionella reaktioner under videons gång. 49 

 

I en tidigare studie gjord av Emelie Andersson “Kroppsideal och ätstörningar ur ett 

genusperspektiv” (2013) påpekas att barn under en tidig ålder får skeva kroppsideal utifrån media 

                                                 
49 ''Why Fat Shaming Works'' https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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och detta kan man märka genom barns val av leksaker. Forskning har länge pekat i denna riktning. 

Nagel och Jones (1992) hänvisar till en studie (Dyrenforth, Wooley & Wooley, 1980), som visar att 

små barn, så unga som sex år, föredrar smala dockor framför tjocka.50 Detta ses som ett resultat av 

den västerländska medias porträttering av tjocka människor som lata, slappa och smutsiga, medan 

smala människor porträtteras som vackra, vänliga och intelligenta (Nagel & Jones, 1992). I denna 

text framkommer även ämnen om bantning och ätstörningar då det är bevisat att exponering av 

smala modeller i tidningar får kvinnor att känna sig otillräckliga, detta i sin tur leder till ökad 

depression, skuld, skam, osäkerhet och missnöje med sin egna kropp, de känner att deras livsstil och 

vikt inte är optimal.  

 

Media och reklam förhärligar det smala kroppsidealet och konsekvenser av bantningskurer och 

ätstörningar har ökat till en högre procent.  “Ätstörningar klassas inte som en fysiologisk sjukdom, 

utan som en psykologisk störning. När det talas om ätstörningar handlar det vanligen om Anorexia 

nervosa (AN), Bulimia nervosa (BN) och ätstörning utan närmare specifikation (UNS). AN och BN 

anses vara de två huvudsakliga formerna av ätstörningar, medan UNS faller under ”övriga 

ätstörningar”.51 AN kännetecknas av väldigt låg vikt (minst 15 procent under den förväntade vikten 

bestämd av ålder, kön och längd), menstruationsbortfall, en intensiv rädsla för viktuppgång och 

störd kroppsuppfattning. Den innefattar ett minskat födointag, ofta till en början som bantning, men 

vilket inte avstannar. Dieten kombineras ibland med motion eller andra kompensatoriska beteenden 

(framkallad kräkning, laxermedel och Diuretika). BN yttrar sig genom återkommande perioder av 

hetsätning, vilket innebär ett intag av betydligt större mängder föda än vad som anses vara normalt. 

Det innebär också en känsla av att anse sig ha förlorat kontrollen över ätandet. Denna hetsätning 

följs av kompensatoriska beteenden, exempelvis fasta, missbruk, laxermedel, urindrivande, 

framkallad kräkning och/eller överdrivet motionerande. ''52  Det som driver dessa psykologiska 

störningar som AN och BN är en blandning av låg självkänsla, avsky av sin egna kropp och vikt. 

Syftet av att framföra dessa ätstörningar är att det kan gå hand i hand med body-shaming då detta 

kan bli en konsekvens över att må extremt dåligt över sin egna kropp. Lane är ett exempel på någon 

som har blivit extremt påverkad av att bli utsatt av body-shaming och hon är inte ensam, det finns 

flertal barn, ungdomar och vuxna som blir utsatta för samhällets ideal, medias konstanta reklam om 

olika metoder om att gå ner i vikt och smalhetsideal är något som påverkar människor hela livet. En 

konstant känsla av att aldrig känna sig nöjd med sig själv.  

  Ett flertal individer har lärt sig att älska sig själva och vill sprida vidare det budskapet men vissa 

                                                 
50Andersson, E. 2013 s 7 
51Andersson, E. 2013 s 8 
52Andersson, E. 2013 s 9 
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människor har en svårighet att överkomma de händelser som har fått dem att hata sin kropp. Detta 

är även ett ämne som relaterar starkt till mental ohälsa då ätstörningar faller inom den ramen av 

psykisk ohälsa, vilket framhäver depression som bidrar till att folk känner sig mindre värda på 

grund av sina osäkerheter och hur andra individer påverkar dem. 

 

Kommentarerna på Lanes video innehåller blandade intryck, dock finns det flertal fall av 

kommentarer som stöttar hennes meddelande i videon ''Why fatshaming works''53:   “It does work.  

In high school, I weighed 180 pounds and got tired of people putting me down after years of 

ridicule. So, I developed bulimia and lost 50 pounds.  And guess what? I was disliked even more 

than before. By girls anyway, because I looked good. People are awful.” 

 

 “I wish I would have seen this a long time ago. I was body shamed a lot growing up and my self 

confidence is close to nothing, it has taken me years to build enough courage to pretend I like 

myself. This video really helps me want to stop being so concerned what others think about me and 

actually accept who I am with my own body. Thank you for sharing your story.” 

Det fanns med kommentarer då personer misstolkade titeln av videon och inte uppfattade Lanes 

sarkasm i videon, vi anser att kommentarerna bör inflikas då det finns personliga historier om hur 

body-shaming har påverkat dem.  

 

“Body shaming doesn't work. I've been body shamed since I was a little kid, but both people in 

school and my mom. I am not nineteen have only recently started losing weight because my mom 

left me be and the only think she does to alter my weight is have healthy food in the fridge. THAT is 

how it works. Body shaming only leaves bad memories. Oh, and it is seen in your face that you are 

not a slender beauty yourself. Would you like us to insult you into skinniness?” 

 

Det fanns även kommentarer som ansåg att Lane beter sig barnsligt genom sin video och verkar 

anse att man alltid har en kontroll över sin vikt och mentala hälsa, dock har Lane aldrig påstått i sina 

videos att man bör äta ohälsosamt, snarare tvärtom då hon i andra videos redogör för nyttiga recept 

och träning. 

“You shouldn’t starve yourself. But starving yourself won’t “make you fatter.” Starving yourself is 

one of many “easy ways out.” Eating RIGHT is not. You ARE in control of your weight. Grow up 

I was overweight in middle school. Then I ate right and exercised, and now I DON’T have diabetes 

                                                 
53Why fatshaming works – Loey Lane 

https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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on top of my already-genetic kidney failure”.  

 

 Om man går tillbaka till en av Lanes tidigare videos (Why men hate fat women) nämner hon det 

faktum att det främst är människor som antingen aldrig har varit stora eller människor som har varit 

stora och gått ner i vikt som Lane får kommentarer av.  De flesta positiva kommentarer grundar sig i 

att tittare berättar för Lane om hur hennes videos har hjälpt dem att öka sitt självförtroende och 

påbörja sin resa mot att älska sig själva, då hon har varit en stor inspiration. De negativa, om man 

bortser från nättroll, består mer av en ilska mot henne för att hon försöker få fram budskapet av 

body positivity och att de anser att hon sprider ett ohälsosamt tänk. 

 

3.3 Media och social media- Hur påverkas kroppsidealen 

Hur och varför en negativ kroppsuppfattning har blivit ett sådant problem, har flertal anledningar 

bakom sig. Framför allt har media influerat många människor oavsett om man är medveten om det 

eller inte. David Gauntlett hävdar i sin bok Media, Gender and Identity (2002) att skönhets- och 

viktminsknings industrin är något som alltid förmedlar olika skönhetsideal för kvinnor och män för 

att kunna tjäna pengar på dem genom att de konsumerar deras varor. Inom reklamvärlden är det 

viktigt att man inte är nöjd med sig själv så de kan tilltala individer med deras produkter som kan få 

det att verka som ett steg mot lycka om man köper deras produkt. Viktminskningsreklamen får det 

att verka som att man inte kan vara lycklig med sig själv om man inte är smal, det skulle förändra 

hela individens värld till det bättre.”Every woman knows that, regardless of her other achievements, 

she is a failure if she is not beautiful...The UK beauty industry takes 8,9 billion pounds a year out of 

women’s pockets. Magazines financed by the beauty industry teaching little girls that they need 

make-up and train them to use it, so establishing their lifelong reliance on beauty products.” 54 

 Gauntlett diskuterar det faktum att det finns otroligt mycket reklam som är riktat främst till kvinnor 

när det kommer till sätt de kan ’förbättra’ sig själva på. Till exempel: när man kollar på tv under en 

reklampaus, finns det flertal reklamer som främst är riktade till kvinnor om olika skönhetsprodukter. 

I kvinnliga tidningar består det mesta om skönhet och tips på hur man kan använda sig av smink 

och vilket smink man bör använda sig av, detta skapar en press för många kvinnor att använda sig 

av dessa produkter för att känna sig mer vackra.  Det är målet för reklam-och skönhetsindustrin. 55 

 

Majoriteten av vad som visas i dagens media är smala, vita och feminina unga kvinnor eller vita 

                                                 
54Gauntlett, D. 2002 s 77 
55Gauntlett, D. 2002 s 77-78 



 33 

långa muskulösa manliga män. Detta skickar signaler till tittaren att det är det perfekta idealet och 

de som inte passar in känner sig uteblivna och otillräckliga. I media romantiserar man dessa typer 

av människor och får deras tillvaro att verka perfekt, det får tittaren att sträva efter likgiltiga mål. 

Detta påverkar människor genom att man tror att man endast blir bra nog om man är som de 

människor som media visar. Individer som inte är det känner en psykisk stress då man känner att 

man inte passar in. Sociala medier har en tendens att kunna medföra både positiva och negativa 

effekter om denna aspekt. Det positiva är att människor som alltid har känt sig ensamma med deras 

specifika problem känner att de har en plats att kunna relatera till andra och känna sig mindre 

ensamma, detta leder i vissa fall att människor hjälps åt och uppmuntrar varandra till en positiv 

förändring. Unga människor får tillgång till att få förebilder av realistiska människor som visar att 

det är okej att vara dig själv och inte se ut som en supermodell, detta kan även motivera andra till att 

skapa eget innehåll på till exempel youtube och sprida deras positiva tankar vidare och motivera 

andra individer som behöver en positiv förstärkning.  

 Inom sociala medier existerar likasinnade och stöttande människor, dock finns det två sidor av allt. 

När det kommer till sociala medier som en allmän plats för alla och anonymt känner människor att 

det är en möjlighet att släppa ut sin negativa energi på andra och trycka ner, till och med mobba 

andra individer. Detta kan skapa extrema situationer och problem, ett av dessa problem kan vara att 

känna prestationsångest över det som man väljer att lägga upp på sociala medier eftersom man 

lägger upp med risk av att bli utsatt av mobbning, stöld av bilder med mera. 56 

  Media influerar även människor i vår omgivning och de bidrar ofta till människors negativa egna 

kroppsbild. Som till exempel sårande och kränkande kommentarer från familjemedlemmar, vänner, 

partners och till och med främlingar känner sig benägna att kommentera våra kroppar. Det finns 

flertal scenarier som får människor att må dåligt över sig själva och därmed väljer de val som ibland 

kan förvärra ens egen hälsa. Det går inte endast att beskylla media för en negativ kroppssyn utan det 

är viktigt att tänka på att när människor i en ens omgivning tar in all information från media, köper 

produkter från olika industrier och tror på ideal som reklam visar, fortsätter medias skönhetsideal att 

spridas vidare i personliga former av människor i vår omgivning.57 

 

Den kvinnliga tjocka kroppen är det som blir mest utsatt när det kommer till negativitet. Enligt 

Judith Butlers teori beror det på att kön och genus är både socialt och kulturellt skapat av 

människan och därmed förs normer om förväntningar över hur kroppar borde se ut, uppföra sig och 

vad de är till för när det kommer till dess funktionalitet. Då kvinnor har mer social press på sig när 

det kommer till dess yttre blir det ett negativt bemötande om de inte förgyller de samhällsnormer 

                                                 
56https://www.thebodypositive.org/faq 
57https://www.thebodypositive.org/faq 
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som förväntas av dem och därmed anser människor att de har rätten att yttra sig om vad som är fel 

med deras kroppar. Enligt Cynthia Carter och Linda Steiners bok Critical readings: media and 

gender (2004) utger de ett exempel på skillnaden mellan kvinnor och män när det kommer till 

kritik. De fann i en MM tidning att kvinnor i musikbranschen alltid blir kritiserade över sitt 

utseende istället för deras musik medan männen fick kritik över deras musik. Kvinnorna i denna 

tidning fick endast påhopp över det yttre och de blev kallade namn som exempelvis “Slappers, a 

hippy cow, old sow”. “Writing about female artists as women first and musicians second has the 

inevitable outcome of a constant stress on their appearance and sexuality.”58 Att se ut enligt 

samhällsnormer och passa in enligt smalhetsnormen är medfödda förväntningar som ligger hos den 

kvinnliga kroppen, det förväntas alltså från en kvinna att hon skall vara vacker och smal, om man 

inte följer detta och är överviktig som kvinna blir man snabbt utsatt, då man anses vara en 

avvikelse.   

 

 

4. Resultat 

I denna del bearbetas det empiriska resultatet av kommentarer, med underkategorier där vi separerar 

body positivity och body shaming i positiva respektive negativa kommentarer.  

 

4.1 Resultat av body positivity kommentarer 

4.1.1 Positiva kommentarer 

I vardera analyserad video finns ett mönster bland kommentarerna, bland de positiva 

kommentarerna finner vi människor som har berättat att tack vare Youtuberns video har de fått ett 

nytt perspektiv att tänka på. De har fått inspiration till att älska sig själva. De får bli en del av body 

positivity samhället.  

” this is amazing. thank you for posting this. i’m dealing with bulimia right now, and this video 

brought me to tears. i’m done listening to people’s invaluable opinions about my body. thank you, 

loey” 59 

  Ett flertal människor uttrycker även att de uppskattar Youtubers strävan att nå ut globalt,  med ett 

meddelande om att body positivity är något positivt och att body shaming inte bör existera. 

” You're soo right! I find it's less slimmer people that make comments about my weight but people 

that were previously overweight that mock others eating habits despite doing similar things prior to 

                                                 
58Carter, C. Steiner, L. 2004 s 165 
59''Why Fat Shaming Works'' https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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their weight loss. It's soo true that if you lose weight to please others it will most likely turn into a 

series of ups and downs on the scale. The worst part is - the same people that teased me tor being 

overweight felt threatened and were just as bitter and spiteful when I lost weight. MORAL: you 

can't please everyone and most negative people aren't even happy with themselves to be honest. All 

that matters is what WE think about OURSELVES!”60 

“This is just as disgusting as people who body shame people who are overweight . Overweight or 

underweight, other people's bodies are none of your damn business. It's not that hard to figure out. 

Worry about your own body and no one else's. It's not okay to tell someone they are anorexic and/or 

skinny, nor is it okay to point out that someone is fat and/or obese. I am really hoping that people 

will learn.”61 

 

Människor uttrycker även sin uppskattning till youtubers videos, de relaterar till ämnet och 

uppskattar att youtubern talar om personliga erfarenheter globalt. Tittare kan känna en samhörighet 

med en youtuber, om båda parterna upplevt mobbning eller liknande hån på grund av body 

shaming. Samhörighet kan även upplevas av tittaren om de delar liknande åsikter eller värderingar 

som youtubern. T.ex. ''I Wish I would have seen this a long time ago. I was body shamed a lot 

growing up and my self confidence is close to nothing, it has taken me years to build enough 

courage to pretend I like myself. This video really helps me want to stop being so concerned what 

others think about me and actually accept who I am with my own body. Thank you for sharing your 

story.”  

” Loey, thank you for this. There are so many who have gone through this, myself included. I love 

you for doing these videos”  

” After watching this video the only words that came to mind was thank you I connect with this in a 

really deep level thank you” 62 

 

     4.1.2 Negativa kommentarer 

De negativa kommentarernas grund är perspektivet kring konsekvenser med övervikt: sjukdomar. 

Individer som skriver denna typ av kommentar använder sig av sjukdomsargument för att övertala 

andra tittare och youtubern om att body positivity är fel och att man främst endast bör träna och äta 

nyttigt för att bli smalare.  

“how about you just lose the fucking weight for YOURSELF in order to avoid early onset of 

                                                 
60''Making Fun Of Fat People'' https://www.youtube.com/watch?v=MAjyYxaO56o 
61''I'm Anorexic? Eating a Sandwich.'' https://www.youtube.com/watch?v=XfWoKU8e8qs 
62''Why Fat Shaming Works'' https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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Diabetes, heart disease and stroke, High blood pressure. Diabetes. Some cancers. Gallbladder 

disease and gallstones. Osteoarthritis. I mean this in a most non trolling way. You're not even 

CLOSE to a healthy weight for your age. While some of us bust ass in the gym sweating blood, 

you're on here showing your wardrobe and whats in your bag. This is pure laziness. btw I just got to 

my hotel room purposely avoiding the elevator and walked up 20 floors. Why? Because I care about 

my health.” 63  

“Lose some weight, you'll fucking die if you don't! !!”64 

Det finns de kommentarer som hånar videon eller youtubern i sig som ''fånig'' eller ''känslig''.  

“You could actually be pretty if you weren't both fat. such a waste. you cant truly love yourselves. 

Make the change!”  

 

Det finns kommentarer som börjar med förnedringar mot youtubern som sedan utvecklas till att se 

ut som ett ''tips'' ''om jag gjorde det kan du''. Denna kommentar yttrar sig om att andra människors 

åsikter inte värderas, man skall ej tycka synd om sig själv, istället bör man träna och detta kommer 

hjälpa dig att må bättre. 

“Hey, here's a crazy idea... Quit being a whining baby, stop feeling sorry for yourself (even worse trying to 

make others feel sorry for you) grow courage and work for your health! Sure it's not nice to shame others for 

their physical traits, but being overweight and everything that follows that is a DECISION and a very 

irresponsible one. Stop trying to make others approve of you. There is a way to have a balance and that is by 

eating healthy and exercising regularly. I used to be a bit overweight in high school and I found out that my 

mom shaming me was great! Why? After all the sobbing and pathetic feeling sorry for myself and the "my 

mom doesn't care about my feelings" and "Poor me, I don't fit in" and "people are so shallow" mantras... I 

found out that changed nothing about my situation so the most logical step was to "grow a pair" and do the 

right thing. It was hard, it took shitloads of work and determination but I got fit and surprise surprise, not 

only did it change my body and physical health, it improved my mental health because I felt accomplished 

and knew that criticism can be a powerful tool if you learn how to logically process it. I don't think a healthy 

person can be happy about being overweight because that is a powerful and damaging life choice because it 

damages almost every aspect of your health what I do believe can make people happy is eatin. I 

LOOOOOOOOOOVE EATING!!!! I LOOOOVE HAVING CHEAT MEALS!!!! I really do! But I have also 

educated my body to love the good feeling of being healthy and with an immune system that I remodeled to 

the point where It now controls my illnesses on its own (like ovarian cysts due to my past overweight 

activities). I had never felt so healthy, happy and sexy. Fat shaming made me bulletproof, bullyproof and 

even better, it made me ME-proof. Sweetie, you can do it. Change your life and do it FOR YOU.” 65 

                                                 
63''PSA: You're Fat'' https://www.youtube.com/watch?v=VhN6i1Xnyy8 
64''Why we promote being fat''  https://www.youtube.com/watch?v=0y-cxGyiFUA 
65''Why Fat Shaming Works'' https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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4.2 Resultat av body shaming kommentarer 

4.2.1 Positiva kommentarer 

Body shaming videos är svårare att analysera, då begreppet är negativt laddat i sociala medier. 

Problematiken ligger i att ''positiva kommentarer'' kan tolkas som att det är positivt ställda till 

begreppet men det kan även tolkas som att det finns positiva kommentarer ur ett body positive 

synsätt. Vi har analyserar på det sätt att ''positiva kommentarer'' skall tolkas med de kommentarer 

som är positivt ställda till begreppet eller youtubern. 

 Likt kommentarerna om body positivity bedömer vi kommentarerna i body shaming videos vara 

liknande uppbyggda. Människor hävdar i kommentarsfälten att body shaming har hjälpt dem gå ner 

i vikt, att de tog tag i sina liv och ville ändra sitt utseende på grund av att de blev mobbade eller 

kränkta av andra. 

 '' Fat shame them.....watching these videos motivated me to lose weight.....I went down from 85kgs 

to being 78kgs now.....that is 7kgs or 12lbs....I need to get myself to 65-70kgs....Yes it will take time 

and a lot of sacrifices in food and work in the gym.... But its is amazing to feel this lighter .... try it 

idiots.....for your own good. ''66 

  Denna kommentar tyder på en människa som anser att body shaming är okej, och att Hunter 

Avallones video hjälpt personen att gå ner i vikt och må bättre. Personen som skrivit kommentaren 

anser att man bör gå ner i vikt för att det känns fantastiskt att känna sig lättare. Men det finns även 

en typ av positiva kommentarer där personen inte talar ur egen erfarenhet, de håller istället med 

Youtubern för att de anser att övervikt är vidrigt och de försöker även skriva kommentarer på ett 

komiskt sätt: 

  ''There is just one benefit to being obese....Extra stab protection''  

''The Fat Acceptance movement is the only movement where you do not move'' 

''When you have an ass at the front and back of your body and your ass even has an ass, its time to 

start worrying '' 

'' No fat chicks!''67 

''Why does, and i mean no offence at this, a KID understand this better than a good portion of 

alleged adults in our society today? …. Keep up the good work.'' 

                                                 
66'' Why I Hate Fat Acceptance'' https://www.youtube.com/watch?v=spKme2UzVaU&t=1s 
67'' Why I Hate Fat Acceptance'' https://www.youtube.com/watch?v=spKme2UzVaU&t=1s 
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  De positiva kommentarerna ser annorlunda ut, främst sympatiserar de med youtubern då de anser 

att övervikt inte är acceptabelt, det är äckligt och kvinnor bör inte anpassa sig till det utseendet. De 

kommentarer som komiskt meddelar något i praxis till ämnet, gör det främst för likes men även för 

att få sin röst hörd. De använder sig av komedin för att underlätta processen till att hamna högt upp i 

kommentarsfältet. 

4.2.2 Negativa kommentarer 

De negativa kommentarerna är främst skrivna i frågan om etik och moral. De flesta kommentarer 

poängterar att body shaming inte är okej och bör inte accepteras, men för vem, och varför? De riktar 

främst in sig på att barn inte skall råka illa ut i framtiden och de är skrivna ur en syn på 

samhällsfrågor, t.ex: ''What about overwheight kid in their puberty whatching this Thx Nicole now 

they have low self esteem'' 68 Kommentaren är skriven av en person som oroar sig för hur barn och 

tonåringar kommer att tolka Nicole Arbours vide där hon förnedrar överviktiga människor. Synen 

på överviktiga människor har tagit sig rätten till att bli kommentarer ur människors mun och konton 

på sociala medier och barn kommer att påverkas, i det verkliga livet eller online. 

  Kommentarer som är skrivna ur en etisk och moralisk synvinkel är inte ovanliga, de är skrivna på 

ett sätt där personen skriver sin egna åsikt men även skriver ''det är inte okej'' eller ''du kan inte 

uttrycka dig så''. ''At the end she acted like in order for you to be loved as a human you can’t be fat. 

This is not okay'' 

Ett flertal kommentarer tar även upp andra hälsoproblem, rökning och alkohol, de menar att detta är 

två farliga substanser som inte får uppmärksamhet i den mån som övervikt och body shaming får. 

Man bör fokusera sig mer på andra samhällsproblem än att rikta sig in på hur andra människor ser 

ut. Ett exempel är ''''yes, eating shit is bad for your health but smoking and alcohol is bad too. 

because you look unhealthy does not give permission to anybody to bully you. making somebody 

feel bad is not going to inspire them to eat less or exercise ''69 

  Kommentarer består i stor mån av ämnet mobbning, i detta fall att mobbning inte är okej.  

''Now I don’t think we should have a problem with overweight people just say you do you and go 

on with your day, and don’t bully them just because of their size. However, they should be shown 

the risks with that come with it.'' 

 Majoriteten negativa kommentarer uttrycker sig liknande den ovanstående. Majoriteten hävdar att 

mobbning inte är acceptabelt och att vi bör sluta bilda åsikter om andra människors kroppar och lära 

oss att sätta fokus på hälsoproblem och hälsofrågor istället. 70 

                                                 
68''Dear Fat People''  https://www.youtube.com/watch?v=RAigqO62xX8&t=241s 
69'' Why I Hate Fat Acceptance'' https://www.youtube.com/watch?v=spKme2UzVaU&t=1s 
70''Dear Fat People''  https://www.youtube.com/watch?v=RAigqO62xX8&t=241s 
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4.3 Slutdiskussion   

I denna del görs en sammanfattning över arbetet och resultatet av studien, med förtydligande över 

resultaten med tidigare forskning. Grunden till att youtubers valt att diskutera de aktuella ämnena är 

att de själva har varit utsatta för body shaming; de talar ur egen erfarenhet och vill belysa deras 

tittare om att samhällets kroppsideal är skeva.  Loey Lane, Jaclyn Glenn och Alexandria Airene 

ställer sig negativt till body shaming, de framgår tydligt i deras videos att ämnet bör diskuteras och 

inte undangömmas så att fler människor blir medvetna om begreppens betydelse och vilka 

konsekvenser de kan innebära att utsättas för body shaming. 71Anledningen till att dessa youtubers 

uppmärksammar de två aktuella begreppen är för att de vill göra skillnad, att sätta perspektiv för 

tittarna och att hjälpa människor som utsätts för body shaming då de inte fick hjälpen själva under 

utsatt tid. 72 73 

  Anledningen till att Hunter Avallone och Nicole Arbour ställer sig kritiska till begreppet body 

positivity är för att de hävdar att begreppet endast existerar som en undanflykt för att vara 

överviktig. De anser att detta är ett samhällsproblem och att man som överviktig bör bli body 

shamed för att gå ner i vikt så man passar in inom samhällsnormen. Detta är anledningen till att de 

började skapa videos kring denna plattformsdebatt. 74 75 

 Med utgångspunkt i Judith Butlers normkritiska teorier ser vi att det är kulturen som formar 

normerna, att det är människans sociala värderingar styr över kroppsidealen med hjälp av 

samhällets påverkan om den sociala konstruktionen. Den sociala konstruktionen delar ut roller i 

samhället som styr över bland annat kön och sexualitet, detta kopplas till hur du bör se ut för att bli 

accepterad i samhället. En negativ roll är att vara överviktig, särskilt som kvinna, och det i sin tur 

leder till mobbning och nedvärderingar. Butlers teori hävdar att normerna styr våra tankar kring 

kroppsideal. 76 

 

Genom vår analys av kommentarer kan vi konstatera att det finns ett flertal olika åsikter och 

reaktioner i kommentarsfältet. I body positivity videos fanns tre typer av kommentarer: de som 

                                                 
71 https://www.youtube.com/watch?v=XfWoKU8e8qs 

72https://www.youtube.com/watch?v=0y-cxGyiFUA 

73 ''Why Fat Shaming Works'' https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 

74https://www.youtube.com/watch?v=RAigqO62xX8&t=241s 

75https://www.youtube.com/watch?v=spKme2UzVaU&t=1s 

76Butler, J. 1993 s 4-6 
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håller med och delar med sig av egen erfarenhet, de som uppskattar videons syfte (att sprida 

kunskap på ett positivt sätt) och slutligen de som argumenterar kring varför body positivity är fel.  

 Med ett ämne som är högst aktuellt på en stor plattform kan reaktioner och kommentarer vara 

väldigt varierande, då alla har rätt att kommentera. Många kommentarer har varit påhopp och 

kränkningar mot youtubern och de har inte förstått videons syfte utan istället nedvärderar t.ex. Loey 

Lane trots att videons syfte var att man inte skall nedvärdera någon.  

 I body shaming videos är kommentarerna liknande uppbyggda, men främst finns kränkande 

kommentarer som håller med youtubern om att övervikt är äckligt. Det finns även kommentarer där 

personer berättar att de varit överviktiga förr och att man bör fat shamea människor tills de går ner i 

vikt, för att det är ''finare''. Självklart finns även kommentarer som visar att body shaming inte är 

acceptabelt och att det inte bör existera.  

 

Sammanfattningsvis belyser de ett samhällsproblem som vi ställs inför med en tro om att hån och 

skam är svaret på övervikt och undervikt. Istället leder det till negativa konsekvenser, som 

ätstörningar, skeva bantningskurer och besatthet av sina kroppar och känslan av att aldrig vara nöjd 

med sig själv. Reklam och sociala medier har en väldigt stor inverkan på samhällets negativa syn på 

kroppar som inte passar in till normen och man finner alltid ursäkter till att förändra sig själv. 

Samhället skapar bilden av att man aldrig duger som man är och att det ytliga är i fokus. 

 Utifrån Emelie Anderssons studie om fat shaming och normer kan man se likheter om hur body 

shaming är något som har en negativ påverkan på människor och även är något som behöver få mer 

fokus i samhället, det är ett problem med allvarliga konsekvenser. Den tidigare forskningen har 

poängterat problematiseringen om att kränkningar påverkar människor psykiskt. I majoriteten av de 

videos vi använde oss av påverkades tittarna negativt, oavsett om syftet för videon var att lyfta upp 

samhällsproblemet kring kroppsideal eller inte. Kommentarerna har resulterat i att tittare kände sig 

kränkta, kände behovet av att gå ner i vikt eller kränkte överviktiga människor. 

 I Sandra Kullbergs studie hävdar hon att media och sociala medier har en stor påverkan, liksom 

reklam på diverse ställen i samhället gör att människor påverkas omedvetet när de ser en normativt 

smal kvinna på en affisch på bussen.77  

 

Emelie Andersson hävdar i sin studie, att det är viktigt att uppmärksamma barn om mobbning i tid 

så människor inte lär sig redan i ung ålder att kommentarer om någons utseende skall vara okej. Det 

är ett samhällsproblem som samhället har skapat själv, med normer och värderingar över hur man 

skall se ut för att passa in, för att vara vacker och för att människor skall tycka om en. Mobbning 

                                                 
77Kullberg, S. 2016 s 43 
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uppstår för att man i ung ålder lär sig om dessa kroppsideal och med gruppress, omedvetna ramar 

till kroppsideal (t.ex. reklam)78 och med vuxna som inte säger emot, blir mobbning ett stort 

problem. 79  

 

En intressant aspekt och framtida utveckling på denna studie hade varit att undersöka  hur body 

positivity och body shaming utvecklas i framtiden i jämförelse med dagens samhälle. Hur håller sig 

män respektive kvinnor till begreppen? Är vardera positivt eller negativt ställda? Föra att ytterligare 

omfatta studien kan man undersöka olika sociala medier och jämföra dem. Är diskurserna likadana 

på varje plattform? Könsrelaterade frågor är väldigt aktuella och ger en bra och bred grund för en 

fortsatt studie.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78Kullberg, S. 2016 
79

 Andersson, E. 2015 
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Bilaga 

Transkription av Loey Lanes video ''Why Fat Shaming Works'' 80 

“So i'm here to tell you that fat shaming, body-shaming totally a hundred percent works. I’m someone who was 

very overweight as a child and prior to learning to eat healthy and learning that I enjoy being active and losing 

weight naturally, I was body-shamed by people in my elementary school. You think it might be a area to look at 

that children are shaming eachothers bodies and making eachother feel  poorly. I was being called ‘big momma’ 

after the owl in fox and the hound. Other kids didn’t wanna play with me because I was chunky and I developed 

at the tender age of seven or eight a eating disorder, I learned how to binge and purge when I was in the third 

grade. And so all of the bullying all of the mean words all of the nasty things I was called when I was very young 

worked, i learned how to still eat but how to get it out of my system so i wouldn’t get any fatter and continue to 

offend a group of seven and eight year olds. I was a very good girl, I was a good student, I was a good friend, i 

was a good person.. I couldn’t continue to exist being overweight, because it was so offensive to other people 

and I understand they were coming from a place of care and a place of worry and they were so concerned those 

seven and eight year olds about my health that they just had to tell me how gigantic I was so I would just lose 

weight and be healthier for myself. So my body shut down because it wasn't getting any nutrients and i didn’t 

lose weight, I gained it. Being a kind of chubby kid to being obese, to being incredibly overweight because my 

body didn’t know what to do anymore, it was in panic mode and I was just packing on the pounds like there were 

no tomorrow. Even tho I didn’t know what I was doing and I have never read about it before or heard about it 

before I knew whatever I was doing would make me thinner or make me prettier and that would make me more 

acceptable. (I denna delen av videon bryter Loey ihop och börjar gråta) Sorry I don’t know why I keep crying, 

it’s a happy story, I was just so happy that I was body-shamed to the point of starving myself and leading myself 

to multiple health problems that would follow me for the rest of my life, it is just such a good thing, it is 

overwhelming. So fast forward a couple of years, I am in highschool and in a completely new school and a new 

town and those kids that fat shamed me when I was very young for my health, to help me throughout the rest of 

my life were no longer in my life but the effects still had a pretty strong hold on me. I was in sports, I was doing 

cross-country and running a lot and i had a wonderful coach, who never once used my body as something that 

would inhibit my progress. Even tho no one ever said a word whenever I would see especially girls in the locker 

rooms looking me up and down or whispering to their friends, I always kept hearing in the back of my head, the 

words that seven-year olds used to say about my body and ten years later almost was still in my head. And I 

remember looking at my teammates that were so supportive and kind to me but who obviously didn’t care about 

me at all because they never ever made remarks of my body or my weight or how it was slowing the team down. 

And who treated me like a human being, like what kind of friends are those who don’t pick you apart or treat 

you like you are any different from them. But I looked at them and I thought to myself I am holding you back 

and instead of quitting the team I decided that I just didn’t really need to eat anymore. I mean clearly I had so 

much fat in my body and so much to work off and live off of , that I didn’t need food. I worked out constantly 

and I stopped eating and I lost a lot of weight very quickly. And so fat-shaming were done I wasn't fat anymore, 

I was very thin actually, so people showed their concern by now a different type of body-shaming, to help me 

not to be so thin. I had people call me a skeletor at one point because you could see the bones, I had girls making 

fun of me in the bathroom and ask if I even ate and tell me how gross I was. And i had a friend stop being my 

                                                 
80https://www.youtube.com/watch?v=tniQEabFJW8 
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friend, it was so helpful because i quickly realised that I couldn’t be fat and I couldn’t be skinny and so I just 

couldn’t exist. Because no matter what i did, my body was subjected to criticism even tho it wasn 't something I 

controlled or something I had an active hold over. I learned that I was a bad person because I was fat and I didn’t 

have self control, I learned also that I was a bad person when I was thin, because I was looking for attention and 

I was prettier when I was fat but no one ever told me that. Stop being mean and pushing your visual aesthetic 

preferences on to other people because you want to hide behind a thin veil of “concern” for them. Stop judging 

people's characters because of their body and assuming that they are lazy because they are fat or they have no 

self control or they are inherited bad people. Stop assuming that thin people are vain and want attention and stop 

assuming that they are ok with the way that they look like and because of that you can make any old comment 

that you please. Stop pretending that you have any power over other people and making yourself seem better in 

control than them by telling them that they worth nothing cause of their weight. If you are genuinely concerned 

about a person then I am sure you can find a better way to tell them then shaming them for the way that they 

look. Most people will wake up on a daily basis and look in the mirror and already know what they look like and 

they are either pleased or unhappy with the way that they look, or somewhere in the middle, but I guarantee you 

that you saying something about the way that they look isn’t going to magically inspire them to change that, I’m 

just over people being made fun od and being made to feel like they are lesser, because of the way that are shaped 

and their size.” 
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