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ABSTACT 
 
The purpose of this thesis is to examine the female body ideal of the Swedish fitness blogs 
and how it is reproduced. To answer the research question five of the most read female fitness 
blogs were chosen for a critical discourse analysis. The results show that pictures is an 
important communication event. The ideal is reproduced by representing bodies with 
desirable attributes in environments and poses that communicates positive feelings. There is a 
dialectic relation between picture and text in each published post. Togethet text and picture 
accentuate the ideologies of the fitness blogs, often with strong words that reminiscent 
infatuation and euphoria. The intertextual chain in the blogs frames training, fitness and the 
ideal female body as a healthy, happy and successful subject position. 
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INLEDNING 
 

”Strong is the new sexy” står tryckt med stora vita bokstäver på tröjans rygg, en 

parafras på den amerikanska träningsbloggen Strong is the New Skinnys namn. 

Bilden som ingår i uppsatsens analysmaterial föreställer en ung kvinna som sitter med 

ryggen mot kameran i en träningslokal. Bilden andas styrka och motivation, och sätter 

fingret på uppsatsens problemområde och frågeställning – träningsbloggar, deras 

kroppsideal och hur de reproduceras. 

 

Media rapporterar att det har blivit trendigt att träna i Sverige. I februari 2012 

publicerade Dagens Nyheter en artikel som menade att träning blivit en livsstilstrend 

som inspirerats av elitidrott och blivit en del av kroppen som individens eget 

varumärke. Detta märks bland annat på Facebook och Twitter där träningsresultat och 

slagna rekord publiceras (Edgren 2012). Enligt en artikel i Värmlands Folkblad 

tränade 35 procent fler svenskar mer 2013 än 2012. Friskis & Svettis såg en ökning av 

antalet träningstillfällen med 14 procent samtidigt som antalet medlemmar bara ökade 

3 procent under samma period (Lidberg 2013). I dagens moderna samhälle har 

kroppen fått en stor och betydande roll för vår självuppfattning och hur vi skapar vår 

identitet. Kroppen har på så vis blivit en del av ett reflektivt projekt, något som ofta 

utmynnar i strikta självvårdsregimer. Enligt Shilling (1993) är arbetet för en hälsosam 

kropp kanske det vanligaste exemplet på detta. Träning och fitness har idag utvecklats 

till en kultur med normer och värderingar som har ett dialektiskt förhållande till det 

konsumtionssamhälle vi i Sverige idag lever i (Söderström 1999). Tidigare forskning 

har även slagit fast att kvinnor har ett mer komplext och problematiserat förhållande 

till sina egna kroppar än män (Bengs 2000; Wright et al. 2006). 

 

Under de senaste åren har dessutom en uppsjö av bloggar som behandlar ämnet 

träning, kost och hälsa sett dagens ljus i Sverige. Bloggar och andra sociala medier 

har tidigare visat sig vara relevanta verktyg för vår självpresentation (boyd 2007; 

Tufekci 2008; Marwick & boyd 2010) och tjänar även som arenor där vi 

omförhandlar samhällets och kulturens sociala normer och värderingar (Lövheim 

2011). 
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KROPPSIDEAL – EN KORT HISTORIK 
 

Enligt Söderström har dagens kroppsideal sina rötter i 1850-talets strävan att ära Gud. 

Under 1900-talets första hälft kopplades byggandet av kroppen samman med fostran 

och karaktärsdaning för fosterlandets bästa och övergick senare till att bli allt mer 

individorienterad. Från 1900-talet fram till idag har kroppsidealen skiftat genom åren. 

För kvinnor har idealet gått från smalt och platt till ”timglasformad” under 50-talet, 

för att under 60-talet gå tillbaka till ett smalt platt ideal. Under samma period har 

övervikt inte ansetts vara ett problem för mannen då detta snarare varit ett tecken på 

hög status. Från den senare delen av 1900-talet och framåt har dock smalare varit 

idealen för båda könen (Söderström 1998, 21-22). 

 

I modern tid har intresset för kroppen som formbar ökat och gett upphov till en 

multimiljonindustri där en ung, hälsosam, vacker och attraktiv kropp är idealet. 

Shilling menar att vi idag har möjligheten att utöva kontroll över våra kroppar på ett 

sätt vi aldrig tidigare skådat, men att vi trots detta lever i en tid då vi är väldigt osäkra 

på vad kroppen faktiskt är och hur den ska kontrolleras. Trots denna paradox har 

kroppen fått en betydande roll och ett högt symboliskt värde som identitetsbärande i 

det moderna samhällets konsumtionskultur. Kroppen har därför blivit ett reflektivt 

projekt som vi ska arbeta på och färdigställa, något som ofta utmynnar i strikta 

självvårdsregimer. Vägen till en välformad kropp kan ta sig många uttryck som till 

exempel plastikkirurgi, dieter och träning (Shilling 1993, 1-7). 

 

Under 2000-talet blev detta intresse för kroppen tydligare. Enligt Johansson skapades 

även en ny kroppskultur ur en växande individkult bland medelklassen där ansvaret 

för lycka och välgång läggs till stor del på individen. Idealet blev en proportionerlig 

fettsnål, fast, vältränad och muskulös kropp för både män och kvinnor. Förutom som 

identitet blir kroppen även ett estetiskt, moraliskt och etiskt projekt. Detta ideal 

gynnade på så vis även vad Johansson kallar för ”fitnesskulturen”. Fitnesskulturen är 

inspirerad av bodybuildingens sätt att se på kroppen som någonting som skulptureras 

och definieras genom byggandet av muskler och minimalt med underhudsfett. 

Förutom en allsidig träning innefattar även kulturen medvetenhet kring dieter, 

kosttillskott och eventuellt dopningspreparat. 
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Fitnesskulturens anhängare utpekar inte bara övervikt som ohälsosamt, utan även det 

samtida extremt smala kroppsidealet för kvinnor. Den vältränade kroppen ställs därför 

som ett sunt alternativ till en ohälsosam livsstil. Idealet framställs på samma sätt som 

ett sätt för kvinnan att skaffa sig autonomi och stärkt självkänsla (Johansson 2012, 77-

83). Det är alltså detta som det inledande citatet syftar på – fitnessbloggarnas 

kroppsideal som ett nytt attraktivt ideal. 

 

Vi kan även se hur idealen uttrycker sig genom före-och-efter-bilder som används i 

syfte att motivera till träning och andra metoder att förändra kroppen. Personen på 

före-bilden ser oftast inte bara otränad och/eller överviktig ut, utan även olycklig. På 

efter-bilden ser vi samma person, inte bara smalare och vältränad, utan även gladare. 

Johansson menar att bildernas syfte är att pedagogiskt visa på moralisk uppryckning 

(Ibid, 88). 

 

DISPOSITION 
 

Jag har redan gett en inledande översikt av denna uppsats problemområde. Detta 

inledande kapitel fortsätter med en forskningsöversikt som presenterar sex artiklar och 

avhandlingar som relaterar till uppsatsens syfte och frågeställning. 

Forskningsöversikten är indelad i avsnitten ”Kropp & träning” och ”Sociala medier”, 

och avslutas med en sammanfattning. Därefter kommer en beskrivning av tidigare 

nämnda syfte och frågeställning tillsammans med de avgränsningar som gjorts. I 

kapitlet ”Metod” återfinns först en motivation till valet av metod följt av ett avsnitt 

som behandlar analysmetodens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Därefter 

behandlas de etiska övervägningarna. Därefter följer avsnittet ”Urvalsprocess” som 

beskriver tillvägagångssättet för uppsatsens urval. Under avsnittet ”Teoretisk ram” 

återfinns en beskrivning relevanta delar av Faircloughs kritiska diskursanalys som 

använts för analysen i uppsatsen. I detta avsnitt finns även valda delar av 

Featherstones kroppssociologiska teorier. Under avsnittet ”Genomförande” beskrivs 

analysens olika steg och tillvägagångssätt. Uppsatsens analys och resultat presenteras 

i kapitlet med samma namn. Detta kapitel är uppdelat efter ”Genre & stil”, 

”Representationen av sociala händelser”, ”Diskurserna”, ”Fitnessbloggarnas ideologi 
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om kropp och träning”, ”Den diskursiva kampen med konsumtionssamhället” och 

avslutas med en slutsats. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som inleds med en 

reflektion över arbetet med uppsatsen. Därefter jämförs resultatet med tidigare 

forskning. Förslag till vidare forskning återfinns även i kapitlet ”Diskussion”. 

 

FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

För att få en översikt över de forskningsresultat som framkommit kring kropp, träning 

och bloggar genomfördes sökningar i databaserna Web of Science och Summon i 

kategorierna ”topic” och ”sökord”. De sökord som användes var: Body; body ideals; 

blog; blogs; blogosphere; consumer culture; cyberspace; fitness; hegemonic 

masculinity; internet; online; personal blog; sports; women; women bloggers. Orden 

användes i olika kombinationer och gav varierande utslag av antal relevanta artiklar 

för uppsatsens forskningsöversikt. Några avgränsningar i databasernas sökfunktioner 

gjordes inte, men artiklar som publicerats under de senaste åren prioriterades före 

äldre. 

 

Träning och kropp 
 

I sin avhandling Looking Good (2000) studerar Carita Bengs hur sociala och 

kulturella normer kring kropp och utseende uppfattas av ungdomar utifrån olika 

teorier om kroppen, däribland genus. Detta genom att undersöka hur ungdomarnas 

uppfattningar påverkar deras sätt att kontrollera och ändra sina kroppar med hjälp av 

dieter, träning, plastikkirurgi och steroider. En annan fråga som studerades i 

avhandlingen var vilka inspirationskällor som var viktiga för ungdomarna (Bengs 

2000, 4). För att kunna besvara dessa frågeställningar designades en 

enkätundersökning (Ibid, 76). Enkäten utformades utifrån fyra olika teman: ”den 

problematiska kroppen” om kroppen och närliggande frågor som problematisk; ”den 

kontrollerade kroppen” om kroppen som någonting som måste kontrolleras; ”den 

kommodifierade kroppen” om kroppen i relation till kons umtionskultur i form av en 

vara och hur den är i fokus för konsumtion; och ”den sociala kroppen” om kroppens 

roll i intersubjektiva och interaktiva relationer (Ibid, 53). I sin sammanfattning av 
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avhandlingens fyra teman skriver Bengs att den överviktiga kroppen kan användas 

som ett exempel för att illustrera dessa. Övervikt ses som ett problem med de 

följdsjukdomar och andra relaterade hälsoaspekter. Detta leder i sin tur till ökad 

medicinsk och samhällelig kontroll i form av kampanjer för ökad medvetenhet kring 

riskerna med övervikt och hur dessa kan undvikas. Ansvaret för motion och en 

hälsosam diet läggs på den enskilda individen. Konsumtionskulturen tillhandahåller 

därför produkter och tjänster. Den marknadsför dessutom ett smalt och hälsosamt 

kroppsideal och påminner oss om att kroppen går att förändra och att det är vårt eget 

ansvar. Eftersom den överviktiga kroppen anses som ”dålig” får detta negativa 

konsekvenser för överviktiga individer i form av bland annat skam, låg självkänsla 

och diskriminering. Ur ett genusperspektiv kan det även konstateras att den kvinnliga 

kroppen i större utsträckning ses som problematisk, kontrollerad, kommersialiserad 

och mer påverkad av sociala och kulturella normer än den manliga kroppen (Ibid, 71-

72). 

 

Bengs slutsats är att den egna kroppen är mycket viktig för ungdomar. Framför allt 

flickor har internaliserat ett fragmentariskt och problematiserat sätt att se på sina 

kroppar. Ofta är de även engagerade i att kontrollera och ändra sina kroppar och oroar 

sig för dess status och hur andra uppfattar den. Pojkar uttrycker i större utsträckning 

att de är nöjda med sina kroppar. I de fall som de uttrycker missnöje finns det en 

önskan att bli större och längre. Den egna kroppen är dock inte lika problematisk för 

pojkar som för flickor. Pojkar tänker mer på andras kroppar än sin egen. Pojkar 

tenderar att vara nöjda med sin kropp i större utsträckning ju äldre de blir, för flickor 

är tendensen den motsatta. Vänner och massmedia anges vara den största källan till 

inflytande på hur ungdomarna uppfattade sina kroppar (Ibid, 188-190). 

 

Bengs resultat kan jämföras med Wright et al. (2006) som utgår från Foucaults 

”praktik av självet” för att undersöka hur unga människor i åldrarna 15 till 18 år 

fångar upp, förhandlar om och motstår uppmaningarna från den allmänna 

hälsodiskursen i relation till kropp, hälsa och träning (Wright et al. 2006, 707). 

Studien är en diskursanalys av hur unga män och kvinnor talar om sina och andras 

kroppar. Deras sätt att tala om kroppen fångades upp i ett antal semistrukturerade 

djupintervjuer med öppna frågor som gjordes över en tidsperiod mellan två till fem år 

med 39 pojkar och 45 flickor (Ibid, 709). 
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Studien visade att personligt ansvar kan knytas till kroppsliga praktiker som att äta 

hälsosamt, och att motionera kommer fram i talet om kroppen bland unga människor. 

Det visade sig även att respondenterna hade lättare att prata om fitness och att vara ”i 

bra form”. ”Hälsa” som begrepp uppfattades däremot som mer abstrakt och kopplades 

till skolundervisning och uppmaningar från familjen. Unga män som är aktiva inom 

träning och hälsa kopplade samman hälsa med träning och att kunna utföra tungt 

fysiskt arbete. Unga kvinnor visade på en mer problematisk hållning till hälsa som 

innefattade dieter och träning för att upprätthålla vad som ansågs som en anständig 

kroppsfigur (Ibid, 709-714). 

 

Söderström (1999) undersöker hur det ständigt pågående symboliska meningsutbytet 

genom presentationen av oss själva och våra kroppar gestaltas på gymmen. 

Utgångspunkten för studien är tanken om gymkulturen som en del av ett 

konsumtionssamhälle. Söderström menar att det finns ett dialektiskt samband mellan 

samhällets konsumtionskultur och gymkulturen och att dessa gestaltas av individ och 

kropp (Söderström 1999, 25-28). Studiens syfte är beskriva och förstå gymkulturen 

utifrån relationen mellan samhälle, gym och kropp. Studien innehåller sju olika 

frågeställningar: ”Hur kan man förstå och tolka de processer och drag som existerar 

på gymmet som en följd av interaktionen kropp, gym och samhälle?”, ”Hur kan 

träningen och träningsformen på gym beskrivas och förstås?”, ”Vad är människornas 

handlingar på gymmet uttryck för?”, ”Vilka symboler är i omlopp, hur fungerar de 

symboler som är i omlopp och hur ser symbolproduktionen på gymmet ut?”, ”Vilka 

aspekter av gymkulturen har ett högt symboliskt värde?”, ”Utgör gymkulturen en 

homogen kultur eller råder det skilda gymkulturer?” och ”Vilka skillnader kan man 

finna mellan män och kvinnor?” (Ibid, 29). 

 

För att besvara dessa frågor gjordes en observations- och enkätstudie av två gym 

under perioden våren 1994 till hösten 1995. Gymmen hade olika målgrupper och 

utformning vad det gäller lokaler, utrustning och aktiviteter Med hjälp av två manliga 

observatörer genomfördes totalt 62 observationer. Av dessa utfördes 18 stycken på 

gym A. Observationstillfällena varade från en till två timmar och genomfördes utspritt 

över dygnet från morgon till kväll, men huvudsakligen dagtid. Enkätundersökningen 

utfördes under två dagar på de olika gymmen under hösten 1995 (Ibid, 31-33). 
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Enkätens utformning baserades på observationerna för att utreda eventuella skillnader 

mellan män och kvinnor eller mellan de olika gymmen i deras attityder angående den 

egna träningen, de andra som tränar, miljön och annan/tidigare träning (Ibid, 40-41). 

 

Observationerna visade att det rörde sig åtta olika typer av människor på de två 

gymmen. Dessa olika typer särskilde sig från varandra genom sina beteendemönster 

och sina klädval. Beteendet och kläderna kunde delvis härledas till hur van den 

enskilda individen var att röra sig i miljön, och delvis till ett syfte att dra 

uppmärksamhet till sig eller försöka smälta in i mängden. Bland annat identifierade 

författaren typerna ”nybörjaren” och ”den alldaglige”, som inte visade några 

exhibitionistiska drag; och ”den påbyltade” och ”muskelexhibitionisten” som gärna 

drog till sig uppmärksamhet (Ibid, 61-77). 

 

Resultatet visar att gymmen inte karaktäriseras av en homogen kultur, utan snarare av 

de tidigare beskrivna typer som befinner sig på gymmen. Variationer i träningsvanor 

visade sig mellan gym A och gym B. Söderström menar att en förklaring kan vara att 

individerna som rör sig på de olika gymmen har olika uppfattning om träning och har 

olika motiv till att styrketräna (Ibid, 83-85). Mellan könen finns det en mätbar skillnad 

i hur de uppfattar själva träningen. Män uppfattar sin egen träning som svårare än vad 

kvinnor gör, framför allt på gym B. Observationerna visade att män ofta lyfter tyngre 

och intensivare än kvinnor, något som kan kopplas till kroppsidealen för könen där 

kvinnor inte förväntas vara lika muskulösa som männen (Ibid, 86-92). I frågan om hur 

andras träning uppfattades visade det sig att fler på gym B uppfattade det som fler 

exponerade sig och var mer kroppsfixerade än på gym A. På gym B uppfattade 

respondenterna även att andra iakttog de andra i större utsträckning. En förklaring kan 

vara att fler människor vistades på gym B än på gym A vilket ökar chansen för 

nyfikna blickar. Majoriteten anser att de andra på gymmet är trevliga, män tycker 

detta i större utsträckning än kvinnor (Ibid, 92-95). Miljön uppfattas även som 

maskulin, framför allt av kvinnor (Ibid, 97). 

 

Det centrala motivet för att träna på gym är för att bli starkare, både bland män och 

kvinnor. Kvinnorna värdesätter hälsa, inre tillfredsställelse, fastare former, kondition 

och att det är roligt i högre grad än männen. Det främsta skälet till gymträning för 

både män och kvinnor, enligt studien, är att förändra kroppen genom att ge den fastare 
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former och mer styrka (Ibid, 97-109). Vilka muskler och muskelgrupper som tränas 

kan ses som ett uttryck för ett missnöje med kroppen och en önskan att förbättra delar 

av kroppen (Ibid, 112). 

 

Söderström beskriver i sin avhandling gymmens lokaler som en form av scen där 

individerna kan söka och ge uppmärksamhet till varandras kroppar. För att få 

uppmärksamhet kan de bland annat klä sig i avslöjande kläder, klä av sig, spänna sina 

muskler och utstöta läten medan de tränar. Iakttagelserna av andra kan ske både öppet 

och i smyg i ögonvrån och via speglar på väggarna. På gym råder det även en hierarki 

mellan de olika typerna som rör sig i lokalerna där de som står överst är de som får 

mest uppmärksamhet. Söderström beskriver det som att de har ett större 

ockupationsvärde än övriga typer. Ockupationsvärdet ser även olika ut för kvinnor 

och män. Även om kvinnor, precis som män, värdesätter styrka så värderas feminina 

och fastare kroppsformer högst, jämfört med det muskulösa idealet för män (Ibid, 

112-134). 

 

I en avslutande reflektion skriver Söderström att gymkulturen innehåller både 

gammalt och nytt. Samhällets normer och värderingar syns även i gymkulturen, bland 

annat i form av estetiska ideal. Det nya består i ”en starkare fokusering på tecken och 

symboler som är i omlopp” (Ibid, 185). Det finns även en paradox i att kroppsformen 

aldrig duger, men att det går att göra någonting åt detta. Detta kan ses som ett 

exempel på ett individualistiskt samhälle där utseende spelar en stor roll och därför 

görs stora ansträngningar på detta område. Gymmen tillhandahåller medel för detta 

ändamål och tillgodoser den moderna människans behov enligt Söderström (1999, 

185-186). 

Sociala medier 
 

Bloggar erbjuder möjligheten att skapa sammanslutningar kring alternativa 

diskussioner runt kulturella frågor. De fungerar även som plattformar för individens 

egna personliga uttryck och identitetsskapande. Professionella journalistiska bloggar, 

som drivs av kommersiella intressen där sexism återskapas, saknar alternativ 

presentationen av sport som ett maskulint område. I Women bloggers: Identity and the 

conceptualization of sports undersöker Antunovic & Hardin i en kvantitativ studie om 
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det verkligen inte finns några sådana alternativ. De forskningsfrågor som ställdes var: 

”Hur formar kvinnor som bloggar om sport sin identitet?”, ”Hur ramar dessa kvinnor 

in sport?”, ”Finns det något samband mellan bloggarens språkstil och hur sport 

konceptualiseras?” och ”Vad är sambandet mellan externa motiv, som de avspeglas i 

bloggens profil, och hur sport koncepualiseras?” (Antunovic & Hardin 2013, 1378). 

 

För sin analys valde Antunovic & Hardin ut 449 bloggar som placerats under 

kategorin ”sports” på bloggkollektivet BlogHers hemsida. Kravet för att få registrera 

en blogg på BlogHers sida är att den är skriven av, eller riktar sig till, kvinnor. Det 

som analyserades var den information som gavs i presentationerna som fanns 

tillgänglig om de utvalda bloggarna på BlogHer. Det begränsade utrymmet gjorde att 

användarnas presentationer blev mer kärnfulla i sitt uttryck. Författarna skapade ett 

kodningsschema och kategorier ordnade efter könat språk och sportreferenser för den 

information som fanns i bloggpresentationerna. För att få en så bred definition av 

begreppet ”sport” som möjligt definierades det i studien som ”all form av mänsklig 

aktivitet som syftar till att upprätthålla eller förbättra fysisk och mental hälsa, skapa 

eller förbättra sociala relationer, eller få resultat på någon nivå i någon form” (Ibid, 

1378-1379). 

 

Den breda definitionen av begreppet ”sport” gjorde att många olika typer av bloggar 

analyserades. Stilmässigt fanns det ett ökande antal och en dominans av bloggar som 

skrev i första person och hade en mer personlig stil, men det fanns även de som skrev 

i tredje person och en mer journalistisk stil i sitt sätt att skriva. I vissa fall handlade 

bloggen inte enbart om sport, utan även om bloggarens egna personliga liv. Detta 

gjorde att sporten blev införlivad tillsammans med andra vardagliga händelser som till 

exempel involverade familj och privatliv. Det visade sig även att det var typiskt för 

bloggare som sa sig delta i sport att inte följa eller titta på andra sportevenemang. De 

bloggare som skrev i första person gjorde det ofta som en form av dokumentering av 

sin utveckling och såg på sport som ett sätt att bli hälsosammare. Enligt författarna 

finns det en feministisk potential i bloggosfären, men få av de undersökta bloggarna 

benämnde sin blogg som sådan. En möjlig förklaring är att bloggarna inte ser sitt 

bloggande som en feministisk handling, även om ett deltagande i ett offentligt rum – 

och speciellt kring ämnet sport – kan ses som feministisk aktivism. I dessa bloggar 

skapar kvinnor ett sätt att ge uttryck för sina egna erfarenheter som annars inte skulle 
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blivit hörda i den maskulint dominerade sfär sport är. Antunovic & Hardin menar att 

en möjlig slutsats av studiens resultat är att sport som manlig domän endast gäller som 

åskådare och att kvinnor är aktiva som utövare. Kvinnors diskussion kring sport kan 

skilja sig från mäns. Detta har tidigare marginaliserats och författarna uppmanar 

kommande forskning att vara uppmärksam på denna diskussion då den synliggör 

kvinnors erfarenheter (Ibid, 1386-1388). 

 

Enligt Lövheim (2011) har de personliga bloggarna sedan 2006 blivit den vanligaste 

genren bland befintliga bloggar. De personliga bloggarnas innehåll kretsar kring 

vardagsliv och personliga reflektioner. Till skillnad från politiska bloggar som 

domineras av män, domineras de personliga bloggarna av unga kvinnor. Detta väcker 

nya frågeställningar om bloggar som ett nytt sätt att delta i den allmänna diskursen. 

Syftet med artikeln är att undersöka hur bloggar skrivna av Sveriges mest kända unga 

kvinnliga bloggare kan betraktas som ”ethical space”. Begreppet ”ethical space” 

definieras av Lövheim som det utrymme som skapas i interaktionen mellan 

textproducent och konsument vars performativa karaktär bidrar till att vidga och 

omförhandla samhällets normer och värderingar, till exempel om föreställningar om 

hur det är att vara ung kvinna eller om moderskap (Lövheim 2011, 338-339). 

 

Artikelns analys baserar sig på en studie som genomfördes våren 2009 av inlägg och 

kommentarer på 20 av de mest besökta bloggarna i Sverige skrivna av kvinnor i 

åldern 18 till 28 år. Urvalet gjordes med hjälp av de två största 

bloggrankningssidorna. 17 av de valda bloggarna hade under våren 2009 mellan 28 

000 och 700 000 besökare i veckan och 13 av dem var de mest länkade i landet. 

Innehållet i dessa bloggar kretsade mestadels kring vardagsliv, mode och skönhet. 

Bloggarna användes för att utveckla och upprätthålla relationen med kända och 

okända läsare. Populariteten hos dessa bloggar innefattar även aspekter av 

professionalism och kommersialism. 11 av de utvalda bloggarna tjänade pengar på 

reklam eller samarbetade med webbaserade tidskrifter eller företag och fem stycken 

var kopplade till bloggarens yrke inom branscherna mode, underhållning eller media. 

Lövheim poängterar att bloggarnas popularitet på flera sätt aktualiserar etiska frågor i 

den nya mediakulturen, men att de inte är representativa för genren personliga bloggar 

i allmänhet (Ibid, 341-342). 
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I analysen konstaterar Lövheim att textproducenterna genom att skriva om sina 

personliga upplevelser och uppfattningar gör dem till objekt för reflektion kring etiska 

frågor som rör normer och värderingar som formar unga kvinnors liv. Producenterna 

öppnade även upp sina bloggar för sin publik som utrymmen för övervägningar och 

förhandlingar om dessa frågor. Tre olika strategier för detta kunde identifieras. 

Publiken kunde uppmuntras till att svara på och delta i en viss fråga där 

textproducenten antog en roll som moderator eller förmedlare. Textproducenten 

kunde även provocera fram en diskussion genom att göra ett påstående om någonting. 

Inläggets rubrik kunde till exempel vara ett försök att provocera publiken genom att 

förolämpa den. Den tredje strategin som textproducenterna kunde använda sig av var 

att dela med sig av sina egna erfarenheter. I denna strategi agerade textproducenterna 

som om de vore publikens vänner och skapade en känsla av intimitet och samhörighet 

med publiken genom de frågor och dilemman de delade tillsammans. Personliga 

bloggar är därför inte bara ett medel för att uttrycka och reflektera sig själv. 

Textproducenter och publik arbetar tillsammans för att förhandla spänningar i 

kulturella värderingar och sociala normer om kvinnlighet. Bloggen blir en plats för 

diskussion om hur man skall närma känsliga ämnen i en situation där bloggare samt 

läsare, inför nya etiska utmaningar som nya medietekniker som gör det möjligt för 

dem att ta en mer aktiv roll som medieanvändare och producenter (Ibid, 348-350). 

 

Sociala medier bryter ner flera olika publiker till en kontext, vilket gör det svårt för 

oss att använda oss av samma sätt att hantera publik online som vi gör ansikte mot 

ansikte. Marwick & boyd (2010) undersöker hur Twitteranvändare hanterar sin 

”föreställda publik”. Detta innefattar hur de riktar sig till olika publiker, bibehåller sin 

autenticitet, hantera mikro-kändisskap och sig själva som ett varumärke. 

 

När vi kommunicerar gör vi oftast det med en viss publik i åtanke och föreställer oss 

att de är de enda som ser eller hör oss, även om vi förstår att andra människor i vår 

omgivning kan höra och se oss samtidigt. Detta gäller även på Twitter och andra 

sociala nätverk där är den potentiella publiken obegränsad i både tid och rum. Trots 

att den potentiella publiken är obegränsad handlar vi dock som om den vore det 

motsatta. I och med att vem som helst kan vara vår publik måste vi föreställa oss vem 

eller vilka vi kommunicerar med på internet. Vi väljer språk, kulturella referenser, stil 

och så vidare för att kunna konstruera vår identitet online. Eftersom vi inte vet vem 
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som är vår publik söker vi efter ledtrådar i den aktuella nätverksmiljön. Den faktiska 

publiken kan dock vara en helt annan än den föreställda (Marwick & boyd 2010, 114-

116). 

 

För att ta reda på hur Twitteranvändarna föreställde sig sin publik ställde författarna 

frågan på Twitter till de som följde dem där och skickade en förfrågan till de 300 mest 

följda kontona och en undergrupp av användare med 1000-15 000 följare. Frågorna 

retweetades (lades upp på följarnas egna sidor som en form av citat) dessutom av 

många. De frågor som ställdes var till exempel: ”Vem tror du läser dina tweets?”, 

”Vad får en individ att verka autentisk på Twitter?” och ”Vad skulle du inte twittra 

om?”. Författarna fick 226 svar från 181 olika användare (Ibid, 117-118). 

 

Respondenterna beskrev sin publik på många oliks sätt, men vanligast var ”vänner”. 

Någon beskrev publiken som ”en överlappning av de som följde och de följda”. De 

men få följare talade ofta om att de skrev för vänner och för sig själva, medan de med 

många följare pratade om fans. Det mesta av innehållet på Twitter har enbart en social 

funktion, ett sätt för twitteranvändaren att söka socialt stöd från följarna, men även 

som en form av dagbok där användaren uttrycker sina åsikter för sig själv. Trots detta 

skrivs det inte ut i tomma intet. Några av respondenterna menade att det viktigaste var 

att deras tweets kom från hjärtat, att de var autentiska. Det kunde till och med vara 

värt att förlora följare för sakens skull. Respondenterna verkade vara obekväma med 

att se sina följare som ”publik” och sig själva som ett varumärke som skulle 

marknadsföras. Att tala till en publik kändes oautentiskt. Att ”skriva för sig själv” 

tyder på en tanke om ett sant inre jag. Författarna menar att autenticitet är socialt 

konstruerat och varierar beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss. Att vara 

autentisk innebär därför att överensstämma med en idealiserad bild av verkligheten. 

Författarna påpekar dock att de i denna studie är intresserade av vad twitteranvändare 

anser vara autentiskt. Ett exempel på vad som uppfattades som autentisk var att verka 

mänsklig och personlig, medan sådan som rörde arbete och ”företagsprat” inte ansågs 

som det. Att lämna ut personlig information är därför en strategi utformad för att 

stärka relationen med följarna. Andra respondenter såg twitter som vilket annat 

kommunikationsmedium som helst och använde det som ett sätt att meddela andra 

med. Ett annat sätt att använda sig av Twitter på, vanligt bland användare med ca 100 

000 följare som såg följarna som fans, är som ett verktyg för marknadsföring, sprida 
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nyheter och politisk information. Det verkar därför som om användarna skriver olika 

typer av tweets beroende på vilken målgrupp som avses (Ibid, 118-128). 

 

Som alla andra sociala nätverk sammanför Twitter flera olika publiker med varandra. 

Det som är synligt för våra vänner är även synligt för våra föräldrar, arbetskollegor 

med flera. Offentliggörandet innebär att olika sammanhang där vi axlar olika roller 

möts i ett och samma, en så kallad ”kontextkollaps”. Utifrån Goffmans teori om 

intrycksstyrning medför detta att våra roller kan kollidera med varandra och få oss att 

framstå som främmande för en del av vår bekantskapskrets beroende på vilken av våra 

roller vi väljer att spela, till exempel på Twitter. Sätt att hantera detta problem är att 

ha en balans mellan personlig och officiell information och undvika vissa ämnen för 

att upprätthålla autenticiteten. Ett sätt att upprätthålla balansen är självcensur. 

Information som en användare upplever som för privat, som till exempel 

relationsproblem eller åsikter om vissa ämnen, utelämnas helt enkelt från Twitter. Hos 

twitteranvändare med få följare finns det en vilja att göra ett gott intryck och samtidigt 

verka autentisk. Detta gör att gränssättningen mellan privat och offentlig information 

ibland rubbas (Ibid, 128-130). 

 

Sammanfattning av forskningsöversikten 
 

Tidigare forskning har sammanfattningsvis kommit fram till att den egna kroppen är 

mycket viktig för unga människor, i synnerhet kvinnor. Unga män fokuserar i större 

utsträckning på att ge kroppen styrka för att kunna utföra hårt kroppsarbete. Unga 

kvinnor har enligt forskningsresultaten ett mer problematiserat förhållningssätt till den 

egna kroppen och dess utseende. Medvetenheten om kroppen och det upplevda 

individansvaret för dess status leder till att kvinnor i större utsträckning är engagerade 

i att kontroller och förändra den. 

 

Studien av gym bekräftar skillnaden mellan könen i syftet med träningen. Kvinnor 

fokuserar träningen av kroppen kring de kroppsdelar som förknippas med kvinnliga 

former, medan mäns träning fokuserar kring att kunna lyfta tungt och intensivt. 

Träningen tolkas som ett uttryck för ett missnöje med kroppens nuvarande status. Det 

paradoxala är att kroppen som projekt aldrig tycks bli färdigt, målet med träningen 
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förändrades allt efter som. Gymmen fungerar även som arenor där de som vistades i 

lokalerna kan visa upp sina kroppar samtidigt som de iakttar andras. Som åskådarplats 

inramas gymmen dessutom av en hierarki bland de gymtyper som vistas där baserat 

på det så kallas ockupationsvärdet. Det som i studien kallas för ”gymkulturen” har 

visat sig bestå av en icke homogen grupp bestående av olika ”gymtyper”. Bland dessa 

gymtyper råder vårt nyliberala konsumtionssamhälles kroppsideal, dock finns det ett 

starkare fokus på det symbolbärande tecken som signalerar status inom gymkulturen. 

 

Idrott och sport i bred bemärkelse har även visat sig endast vara en maskulin domän 

från åskådarsynpunkt i bloggosfären. Som idrottsutövare är kvinnor inte en minoritet, 

sett till antalet utövare. Däremot har kvinnors upplevelser och erfarenheter tidigare 

marginaliserats och bloggarna är en möjlighet att synliggöra dessa. Bloggarna 

fungerar dessutom som en plats för kvinnliga textproducenter och konsumenter att 

tillsammans omförhandla samhällets normer och värderingar genom en rad olika 

strategier. 

 

Bloggar och andra sociala medier innebär en så kallad ”kontextkollaps” för sina 

användare. Kontextkollapsen uppstår då flera olika sociala sammanhang förs samman 

till ett och samma, detta innebär att flera av användarnas sociala roller kolliderar med 

varandra. För att upprätthålla upplevelsen av autenticitet försöker användarna skapa 

en balans mellan privat och offentligt genom självcensur. 

 

SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Resultaten från forskningsöversikten visar på att det finns flera intressanta områden 

att studera inom ämnena kropp, träning och bloggosfären. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka svenska fitnessbloggars diskurs om kroppen. Baserat på tidigare 

nämnda forskningsresultat, som utpekar kvinnors relation till sin egen kropp som mer 

problematiskt än för män, har jag därför valt att avgränsa undersökningen till 

diskursen om kvinnokroppen och bloggar skrivna av kvinnor. 
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För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats: 

Hur representeras kroppsideal för kvinnor inom fitnessbloggar? 

Hur (re)produceras kroppsideal textuellt i dessa bloggar? 
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METOD 
 

Den metod jag valde för att besvara uppsatsens frågeställning var Faircloughs kritiska 

diskursanalys applicerat på naturligt skapad data. Med naturligt skapad data menas att 

de inte är skapade med analytikern i åtanke, utan i en annan social kontext, till 

exempel brev, skönlitteratur eller som i detta fall – bloggar. Analysmetoden och 

formen av data ansågs vara till stor fördel för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning. Detta baserades på lämpligheten som verktyg för att synliggöra de 

underliggande strukturer som uppsatsens syftade till att undersöka. 

 

Vetenskapligt framtagen data, som till exempel semistrukturerade intervjuer eller 

enkäter, är alltid i någon mån påverkad av det faktum att respondenterna svarar i 

vetskap om att deras svar kommer analyseras. Denna typ av data lämpar sig bäst till 

frågeställningar som behandlar specifika ämnen som är svåra att komma åt i naturligt 

skapad data. 

 

RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 
 

Den kritiska diskursanalysens utgår från att vår kunskap om världen och verkligheten 

inte kan likställas med vad som faktiskt är. Detta gäller även vid analys av 

kommunikativa händelser, därför finns det ingen analys som är fullständig och 

slutgiltig enligt Fairclough. En kommunikativ händelse kan inte göras helt transparent 

med hjälp av analysverktygen. En analys kan heller inte vara objektivt i meningen att 

den är ofärgad av analytikerns subjektivitet. Vad som framkommer i analysen avgörs 

av från vilket perspektiv den görs, de frågor som ställs och vilka teorier som 

appliceras (Fairclough 2003, 14-16). Den eller de subjektspositioner jag som 

analytiker kan tänkas placeras inom, till exempel vit medelklass man med en viss 

akademisk bakgrund, påverkar hur jag tolkar det material jag har framför mig. En 

person med en annan bakgrund och utbildning skulle därför kunna komma fram till ett 

annorlunda resultat. 

 

För att förstärka trovärdigheten hos denna uppsats har jag valt att ta hänsyn till ett 



17	  

 

antal faktorer som rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Bland annat finns ett 

intresse i att genom en tydligt redovisad design och operationalisering möjliggöra 

eventuella generaliseringar till andra delar av populationen (Ritchie & Lewis 2003, 

266). Det finns även ett intresse i att eventuellt kunna jämföra situationer som liknar 

varandra och därför är en så rik beskrivning av kontext och fenomen önskvärd (Ibid, 

268). 

 

För att upprätthålla reliabiliteten i min undersökning har jag förhållit mig till ett antal 

faktorer. En av dessa är att göra ett så representativt urval ur populationen som möjligt 

och inte låta eget tycke och smak styra, se ”Urvalsprocess”. En andra faktor som jag 

tagit hänsyn till är själva analysen, som gjordes så systematiskt som möjligt och 

redogörs för i det senare avsnittet ”Genomförande”. En tredje faktor är slutsatsen som 

drogs är välunderbyggd av analysens resultat. Jag försökte även att ge utrymme för så 

många perspektiv på fitnessbloggarnas kroppsideal som möjligt i analysen (Ibid, 272). 

 

För att skapa en så stor validitet som möjligt specificerade jag kriterierna för urvalet 

att matcha fitnessbloggarnas kännetecken. Vidare försökte jag att fånga de ideal som 

kom till uttryck i dessa bloggar genom att välja ett så stort och hanterbart datamaterial 

som möjligt. Jag har även försökt att på ett tydligt sätt redogöra för de analytiska 

verktyg och konstruktioner som jag använt mig av. På så vis synliggörs 

tillvägagångssättet för analysen (Ibid, 274). 

 

Målet med dessa åtgärder är öka möjligheterna för läsare att kunna jämföra 

uppsatsens resultat med andra tidigare och kommande studier. Genom att identifiera 

likheter och skillnader mellan studiers resultat kan eventuellt stöd för tidigare dragna 

slutsatser hittas eller nya dras. 

 

ETISKA ÖVERVÄGNINGAR 
 

Att analysera data som är naturligt skapad kräver vissa etiska överväganden eftersom 

syftena med de datakällor som används är andra än som forskningsmaterial. I denna 

uppsats är materialet hämtat från internet, vilket innebär en ytterligare aspekter då 

internetkällor är sökbara och offentliga i varierande grad. Detta medför att personerna 
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som gett upphov till materialet och deras integritet måste tas särskild hänsyn till. Det 

är viktigt att överväga hur sårbar gruppen/personen är. Definitionen av ”skada” är 

beroende av sin kontext, etiska överväganden bör göras utifrån den givna situationen. 

All digital information involverar individer och bör därför behandlas utefter detta, 

även om inte individerna direkt berörs (Markham & Buchanan, 2012). Enligt 

Bruckman (2002) är det tillåtet att fritt citera och analysera material från internet om 

materialet uppfyller följande kriterier: 

• Materialet är offentligt och publicerat för allmänheten. 

• Åtkomst till materialet kräver inget lösenord. 

• Sidans policy saknar restriktioner angående citering och analysering. 

• Ämnet är inte högst känsligt. 

 

Samtliga av de källor jag använt för analys i denna uppsats uppfyller dessa krav. 

Bloggarna är offentligt publicerade, kan läsas av vem som helst och kräver inga 

lösenord eller andra inloggningsuppgifter. En genomgång av bloggarnas respektive 

policy visade att det inte fanns några restriktioner angående citering och analysering 

av bloggarnas innehåll. Ämnet bedöms inte heller som högst känsligt, detta eftersom 

träning i sig inte är ett skambelagt ämne på samma sätt som till exempel psykisk 

ohälsa eller våld i nära relationer. Jag har även kontrollerat att samtliga personer, 

textproducenter, bakom källorna är myndiga. 

 

URVALSPROCESS 
 

För att kunna besvara studiens frågeställning ville jag uppnå ett så homogent urval 

som möjligt, detta eftersom denna typ av urval är att föredra när syftet är att få en 

detaljerad bild av ett specifikt fenomen (Ritchie & Lewis 2003, 77-79). De kriterier 

som valdes för att kunna uppnå ett önskat urval var att bloggen ska vara skriven av en 

kvinna och ingå i den fitnesskultur som Johansson (2012) beskrivit. Bloggarna ska 

även rikta sig till en kvinnlig publik. Innehållet i bloggen ska i huvudsak handla om 

träning. Ut över dessa kriterier ska bloggen även vara bland de mest lästa/följda 

träningsbloggarna i Sverige. Urvalet gjordes den 10:e april 2014 med hjälp av 

internettjänsterna Bloggportalen och Bloglovin som listar bloggar utifrån olika 

kategorier. Även Twinglys lista över de 25 mest inflytelserika (mest länkade) 
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träningsbloggarna 2013 användes för urval. På Bloggportalen avgränsades sökningen 

till kategorin ”sport och fritid” och sorterades efter mest länkade senaste månaden. På 

Bloglovin avgränsades till kategorierna ”Sverige” och ”fitness”, sorterat efter 

popularitet. En nackdel med denna urvalsmetod är att dessa listor registrerar endast de 

som följer och länkar bloggarna via dessa sidor. Det finns därför ett mörkertal vad det 

gäller läsare, vilket betyder att en blogg med fler läsare som skulle kunnat vara bättre 

lämpad för analysen inte valdes. 

 

De fem bloggar som valdes ut var i bokstavsordning: Alexandra Bring1 (placering: nr. 

2 på Bloglovin), Fitnessdreams2 (placering: nr. 3 på Bloglovin), Ida Wargs 

träningsblogg3 (placering: nr. 1 på Bloglovin och nr. 7 på Twingly), Live It Love It4 

(placering: nr. 5 på Twingly och nr. 9 på Bloglovin), Lofsan5 (placering: nr. 1 på 

Twingly och nr. 3 på Bloggportalen). 

 

För analys valdes det publicerade materialet från mars 2014 från de valda bloggarna. 

Det material som inte behandlade kropp och träning analyserades inte i uppsatsens 

resultat, även kommentarer som skrivits om bloggarnas inlägg sorterades bort. 

 

TEORETISK RAM 
 

För att besvara min frågeställning har jag valt metoden kritisk diskursanalys. 

Diskursanalysens teori och genomförande är tätt sammanlänkade och därför har jag 

valt att presentera uppsatsens teoretiska ram i samma kapitel som metoden. För att få 

en djupare förståelse för kroppens roll i konsumtionssamhället inleder jag den 

teoretiska ramen med valda delar av Featherstones kroppssociologiska teorier. 

 

 

 

                                                
1 http://alexandrabring.se/ 
2 http://fitnessdreams.se/ 
3 http://nyheter24.se/modette/idawarg/ 
4 http://liveitloveit.shapemeup.se/ 
5 http://lofsan.se/ 
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Kroppen i konsumtionssamhället 
 

I likhet med Shilling (1993) menar Featherstone att konsumtionssamhället möjliggör 

en industri kring kroppen genom att uppmuntra till kroppsvård där en ung och 

hälsosam kropp anses vara det attraktiva idealet. Detta kombineras med 

föreställningen om kroppen som ett instrument för njutning och identitetsskapande 

(Featherstone 1994, 105). Konsumtionssamhället har dessutom, med hjälp av 

reklamens intåg, medfört att vi som individer måste förhålla oss kritiska till vår egen 

kropp, jag och livsstil (Ibid, 109). 

 

Belöningen för det hårda arbetet med att forma och kontrollera kroppen har tidigare 

uppfattats som frälsning eller ett långt och hälsosamt liv. I konsumtionssamhället ses 

kontrollen över kroppen som en förutsättning för ett acceptabelt utseende och för 

möjligheten att förverkliga sig själv. Kroppsvården tar sig dels uttryck genom 

hälsovård för att bland annat bromsa kroppens åldrande, och dels vård av den yttre 

kroppen. Det vill säga: utseende, rörelse och kontroll av kroppen i det sociala rummet 

(Ibid, 105-106). Det finns därmed en tanke inom konsumtionssamhället om kroppen 

som någonting som kan och bör underhållas och förbättras, och att detta är individens 

eget ansvar (Ibid, 117-118). Möjligheten till fotografering medför enligt Featherstone 

en förstärkning av medvetenheten kring den egna kroppens status i jämförelse med 

bilder från förr, men även med bilder av andra idealiserade kroppar. Bilderna 

påminner oss om vad vi är och vad vi kan vara, men kan även användas i ett 

narcissistiskt syfte (Ibid, 113). Belöningen har därför förändrats till en attraktivare 

kropp och ett mer användbart jag (Ibid, 106). Kroppen har i och med detta gått från att 

vara någonting som bör döljas till någonting som kan visas upp (Ibid, 112). Vi som 

individer kan välja att inte engagera oss i vårt utseende och uppträdande jag, men inte 

utan att behöva konfronteras av de konsekvenser det får för oss socialt (Ibid, 128). 

 

Diskursanalysens grundantaganden 
 

Den kritiska diskursanalysen är grundad i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Ur detta 

perspektiv innebär att kunskap inte är en självklar och objektiv bild av verkligheten, 

utan endast en produkt av hur vi kategoriserar den. Kunskap är därför skapat och 
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upprätthållen i social interaktion och en gemensam förståelse för vad som är sant och 

falskt. Denna gemensamma uppfattning skapar vår världsbild och påverkar våra 

sociala handlingar. Detta påverkar därför även identitet och sociala relationer. 

Kunskap är därför historiskt och kulturellt specifikt, vilket innebär att vår kunskap om 

omvärlden förändras över tid (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 11-12). 

 

Det som utmärker socialkonstruktivism är att kunskap anses vara subjektiv. Den 

kunskap vi har om verkligheten är inte en spegelbild av den, utan ett resultat av hur vi 

kategoriserar och delar in vår omvärld. Detta gör vi med hjälp av vårt språk. Språket 

blir på så sätt nyckeln till vår världsbild. Vår kunskap, även identitet och sociala 

relationer, är därför beroende av historisk och kulturell kontext. Dessa saknar med 

andra ord inre förutbestämda säregna drag. Kunskap, identitet och sociala relationer 

skapas i social interaktion och internaliseras i oss och externaliseras i våra handlingar. 

Vår världsbild skapas därför tillsammans med de som finns i vår närhet och styr hur vi 

tänker, känner och handlar. Detta innebär att vi ger den fysiska verkligheten mening 

och betydelse genom ständigt pågående diskursen. Det är viktigt att ha i åtanke att 

språk inte är ett generellt betydelsesystem. Ord skiftar betydelse mellan olika 

diskurser, även inom en diskurs kan ett ord ha flera olika betydelser. Subjektet får 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv en roll som uttrycksmedel för olika 

diskurser. Ur detta perspektiv är det inte längre individen som uttrycker sig själv, utan 

kulturen som uttrycker sig genom den. Vi antar subjektpositioner genom de roller vi 

blir tilldelade och antar. Dessa subjektpositioner har olika status inom olika diskurser, 

vilket avgör vem som har rätt att uttrycka vad inom dessa (Ibid, 66-69). 

 

Det som skiljer Faircloughs diskursanalys från Laclau & Mouffes är deras fokus i 

analysen. Laclau & Mouffe menar att ingen diskurs är en sluten enhet och är beroende 

av de omkringliggande diskurserna och att dessa skapar den sociala världen. Enligt 

Fairclough bidrar diskurserna till att skapa den sociala världen och fokus ligger på 

förändringen i och mellan diskurser intertextuellt. Laclau & Mouffe intresserar sig 

främst för den så kallade diskursiva kampen om hegemoni och tolkningsföreträde 

(Ibid, 12-13). Då denna uppsats intresserar för diskursiv (re)produktion av kroppsideal 

föll därför valet på Faircloughs kritiska diskursanalys. 
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Grundantagandet för Faircloughs kritiska diskursanalys är att vårt språk är en 

oreducerbar del av vårt sociala samspel och som har en dialektisk koppling till det 

sociala livets övriga delar. Därför är textanalys en viktig del av diskursanalysen. 

Fairclough beskriver analysen som att pendla mellan att ha fokus på den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen, den sociala struktur av språket som i 

sin tur är en del av de sociala praktikerna (Fairclough 2003, 2-3). Kommunikativa 

händelser har tre typer av meningsbärande funktioner. Dels som handling i sig, men 

även som språklig representation och identifikation av den kunskap vi har om världen 

(Ibid, 26-27). I likhet med systematisk-funktionell lingvistik studerar den kritiska 

diskursanalysen relationen mellan språket och andra delar av det sociala samspelet 

och inriktar sig på de sociala strukturer som uttrycks i kommunikativa händelser. 

Perspektiven är dock inte de samma, i diskursanalysens fall handlar det om att studera 

diskurser (Ibid, 5). 

Begreppsförklaringar 
 

Diskurs är en social praktik som upprätthåller och förändrar kunskap, identitet och 

sociala relationer och påverkas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurserna 

är därför på samma gång socialt konstruerade och konstruerande och bidrar till att 

skapa sociala identiteter, relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, 71-73). 

 

Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) har kommunikativa händelser tre 

analyserbara dimensioner. Först och främst är de ett material i form av en text, bild 

etc. som har vissa egenskaper. För det andra är händelserna dels en diskursiv praktik 

som produceras och konsumeras, och dels är de underliggande processer. Ytterst är de 

ett uttryck för och en del av en social praktik. Det som analyseras är textens språkliga 

uppbyggnad, vilka diskurser som yttras i produktionen och konsumtionen av ett 

material och om den diskursiva praktiken upprätthåller eller omformar 

diskursordningen. Den senaste punkten innefattar även om, och i så fall hur, detta 

påverkar den sociala praktiken. Syftet är att kartlägga kopplingen mellan språkbruk 

och social praktik (Ibid, 74-79). 
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I ”Analysing Discourse” (2003) definierar Fairclough begreppet ”diskurs” som sätt att 

representera den faktiska världen. Olika diskurser är olika sätt att se på och 

representera världen. De är inte bara representationer av världen så som den är, utan 

även vad den kunnat vara. Relationen mellan olika diskurser är en del av relationen 

mellan människor. De kan vara komplement till varandra, de kan komplettera 

varandra, eller en kan dominera andra. Diskurser skapar en del av de resurser som 

människor bygger sina relationer på, både vad det gäller att upprätthålla och förändra 

dem (Fairclough 2003, 124). Med de svenska fitnessbloggarnas diskurser menas 

därför bloggarnas sätt att återspegla världen. Fitnessbloggarna är dessutom en del av 

det nyliberala konsumtionssamhälle vi har i Sverige och mellan dessa diskurser råder 

det ett dialektiskt förhållande. 

 

Diskurser synliggörs på tre olika vis. Dels genom de sociala praktikerna, dels genom 

representationer och dels genom upprättningen av identiteter. Diskurser som en del av 

sociala händelser skapar genres. Diskurser som en del av sätt att vara skapar stilar. 

Sammanlänkade sociala praktiker skapar sociala ordningar. I detta fall är det bloggar 

som är genren. Andra genres kan till exempel vara marknadsföring, personliga brev 

eller debatter. Stil blir i detta fall textproducenternas sätt att kommunicera sin 

självidentitet via sina bloggar. Det råder ett dialektiskt förhållande mellan diskurser 

och genres, samt diskurser och stilar. Diskurser återskapas i genres genom handlingar 

och som identiteter i stilar. Handlingar och identiteter möjliggörs genom diskurserna 

Den diskursiva (betydelsebärande) aspekten av en social ordning kan kallas för 

diskursordning. Diskursordning är därför en social strukturering av skillnaden mellan 

olika betydelser av ett specifikt element. Det vill säga vilka diskurser som dominerar 

och är allmänt vedertagna och vilka som marginaliseras (Ibid; 29, 206-207). 

Hävdandet av den egna representationen som den allmänt vedertagna kan delvis ses 

som en hegemonisk kamp (Ibid, 45). 

 

Social praktik kan beskrivas som en relativt stabilt återkommande form av social 

aktivitet. Varje praktik är ett uttryck för diverse sociala element inom en relativt stabil 

utformning, inklusive diskurs. Elementen, som har en dialektisk relation till varandra, 

består av: aktiviteter, subjekt, subjektrelationer, verktyg, objekt, tid och plats, 

medvetenhet, värderingar, och diskurser. En del av analysen är att belysa hur 

diskurser synliggörs av förändringsprocesser och skiftningar i relationerna mellan 
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diskurser och andra sociala element. Det bör påpekas att diskursers inverkan och 

tydlighet i sociala praktiker kan variera över tid (Ibid, 205-206). 

 

Diskurser skiljer inte sig från varandra bara genom vokabulär, semantiska relationer, 

antaganden och grammatiskt innehåll. De skiljer sig från varandra även genom hur 

sociala händelser representeras. Skillnaderna mellan dem kan vara grammatiska 

och/eller semantiska (Ibid, 133). Sociala händelser sammanför flera olika delar av det 

sociala livet. I bred mening: aktiviteter; personer; sociala relationer; objekt; medel; tid 

och plats; och språk. Ett inlägg i en blogg innehåller alltså representationer av sociala 

händelser, samtidigt som det i sig är en social händelse. Beståndsdelarna i en social 

händelse kan, tillsammans med den sociala hädelsen i sig, representeras på olika sätt. 

Representationen kan ske genom både innefattande och uteslutande, det vill såga att 

nämna eller inte nämna. Genom att till exempel nämna någonting kan det nämnda få 

en framträdande roll i den kommunikativa händelsens representation (Ibid, 135-136). 

Fairclough menar att sociala händelser kan förändra diskurser. Den kausala effekten 

av en kommunikativ händelse är dock inte självklar och kan variera från fall till fall, i 

vissa fall kan effekten utebli. Detta beror på att många olika faktorer i kontexten avgör 

utgången, till exempel vem som tolkar handlingen (Ibid, 8). 

 

I en analys av en kommunikativ händelse är det därför intressant att försöka 

identifiera andra kommunikativa händelser som införlivats i analysmaterialet. Enligt 

Fairclough är det kanske inte möjligt att precisera exakt vilka händelser som 

införlivats, men ur analytisk synvinkel är det intressant att försöka få en övergripande 

bild av vad de handlar om (Ibid, 47). Intertextualitet i bred mening innebär närvaron 

av en text i en annan text, det vill säga citat. Närvaron av en kommunikativ händelse 

eller ett yttrande i en annan händelse behöver dock inte vara så uppenbar som ett citat. 

Intertextualitet innebär lika mycket återgivning av ett yttrande eller ett antagande, 

tolkning, om vad som tidigare sagts (Ibid, 39-40). Dessutom har intertextualitet stor 

betydelse för rekontextualisering. Det vill säga att en kommunikativ händelse 

införlivas i en annan och i ett annat sammanhang (Ibid, 51). Ett exempel på 

rekontextualisering skulle kunna vara när en bloggare återger en tidningsartikel om 

träning i sin blogg.  
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Inom och mellan diskurser sker en kontinuerlig förhandling om normerna kring 

interaktion. Möjlighet och inflytande för oss som sociala aktörer i förhandlingen 

avgörs av tillgången till resurser i relation till andra. Meningsskiljaktigheter kommer 

generellt fram intertextuellt i fem olika former: öppenhet inför meningsskiljaktigheten 

i form av dialog, öppen konflikt, försök att lösa och överbygga skillnaderna, fokus på 

gemensamma drag genom att sätta skillnaden inom parentes, och konsensus (Ibid, 41-

42). Intertextualitet och meningsskiljaktigheter är därför två element som är 

intressanta att studera i denna uppsats, framför allt i relationen mellan 

fitnessbloggarna och vårt nyliberala konsumtionssamhälle. 

 

En kommunikativ händelse innefattar inte bara vad som faktiskt uttrycks, utan är även 

meningsbärande och tolkas av mottagaren. Detta blir framför allt tydligt i vardagliga 

konversationer där stora mängder information kan vara underförstått. En del av det 

diskursanalytiska arbetet är därför att identifiera det underförstådda i det material som 

bearbetas (Ibid, 10-11). En kommunikativ handling kan sägas förutsätta det som är 

antaget och argumenterat för i andra texter inom samma diskurs (Ibid, 130). 

Semantiska relationer kan på samma sätt ses som förutsatta och diskursrelaterade 

(Ibid, 132). Antaganden och implikationer är därför viktiga i social interaktion och 

ingår i alla typer av sociala händelser då allting utgår från en tanke om ”sunt förnuft”. 

(Ibid, 55). 

 

Ett viktigt begrepp inom kritisk diskursanalys är i detta sammanhang ”ideologi”. 

Begreppet definieras som representationer för de aspekter som bidrar till etablering, 

upprätthållande och förändring av social makt, dominans och exploatering. I och med 

att ideologier är stabila och varaktiga representationer som genomsyrar texter kan de 

därför inte tillskrivas individen eller dess identitet (Ibid, 9). 

 

Kopplingen mellan den sociala aktören och ideologin kallas modalitet. Modalitet 

avser vad aktören anser vara sant och nödvändigt och vad den anser vara 

eftersträvansvärt och inte. Fairclough antar att en individs bedömningar och vilka 

modaliteter den ansluter sig till i en text speglar vad individen identifierar sig som 

(Ibid, 164). Modalitet blir tydligt när människor uttalar sig om någonting, ställer 

frågor, kommer med krav eller erbjudanden. Modalitet kan även beskrivas som 

talarens bedömning av möjligheterna, eller skyldigheterna, som involveras i 
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uttalandet. Modaliteten är därför viktig i skapandet av identitet genom kommunikativa 

handlingar, både personligen för oss själva och socialt. Modalitet kan därför ses som 

skapande av självidentitet, men detta är ofrånkomligt påverkat av sociala processer 

och relationer. I och med att modalitet påverkas av sociala processer begränsas de 

modala valen av dessa (Ibid, 165-167). I fallet med de textproducenterna bakom de 

bloggar som analysmaterialet hämtats ifrån kan vi se hur de som bloggare och aktiva 

inom fitness ger uttryck för modaliteter som speglar kulturen. 

 

Modalitet uttrycks i språkliga utbytesfunktioner. Kunskapsutbyten i form av 

påståenden (producentens engagemang i ”sanningar”) och i form av frågor 

(producenten framkallar andras engagemang i ”sanningar”). Aktivitetsutbyten i form 

av krav eller erbjudanden. Modaliteten markeras vanligen genom de modal verb som 

finns i talet/texten som till exempel ”kan”, ”vill”, ”måste” och så vidare. Det finns 

dock undantag och då uttrycks modaliteten som antingen bejakande eller förnekande 

(någonting likställs med någonting annat eller sägs inte vara detsamma som 

någonting) (Ibid, 165-167). 

 

Vid en analys av semantiska relationer är en aspekt hur legitimering sker ett element 

att studera. Legitimering är ett försök att etablera en tro på aktörens auktoritet i sin 

handling. Fairclough citerar Berger & Luckmann: ”legitimation tillhandahåller 

’förklaringar’ och rättfärdigar till de iögonfallande elementen av de institutionella 

traditionerna” (Ibid, 87-88). En annan fråga är likhetens och skillnadens logik i 

förhållande till hegemonin. Dessa är tendenser att klassificera och representera objekt, 

grupper, människor och så vidare som likvärdiga eller avvikande i förhållande till 

hegemonin. Klassificeringarna och kategoriseringarna förstås och ageras utifrån, och 

påverkar på så vis hur människor tänker och beter sig (Ibid, 88). Fairclough (2003, 

101) föreslår att dessa processer är en del av den textuella händelsen och den sociala 

processen som är klassificering. 

 

Legitimering kan ske på flera olika sätt. Genom att hänvisa till en tradition, lag eller 

person som innehar någon form av auktoritär institutionell roll (auktorisation). Genom 

att hänvisa till nyttan av en institutionerad handling och den kunskap som ger 

handlingen kognitiv validitet av samhället (rationalisering). Genom att hänvisa till 

moraliska värderingar. Genom berättelser (mytbildning) (Ibid, 98). Ett exempel på hur 
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textproducenterna i analysmaterialet kan legitimera sina utsagor är genom att hänvisa 

till sin roll som erfaren inom träning. Ett annat är att hänvisa till samhällets 

värderingar om träning som någonting positivt. 

 

Vid en analys av en specifik genre, som till exempel svenska fitnessbloggar, studeras 

följande aspekter närmare: aktiviteter, generisk struktur, sociala relationer, 

kommunikationsteknik, dialog och publik sfär, antaganden och ideologier, berättelse. 

När det kommer till aktivitet analyseras vad som görs diskursivt i strategiskt och/eller 

hierarkiskt syfte. Generisk struktur är relevant att studera i de tillfällen då händelsen 

är ritualiserad. Ju högre grad av ritualisering, desto relevantare är det att analysera 

strukturen. Exempel på ritualisering är vad som sägs, hur det sägs, vem som säger det 

och i vilken ordning det sker. I vårt fall kommer fokus att ligga på kroppsideal och 

hur de uttrycks i fitnessbloggar (Ibid, 70-76). 

 

I analysen av en genre är det även kommunikationstekniken relevant att notera. Den 

kan delas in i fyra olika kategorier: Icke-medierad tvåvägskommunikation – 

konversation öga mot öga, medierad tvåvägskommunikation – konversation mellan 

två parter via till exempel telefon eller mail, icke-medierad envägskommunikation – 

föreläsning, order etc., medierad envägskommunikation – reklamannonser, 

nyhetsartiklar etc.  (Ibid, 77-78). 

 

GENOMFÖRANDE 
 

Inledningsvis lästes inläggen som producerats under den utvalda perioden, mars 2014, 

från de utvalda bloggarna igenom för att skapa en överblick av innehållet och dess 

struktur. Därefter sorterades irrelevant material bort, det vill säga inlägg som inte 

rörde kropp och träning. På de utvalda bloggarna publicerades till exempel under 

vecka 13 2014, 16 inlägg om mat och recept, 11 inlägg om produkter och konsumtion, 

och 13 inlägg som relaterade till övrigt. Detta kan jämföras med de 10 inlägg som 

publicerats under samma vecka som användes i analysen. 

 

Bloggar innehåller bilder med diverse motiv, dessa utvalda bloggar var inget 

undantag. Bilder måste i större utsträckning än text tolkas utifrån den kontext som den 
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är satt i. I detta fall innebär det att jag tolkar bilderna utifrån att de publicerats på 

träningsbloggar skrivna av unga kvinnor. Även utifrån vilka rubriker bilderna är 

publicerade och den eventuella text den publicerats tillsammans med, det textuella 

sammanhanget. Dessa olika tolkningsdimensioner kan var för sig leda till skilda 

slutsatser. Slutsatserna av de enskilda dimensionerna kan tillsammans bidra till nya 

sätt att förstå helheten. För att kunna analysera bildernas budskap ställs följande 

frågor: Vad föreställer bilden? Vilken färgsättning används? Om det finns människor 

med i bilden – hur förhåller de sig till kameran? Skapar bilden närhet eller distans till 

sitt objekt? Är bilden utmanande eller bekräftande? Vilka känslor anspelar bilden på?  

(Thörn 2007, 54-56). Följande är ett exempel på hur jag analyserade bilderna i 

bloggarna. Bilden i sig kan inte publiceras i denna uppsats då tillstånd att använda den 

saknas. 

 

”Ett självporträtt taget med mobiltelefon i ett omklädningsrum och visar en kvinna 

från låren och uppåt. Kvinnan står med cirka 45 graders vinkel mot spegeln och är 

klädd i löst sittande träningsbyxor och ett träningslinne som hon vikt upp för att visa 

sina bålmuskler. Musklerna står här tydligt i centrum. Kvinnans hållning är rak i 

ryggen och den fria handen tecknar ett segertecken, musklerna är en seger och 

någonting att vara stolt över. På bilden tittar kvinnan på sin mobiltelefon. I likhet med 

bild 3 inger detta ett distanserat och kontrollerande intryck. Bildens komposition, att 

den är tagen framför spegeln i ett omklädningsrum och den fria handens segertecken, i 

kombination med att kvinnan satt upp sitt hår i en till syntes slarvig knut på huvudet 

ger en känsla av spontanitet och lekfullhet. Vilket kan uppfattas som motsäger det 

som tidigare sagts om känsla av kontroll. Spontaniteten kan därför tolkas som en 

medveten gest. Sammanfattningsvis väcker bilden i sig associationer som distans, 

kontroll, stolthet och spontanitet. Bilden presenteras i ett inlägg om träningspasset 

dagen före. Träningen beskrivs som härlig, meningen är i fet stil och avslutas med 

utropstecken. Träning förknippas här starkt med positiva känslor. Vidare beskriver 

inlägget att gårdagens träning känns idag, även denna mening avslutas med 

utropstecken, och att det syns ’på lilla magen’, sedan kommer den valda bilden som 

visar den ansträngda kroppen. Tolkningen är att träning som känns bra är träning som 

får kroppen att kännas ansträngd. Talet om magen som liten kan härledas till ett 

vanligt sätt att tala bland kvinnor om sig själva, framför allt i text, och en 

maktstrukturell ordning där kvinnan underordnas mannen genom att vara liten, nätt, 
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söt och hjälplös. Budskapet i sammanhanget är att kroppen ska ansträngas och formas. 

Muskler och styrka är någonting att vara stolt över som kvinna så länge kroppen inte 

uppfattas som stor.” 

 

För att kunna genomföra analysen kodades och kategoriserades materialet, det vill 

säga analyserna av bilderna och inläggens text, i ett första steg under olika teman som 

identifierades i relation till uppsatsens frågeställning om fitnessbloggarna. Kodningen 

gjordes genom att blogginläggens text kopierades och lades in i en dokumentfil. I 

dokumentet markerades sedan stycken, meningar och enstaka ord med hjälp av 

kommentarer där tolkningen av det markerade skrevs in. 

 

Kodningen kategoriserades sedan efter teman som utkristalliserats under analysen. De 

på teman som utkristalliserades var: fysisk styrka och kondition, hälsa, sensation och 

utseende. Temat fysisk styrka och kondition innefattar material relaterat till den 

fysiska styrkan och konditionen, till exempel ”Jag dubblar min träning idag på min 

lediga dag, först chins och ryggträning nu på morgonen och sen cirkelträning ikväll.” 

(http://www.lofsan.se/fraga-om-loptraning-till-nyhetsmorgon/, [hämtat: 140410]). 

Temat hälsa innefattar material som behandlar hur textproducenterna förhåller sig till 

hälsa, ett exempel är ”Tack gode gud att min sjukdom bara hann nå första stadie (1A) 

innan den upptäcktes. Vill ha tillbaka mitt gamla liv NU! Helst igår.” (Fitnessdreams, 

140331). Sensation innefattar hur kroppen känns utan, under och efter träning, ” 

Njuter av att bara vara så himla slutkörd.” 

(http://liveitloveit.shapemeup.se/2014/03/24/feel-it/, [hämtat: 140410]). Temat 

utseende innefattar dels uttryck för önskade kroppsformer, även accessoarer som 

kläder och annan utrustning som används i presentationen av kroppen. De flesta av 

materialets bilder kunde på något sätt sorteras in under detta tema, men ett 

textexempel på detta är ”Jag vill bara ge en tankeställare till alla som är rädda för att 

träna, rädda för att få för mycket muskler och rädda för att ta i.” 

(http://alexandrabring.se/2014/03/27/reinsta/, [hämtat: 140410]). 

 

I ett andra steg identifierades de tecken som används i anknytning till de teman jag 

tidigare identifierat och relationen mellan tecken, tema och sociala praktiker de kunde 

knytas till. Genom att detaljstudera materialet kunde en tolkning av relationen mellan 

text och social praktik göras. Här använd analyserades materialet utifrån de aspekter 
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som presenterats tidigare i avsnittet ”Teoretisk ram”. Det vill säga: Hur sociala 

händelser representeras, stil, genre, intertextualitet, antaganden, semantiska 

förhållanden mellan meningar och satser, utbyten, diskurser, modaliteter och 

bedömningar. 

 

Eftersom (re)produktionen av svenska fitnessbloggars kroppsideal är vad som 

undersöks i denna uppsats koncentrerades analysen kring ett antal analysfrågor. Vilka 

antaganden och vilka modaliteter som kommer till uttryck i de kommunikativa 

handlingarna? Vilka sociala händelser som kan knytas till kroppsidealet representeras 

och hur görs detta? Vilka röster är intertextuellt relevanta i dessa representationer? 

Hur framställs skillnader och likheter mellan dessa röster? På så vis kunde de 

diskurser rörande kroppen och de pågående omförhandlingarna identifieras. 
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ANALYS OCH RESULTAT 
 

GENRE OCH STIL 
 

Den genre de bloggar som ingår i studien kan sägas tillhöra är fitnessbloggar. Genren 

fitnessbloggar kan i sig ses som en undergenre till bloggar i bred bemärkelse och i 

viss mån även vad som kallas livsstilsbloggar. Fitnessbloggar särskiljer sig dock från 

övriga bloggar genom sitt uttalade fokus på träning och hälsa. 

 

Bloggarna uppdateras ofta, periodvis flera gånger om dagen, med bilder och kortare 

texter. Ett blogginlägg med mer än 200 ord kan betraktas som ett långt inlägg. 

Inläggen återberättar valda delar textproducenternas tankar, idéer, upplevelser i sina 

liv. Bloggarna som kommunikationsteknologi är i huvudsak en envägs medierad 

kommunikation med textkonsumenterna. Även om stilen i inläggen har ett till synes 

personligt tilltal förväntas konsumenterna inte svara direkt på det som publicerats. 

Utbytet som sker är därför i huvudsak informationsutbyten då producenterna berättar 

om vad de gjort eller ska göra, oftast i form av påståenden. Det förekommer undantag 

då textproducenter uppmanar konsumenterna till att till exempel svara på frågor eller 

berätta om ett specifikt ämne. Bloggar kan därför användas både som en envägs och 

tvåvägs medierade kommunikationsteknologi. 

 

Stilmässigt finns det bland de analyserade bloggarna en dokumenterande stil som 

påminner om dagböcker eller personliga brev, en stil som kan anses vanlig bland 

bloggar i allmänhet. Det förekommer även inslag av en marknadsföringsgenre i det 

analyserade materialet, både i olika hög grad maskerad som ett ”vanligt” inlägg och 

öppet med tydliga språkliga markörer som signalerar att inläggets syfte är att 

marknadsföra en produkt eller tjänst. 

 

Karaktäristiska drag i det analyserade materialet är ett personligt tilltal där 

textkonsumenten kan refereras till som en vän. Tonen är lättsam och vardaglig och det 

skrivna språket har ibland inslag av talspråk. 
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REPRESENTATIONEN AV SOCIALA HÄNDELSER 
 

Bloggar är i sig en social händelse, men kan även beskrivas som en kedja av sociala 

händelser då varje blogginlägg är en social händelse som delvis bygger på de tidigare 

publicerade inläggen, men även de sociala händelser som textproducenten vill 

beskriva i dem, det vill säga vad som hänt dem sedan senaste uppdateringen av 

bloggen. De sociala händelser, eller snarare representationerna av dem, som 

analyserats i denna uppsats är de som berör kropp, träning och hälsa. Fokus ligger 

därför på dessa tre begrepp som sociala praktiker. Dessa tre sociala praktiker är 

sammanlänkade, men kan även sammanlänkas med kost, marknadsföring och 

familjeliv med mera genom bloggarna. 

 

Relationen mellan producent och konsument benämns som bloggare och läsare. 

Läsarna kan av producenten refereras till som vänner, även om de saknar en personlig 

anknytning till varandra. I texterna positionerar sig producenterna oftast som tränare 

eller som någon som har kunskaper om och engagerar sig i träning och hälsa. De kan 

även inta positionen som familjemedlem eller vän i de texter som berör sociala 

händelser utanför träningen. Hur stort utrymme dessa relationer får i bloggarna är 

individuellt och skiljer mellan producenterna. Men det tycks vanligt att familjära 

relationer marginaliseras och hålls nere till ett minimum, till exempel genom att inte 

namnge personerna. 

 

I det analyserade materialet förekommer det förutom träningsrelaterade inlägg även 

representationer av sociala händelser som resor; familjeliv; fester; rekommendationer 

om olika platser, företag och varor. Dessa inlägg inramar kedjan av träningsrelaterade 

sociala händelser och signalerar om ett framgångsrikt och lyckligt liv. Med några få 

undantag representeras inte händelser som kan ge uppfattningen om olycka, 

misslyckanden eller motgångar som inte går att hantera. 

 

Händelserna representeras konkret, det vill säga att de återberättas som enskilda 

händelser. Däremot är det sällan representationerna är ingående och detaljrika i 

meningen vad som faktiskt hände. Det som återberättas beskrivs oftast i termer av 

personliga upplevelser av händelserna i kronologisk ordning. Tid beskrivs vanligen i 
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termer av ”idag”, ”igår” ”imorgon”. Viktiga personer och platser som representeras 

namnges eller ges kodnamn. Det förekommer även representationer av sociala aktörer 

som klassificeras, till exempel träningsgrupper. De sociala aktörer som representeras 

beskrivs oftast som aktiva. 

 

DISKURSERNA 
 

Fitnessbloggarnas diskurser baseras på konsumtionssamhällets diskursiva och 

hegemoniska föreställningar om kropp och hälsa. Det vill säga om kroppen som 

maskulin eller feminin, som ett individuellt ansvarsområde, en sund kropp som en bra 

kropp och vad som kännetecknar en sådan. 

 

Samtidigt är det just dessa saker som skiljer fitnessbloggar från det övriga samhället. 

Fitnessbloggarnas diskurser kännetecknas av den ideala kroppen som muskulös, men i 

kvinnors fall på ett sådant sätt att den fortfarande kan uppfattas som feminin, och 

hälsosam. ”Hälsosam” innebär i detta fall en attraktiv kropp och att mycket tid och 

pengar spenderas på att vårda den, förutom genom träning och tillhörande utrustning, 

genom att äta vad som anses vara ”bra” mat. Tolkningarna av det senare tycks variera 

mellan textproducenterna i analysen, men det tycks handla om procentuella 

fördelningar mellan näringsämnen. I vissa fall även undvika sådant som tillsatt socker, 

gluten med mera. Detta synliggörs i texterna genom att träning och hälsa ges en 

positiv inramning. Fitnessbloggar kan sägas lägga större fokus på kroppsvård jämfört 

med övriga konsumtionssamhället. 

 

FITNESSBLOGGARNAS IDEOLOGI OM KROPP OCH TRÄNING 
 

Fitnessbloggarnas värderingar kommer tydligt fram i de bilder som publiceras på 

bloggarna och andra sociala medier där idealen accentueras med hjälp av klädval och 

poser som artikulerar de attribut den ideala kroppen bör ha. Genom att placera 

kroppar med önskvärda attribut i miljöer och poser artikuleras även inställningen till 

träningen, vilken kan beskrivas som hängivenhet, lust, glädje och frihet i bilderna. Till 

exempel artikuleras styrka och hängivenhet i bilder där kroppen tränas i en 
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träningslokal. Dessa bilder har ofta dokumentära karaktärsdrag då personen i bilden är 

till synes omedveten om kameran och koncentrerad på träningen samtidigt som 

färgkontrasten i bilden är relativt låg. Raka motsatsen kan uppstå när frihet och glädje 

artikuleras i en bild. En person kan placeras i en utomhusmiljö klädd i träningskläder, 

färgkontrasten är här hög och personen ler avslappnat in i kameran eller poserar på ett 

sätt som signalerar lek och glädje. Den fysiska styrkan och kontrollen över den egna 

kroppen används även som ett sätt att legitimera fitnessbloggarna som en feministisk 

rörelse. Kanske det tydligaste exemplet i analysmaterialet var en bild där en grupp 

kvinnor som håller om varandra. De står uppställda i träningskläder och ler mot 

kameran och infällt i bilden står texten ”Girl Power”. 

 

Utifrån Featherstones teori är det möjligt att bilderna som publiceras på bloggarna 

tjänar till flera syften. Genom att publicera bilderna kan textproducenterna fånga 

konsumenternas uppmärksamhet och stärka sin egen självbild i ett narcissistiskt syfte. 

Men bilderna kan även tjäna som de idealiserade bilder som konsumenterna jämför 

sig själva med. Det är möjligt att textproducenterna publicerat före-och-efter-bilder 

för att visa på en fysisk utveckling, men några sådana bilder fanns inte med i det 

material som analyserats. 

 

I text kommer dessa värderingar fram främst i påståenden om de icke önskvärda 

kroppsattributen. Oftast i relation till vad fitnessbloggarna inte anser sig vara och det 

konsumtionssamhällets andra kroppsideal. Andra sätt att artikulera önskvärda 

kroppsattribut är genom de träningsprogram som publiceras på bloggarna. Bland 

kvinnor ligger fokus på bål-, rygg- och benmuskler. Muskelgrupper som 

marginaliseras i träningen, men ändå tränas i någon mån, är axlar, bröst och armar. De 

sistnämnda förknippas starkt med maskulina drag, därför undviks dessa 

muskelgrupper vanligtvis av kvinnor. 

 

De ideologiska antaganden, föreställningar, som görs i det analyserade materialet är 

att kroppen är någonting som kan och bör bemästras. Kroppen kan ges en form och 

skulptureras, men kan även göras starkare, smidigare och välkoordinerad. En stark 

och välformad kropp kopplas ofta samman med kroppen och individen som sunda och 

därmed attraktiva. Det finns ett övergripande semantisk förhållande mellan kroppen 

som problematisk och i behov av förändring och/eller upprätthållande av den 
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nuvarande statusen, och träning som en lösning på detta.  Någonting som blir tydligt 

vid sjukdom eller skador. En överviktig eller smal kropp är någonting som bör 

undvikas. Det finns här en föreställning om att det finns hälsoproblem i samhället som 

kommer ur slapp livsstil och orealistiska kroppsideal. Välmående är ett central 

begrepp i fitnessbloggarna, samtidigt som utmattning är eftersträvansvärt i samband 

med träning. Träning ses därför som någonting bra.  

 

Ett annat antagande är att kroppens fysiska och sociala status är individens ansvar, ett 

antagande som delas med det övriga samhället. Eftersom kroppsidealet kräver hårt 

arbete och träning värderas även själva träningen högt. Tid som spenderas på gymmet 

är väl spenderad tid och träningen beskrivs som någonting mycket positivt, ibland 

med ord som skulle kunna beskriva en förälskelse. Det hårda arbetet beskrivs även 

känslan av utmattning efter träning som någonting positivt. Till exempel används 

metaforen ”död” positivt laddad om känslan efter ett genomfört träningspass där 

textproducenten tränat tills kroppen i någon mån känts utmattad. 

 

Fitnessbloggarna ställer sig som sagt som ett alternativ till det extremt smala 

kroppsidealet som anses osunt precis som fetma och övervikt. Därmed försöker 

fitnessbloggarna skapa en position utanför kontinuumet mellan smal och fet. Här 

pågår dock en kamp om tolkningsföreträdet med konsumtionssamhället. 

Fitnessbloggarna tycks marginaliseras genom att tillskrivas egenskaper som ökar 

riskerna för anorexi och andra sjukdomar som kopplas till undernäring och 

överträning (http://nyheter24.se/modette/idawarg/2014/03/20/det-ar-okej-att-mobba-

mig-jag-ar-smal-snygg-och-sexig/ [hämtat: 140410]). 

 

DEN DISKURSIVA KAMPEN MED KONSUMTIONSSAMHÄLLET 
 

Intertextuellt finns här en kamp mellan fitnessbloggarna och konsumtionssamhället. 

Samhällets ”röst” är ofta undanskymd och refererad till genom att ge den egna rösten 

en självklar och vedertagen ton. Det kan även hända att argument för ståndpunkter 

som går emot fitnessbloggarnas värderingar återges i en allmän och vag mening. Dock 

blir samhällets röst mycket tydlig i de frågor och kommentarer som ställs av 
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bloggarnas läsare som då och då tas upp och publiceras i bloggarna. Kommentarerna 

och frågorna återges ordagrant och besvaras av textproducenterna. 

 

Ett exempel på hur fitnessbloggarnas diskurser försöker förtydliga sin särställning 

från konsumtionssamhällets ideal kan vi se i ett inlägg från Ida Wargs träningsblogg: 

 

”Är det så viktigt att skaffa det här thigh gap så att du är beredd att misshandla 

kroppen på det här viset? Ingen människa mår bra av att äta så lite kalorier/dag, de 

räcker inte ens till att hålla alla funktioner i kroppen gående. Jag är helt emot dieter 

med för lite kalorier och ingen borde hålla sig under 1500kcal dag, det är farligt och 

kan skada förbränning och kroppen för resten av livet.” 

(http://nyheter24.se/modette/idawarg/2014/03/30/svar-pa-kommentar-9/, [hämtat: 

140410]) 

 

Samtidigt finns det drag av försök till att överbygga skillnaderna mellan de olika 

diskurserna från fitnessbloggarnas sida. Det tycks råda en hegemonisk föreställning 

om att träning ger kroppen maskulina drag, som till exempel breda axlar och allmänt 

mycket muskulös. Fitnessbloggarna försöker till exempel förminska betydelsen av 

bröstens förminskning när fettvävnad förbränns och visa på hur vissa önskvärda 

feminina drag som fast rumpa och lår förstärks. Fitnessbloggarna uppnår konsensus 

med det övriga samhället och till och med förstärker, föreställningen om den ideala 

kroppen som stark, sund och välformad. 

 

Förstärkningen av kroppsidealet blir tydligt i de bilder som publiceras i bloggarna då 

muskler, styrka och koordination accentueras. Framför allt fokuseras det på synligt 

starka bål och ryggmuskler. Dessutom framhävs de drag som anses önskvärda 

feminina i det analyserade materialet. Det vill säga smal midja, välformad och fast 

rumpa och lår. De sistnämnda kroppsdelarna får dock inte se allt för muskulösa ut. 

 

”Jag har fått tightare ben men mer muskulösa…” 

(http://alexandrabring.se/2014/03/09/qa-thigh-gap/ [hämtat: 140410]) 

 

Bland de bilder som analyserats förekommer en vanlig pose som påminner om 

bodybuildingens så kallade ”side chest”, en pose som används i tävlingssammanhang. 
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I en side chest ställer sig den tävlande med ena sidan mot publiken, skjuter höftbenet 

bakåt och bröstkorgen framåt, vrider överkroppen mot publiken, på tå med det ben 

som är närmast publiken så att det vinklas något, samt spänner hela kroppen. Gärna 

med armen närmast publiken i en 90-gradig vinkel och den andra handen vilande på 

den främre armens handled. Denna position används för att domare ska kunna bedöma 

formen på den tävlandes bröst, rumpa, lår och vader. Samtidigt som den får den 

tävlandes midja att se smal ut. Liknade positioner kan ses i skönhetstävlingar (som till 

exempel miss universum) där de tävlande dock inte spänner sina muskler, utan låter 

sina händer vila längsmed sidorna eller med en hand på höften. Bland de analyserade 

bilderna från bloggarna kan likheter med båda dessa poser hittas i varierande grad. 

Gemensamt för samtliga är viljan att framställa kroppen med så önskvärda attribut 

som möjligt. Generellt sker även en förstärkning av kroppen som maskulin eller 

feminin eftersom kroppen är central i fitnessbloggarnas diskurser. 

SLUTSATS 
 

Fitnessbloggarnas kroppsideal för kvinnor i Sverige (re)produceras på många sätt i de 

bloggar som kan kopplas till den. Bilderna som publiceras på bloggarna har en central 

roll i reproduktionen. Det finns två anledningar till detta. En av anledningarna är att 

bilder är en stor del av det insamlade materialet. Den andra anledningen är hur talande 

de bilder där kroppar förekommer är. Kropparna är i dessa bilder det centrala objektet 

och orsaken till varför bilden togs. Genom att placera dessa kroppar med önskvärda 

attribut i miljöer och poser som artikulerar stryka, koordination, hälsosamhet 

tillsammans med glädje, underhållning, frihet och hängivenhet accentueras 

kroppsidealet. 

 

Bildernas artikulation står dessutom i dialektiskt förhållande till den textuella kontext 

de är placerade i. Bild och text kan tillsammans accentuera det underförstådda i den 

kommunikativa händelsen. Orden som i texten ofta är kraftfulla, särskilt i talet om 

träning, för tankarna till förälskelse och eufori. I text representeras även 

fitnessbloggarnas kroppsideal i omförhandlingen med konsumtionssamhället 

intertextuellt. 
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Representationerna av kropp och träning som sociala händelser inramas dessutom av 

de övriga inläggen i bloggarna. Dessa inlägg cirkulerar ofta kring kost, familj, arbete, 

socialt umgänge och konsumtion. Representationerna av dessa sociala händelser 

signalerar ett hälsosamt, lyckligt och framgångsrikt liv. Denna inramning legitimerar 

fitnessbloggarnas kroppsideal och reproducerar den smala, starka kvinnan som 

hälsosam, lycklig och framgångsrik.  
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DISKUSSION 
 

Förutom att visa hur svenska fitnessbloggars kroppsideal för kvinnor reproduceras i 

analysmaterialet framkommer andra intressanta likheter med tidigare forskning i 

uppsatsens resultat. Söderström (1999) kom i sin avhandling fram till att gymkulturen 

innehöll både ”gammalt” och ”nytt”, det vill säga både ideologiska antaganden från 

konsumtionssamhället och sådana som särskilde gymkulturen från resten av 

samhället. Resultatet i denna uppsats visar på en liknande fokusering på särskilda 

symbolbärande tecken, till exempel vad en hälsosam och attraktiv kropp är, och en 

något annorlunda tolkning av dessa. Söderström noterade även att kvinnor tränade 

andra muskelgrupper och mindre intensivt än män. Samma muskelgrupper tycks vara 

relevanta för fitnessbloggarnas kroppsideal för kvinnor. 

 

Andra jämförelser som kan göras mellan resultat och tidigare forskning är Bengs 

(2000) och Wright et al. (2006). Genom att tala om kroppen som någonting som kan 

bemästras och skulptureras synliggörs det individansvar för kroppen och dess status i 

fysisk och social mening. De teman som Bengs arbetade efter i sin avhandling kunde 

även ses i talet om kroppen i det analyserade materialet. 

 

Tidigare forskning har visat att bloggar är ett utrymme för omförhandlingar av normer 

och värderingar i kontakten mellan bloggare och läsare (Lövheim 2011), och att de 

synliggör kvinnors erfarenheter av sport och idrott (Antunovic & Hardin 2013). Jag 

föreslår att vidare forskning kring fitnessbloggar och dess omförhandling av normer 

och värderingar. Vidare forskning behövs även om hur kvinnor som kan sägas ingå i 

de aktuella diskurserna representerar sina erfarenheter. Jag föreslår detta eftersom jag 

anar att bloggar och andra sociala medier har en central funktion som 

kommunikationstekniker för de aktuella diskurserna. 
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