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SAMMANFATTNING  
 

I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig 
skådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till i 
sitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, och 
tankarna och frågeställningarna som kommer med detta. Sedan jag började studera på 
skådespelarprogrammet vid Högskolan för Scen och Musik har jag upplevt att frågan om min tjocka 
kropps rätt att vara har blivit mer komplicerad, liksom att mina tankar om viktminskning förflyttade 
sig från att vara ett privat dilemma, om än starkt präglat av vår samtid, till att vara en 
yrkesangelägenhet. Därför valde jag att intervjua skådespelarna Lotti Törnros, Isabelle Kyed och 
Hulda Johannsdottir om deras tankar och erfarenheter av att vara en tjock, kvinnlig skådespelare.  
 
Trots att förutsättningarna för tjocka manliga skådespelare såklart skiljer sig från manliga skådespelare 
med en normkropp har jag valt en tydlig feministisk vinkling och uteslutande samtalat med kvinnliga 
skådespelare, samt utgått från litteratur skriven av kvinnor. Jag är också medveten om att mitt och 
mina deltagares perspektiv faller inom vithetsnormen.  
 
Nyckelord: Tjock, feminism, smalhetsnormen, normkritik, representation, ideal, kroppshets, 
kroppspositivism, viktminskning, separatism, normkreativitet, normavvikande, tjockishat, fettförakt, 
rollbesättning, strukturer.  
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