
 

Reproduktionen av genus 

i träningsbloggar 
- En kritisk diskursanalys av sex träningsbloggar 

Kristoffer Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sociologiska institutionen 
Masteruppsats, 15 hp. 
Vt 2015  



FÖRORD 
 

Umeå, 23 maj 2015 

 

Stort tack till min handledare, Mats Johansson vid Sociologiska institutionen, för den 

konstruktiva kritik och hjälp som bidragit till att denna uppsats färdigställts. Jag vill 

även tacka upphovspersonerna bakom de bilder som används som exempel i 

uppsatsen för deras samtycke. 

 

Kristoffer Eriksson  



Umeå University 
Department of Sociology 
Master Thesis in Sociology with focus on Social Psychology, 15.0 Credits 
Spring 2015 
Title: The reproduction of gender in fitness blogs – a critical discourse analysis of six fitness 
blogs 
Autor: Kristoffer Eriksson 
 
 
 
 

ABSTACT 
 
The purpose of this thesis is to examine the athletic body ideal and the (re)production of 
gender in fitness blogs. Therefore following research questions were asked: “How is gender 
reproduced in fitness blogs?”, “What function do images depicting bodies on fitness blogs 
have in this reproduction?” and “How are the hegemonic discourses challenged in the 
negotiation of gender in these blogs?”. To answer these research questions critical discourse 
analysis were applied on six Swedish fitness blogs. The theoretical framework was based on 
theories by Goffman, Butler, Foucault, Featherstone and Shilling. The result shows that 
gender is (re)produced in self-presentations and styles. Likewise, images are important in this 
(re)production. In addition the hegemonic discourses are challenged in various types of 
communication events. However the negotiation of the binary gender roles is not explicit 
continuous, rather alternative gender roles are undone through invisibility, on Swedish fitness 
blogs. 
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INLEDNING 
 

Den konsumtionskultur som präglar det svenska samhället idag har kommit till en 

punkt där individen har otaliga möjligheter att förändra sin kropp. Paradoxalt nog 

råder det en osäkerhet kring vad kroppen faktiskt är (Shilling 1993, 3). Det vuxit fram 

ett allt starkare intresse för kroppen och en multimiljonindustri i syfte att förbättra 

den. Denna industri innefattar bland annat träning, dieter och plastikkirurgi (Ibid, 1). 

Genom att tillhandahålla bilder föreställande idealiserade kroppar via media 

internaliseras begäret hos individen att efterliknas dessa (Featherstone 1994, 127), 

speciellt hos kvinnor (Eriksson 2009, 58). Ett exempel på detta är de idrotts- och 

träningsrelaterade tidskrifter där det atletiska kroppsidealet (Johansson 2012, 80) och 

de binära stereotypa och problematiska könsrollerna reproduceras (Cuneen & 

Sidewell 1998; Duncan 1994; Hardin et al. 2006; Lynn et al. 2004). Bland annat 

framställs kvinnor som underordnade, passiva och svaga (Lynn et al. 2004, 338). 

Dessa problematiska könsroller reproduceras även online, bland annat via 

livsstilsbloggar (Eriksson 2009, 55; Forsman 2014, 176) som till exempel 

träningsbloggar. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det atletiska kroppsidealet och dess uttryck 

i träningsbloggar ur ett genusperspektiv. Detta genom att jämföra kvinnliga och 

manliga träningsbloggar i en kritisk diskursanalys utifrån följande frågeställningar: 

”Hur reproduceras genus i talet om kroppen på dessa bloggar?”, ”Vilken funktion 

fyller bilder på kroppen som publiceras i denna reproduktion?” och ”Om och, i sådana 

fall, hur utmanas de hegemoniska diskurserna i omförhandlingen av genus i dessa 

bloggar?”. 

 

Den egna kroppen har blivit en symbol och uttrycksmedel för individens Jag och Själv 

i interaktionen med andra i vardagen (Goffman 2009, 30; Featherstone 1994, 105; 

Shilling 1993, 1). Interaktionen utgör inte bara en plattform för uttrycket av den egna 

identiteten, utan även en reproduktion av genus (Butler 2006, 11). Detta har resulterat 

i att kroppen blivit föremål för kulturella och samhälleliga ideal och ständiga försök 

till kontroll och kritisk självövervakning (Featerstone 1994, 107; Foucault 2003, 202; 
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Goffman 2009, 188-189; Shilling 1993, 5), vilket medför att kroppen blivit ett 

ständigt pågående självprojekt som aldrig färdigställs (Shilling 1993, 7). Kroppen som 

kontrollerat och övervakat självprojekt pågår inte bara i den icke-medierade 

interaktionen med andra, utan även online på sociala medier (Eriksson 2009, 55). Ett 

exempel på detta är det atletiska kroppsidealet och de träningsbloggar där idealet 

kommer till uttryck. Den 26 mars 2015 hade de tre mest delade av dessa 

träningsbloggar, med totalt cirka 48000 unika besökare i timmen, fått 11 inlägg 

länkade av 16 unika besökare under den senaste månaden. Detta kan jämföras med 

den populäraste genren modebloggar som även de ger uttryck för 

konsumtionskulturens kroppsideologi, men med andra fokusområden – med cirka 2,2 

miljoner unika besökare, där de tre mest delade fått 17 inlägg länkade av 18 unika 

besökare under samma period (Bloggportalen, 2015). 

 

Sociala medier har blivit nyckelverktyg i utövandet av kroppskontroll tillsammans 

med bland annat dieter, plastikkirurgi och träning (Eriksson 2009, 55; Featherstone 

1994, 105; Shilling 1993, 5-6). Dessutom fungerar sociala medier i vissa fall som 

utrymmen för omförhandlingar av samhälleliga normer och värderingar, vilket 

innebär att sociala medier är potentiella kanaler för normativa förändringar i samhället 

(Antunovic & Hardin 2013, 1386-1388; Cook & Hasmath 2014, 990; Lövheim 2011, 

350). Träningsbloggar verkar därför som arena för det dialektala förhållandet mellan 

individ, kultur och samhälle. 

 

DISPOSITION 
 

Denna uppsats fortsätter med en presentation av den tidigare forskning som 

publicerats om kropp, genus och självpresentation online under rubriken ”Bakgrund”. 

Därefter följer en precisering av uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta följs av 

en presentation av uppsatsens teoretiska ramverk som baserats på arbeten av bland 

annat Goffman, Butler, Foucault, Featherstone och Shilling. Den teoretiska ramen har 

tematiserats efter ”Självpresentation och självidentitet”, ”Erkännande och abjektion” 

och ”Den privilegierade kroppen och bildens betydelse”. Under rubriken ”Metod” 

återfinns en redogörelse för uppsatsens analysverktyg som utgörs av kritisk 

diskursanalys. Under denna rubrik återfinns även resonemang kring metodens 
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reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt etiska överväganden. Vidare beskrivs 

även urvalsprocessen och analysens genomförande under denna rubrik. Uppsatsens 

analys och resultat presenteras därefter under rubriken med samma namn. Detta 

avsnitt har tematiserats efter de tre frågeställningar som besvaras och avslutas med en 

sammanfattande slutsats. Uppsatsen avslutas med avslutande reflektioner över arbetet 

under rubriken ”Diskussion”. 

 

BAKGRUND 
Det atletiska kroppsidealet är ett av kroppsidealen som figurerar på sociala medier 

bland annat på träningsbloggar. Fokus ligger på utvalda meningsbärande symboler i 

konsumtionskulturen (Söderström 1999, 185). Historiskt har kroppsidealet sitt 

ursprung ur 70-talets maskulina bodybuildingkultur och idén om kroppen som ett 

formbart projekt. Under 80-talet fram till idag utvecklades idealet, samtidigt som 

intresset växte hos medelklassen. Idealet för både kvinnor och män blev en 

proportionerlig, fast, hårlös, vältränad kropp med liten mängd underhudsfett. Det 

atletiska kroppsidealet ställs ofta som ett ”sunt” alternativ till det extremt smala 

idealet ”heroin chic” i ett kontinuum till övervikt. Vidare framställs det atletiska 

idealet som ett feministiskt alternativ där kvinnor kan återerövra sin egna kroppar 

(Frisén et al. 2014, 45; Johansson 2012, 80-82). 

 

Inom det atletiska kroppsidealet råder det skillnad mellan kvinnor och män i vilka 

kroppsformer som är önskvärda. Därför ligger fokus på olika kroppsdelar och 

muskelgrupper mellan könen i den eventuella gymträning som utförs (Söderström 

1999, 138-139; Wright et al. 2006, 709-714). Kvinnor fokuserar i stor utsträckning på 

fasta sätesmuskler och lår, vilket framhäver drag som karaktäriserar det kvinnliga 

kroppsidealet. Likaledes tenderar kvinnor att träna axlar och bröstmuskler lätt, då en 

V-formad överkropp associeras till det manliga kroppsidealet. Män använder generellt 

tyngre vikter och färre repetitioner än kvinnor (Söderström 1999, 112-134). Detta kan 

härledas till en rädsla bland kvinnor att bli för muskulösa, vilket även det associeras 

med det manliga kroppsidealet (Ibid, 86-92). 

 

Dessa kroppsideal återfinns bland annat i tryckt media och livsstilstidsskrifter som är 

en av de största influenserna bland unga (Bengs 2000, 186). Livsstilstidsskrifter 
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besitter en dubbel roll som meningsproducent och bärare genom att tillgodose 

konsumenterna med ”information” och på samma gång fungera som ett symboliskt 

medlemsdokument (Benwell 2003, 200; Gough-Yates 2003, 6). Samtidigt fungerar de 

som utrymmen där subjektspositionerna mellan de binära könsrollerna omförhandlas 

(Benwell 2003, 117). Genom att alienera män och kvinnor från varandra förstärks och 

reproduceras dessa könsroller där den kvinnliga kroppen sexuellt kommodifieras 

(Benwell 2003, 195; Gough-Yates 2003, 8). Den moderna kvinnan representeras i 

dessa livsstilstidsskrifter som en frigjord feministisk ung vit kvinna från medelklassen 

(Gough-Yates 2003, 38) som vet hur hon ska tillfredsställa sina behov. Dock är denna 

vita medelklassfeminism kommodifierad av tidskrifterna (Ibid, 34). Genom att 

porträttera kvinnor i barnsliga/oskuldsfulla, lydiga och underordnade poser 

cementeras den stereotypa kvinnliga könsrollen som svag och beroende (Lynn et al. 

2004, 338). 

 

Faktum är att de binära könsrollerna även reproduceras i tidskrifter relaterade till sport 

och fitness (Cuneen & Sidewell 1998; Lynn et al. 2004). Tidskrifterna reproducerar 

dessutom självövervakningsmekanismer som vidmakthåller könsmaktsordningen 

(Duncan 1994, 61). Trots att några av dessa tidskrifter profilerat sig som feministiska 

genom att tillhandahålla realistiska och auktoriserande fotografier av kvinnor i sina 

artiklar reproducerar reklamannonserna i dem fortfarande den traditionella stereotypa 

könsrollen (Lynn et al. 2004, 339-340). Kroppar som inte uppfyller det hegemoniska 

kroppsidealet – det vill säga: kvinnliga, icke-vita, icke-funktionsnormativa och andra 

kroppar som inte kan kategoriseras som hegemoniskt heterosexuella och maskulina – 

exkluderas från fotografier i sportrelaterade reklamannonser (Hardin et al. 2006, 10). 

Ur ett intersektionellt perspektiv är icke-vita kvinnor med icke-normativ funktionalitet 

helt frånvarande i dessa bilder, trots mängden adekvata individer som speglar 

tidskrifternas värderingar (Ibid, 11). 

 

Bloggar och andra sociala medier har fyra egenskaper som inte finns i andra delar av 

individens samvaro med andra, inklusive fotografier i tidskrifter: beständighet, 

sökbarhet, replikeringsbarhet och en delvis osynlig publik. Dessa egenskaper 

förändrar den sociala dynamiken i grunden och komplicerar därför sättet att interagera 

på grund av obundenheten till tid och geografisk plats (boyd 2007, 120). Sociala 

medier innebär dessutom en nerbrytning av flera olika publiker och sociala nätverk till 
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en kontext, så kallad kontextkollaps, vilket gör det svårt att använda sig av samma sätt 

att hantera publik online som ansikte mot ansikte (Marwick & boyd 2010, 114). Det 

råder därför en risk för stigmatisering för vanligt förekommande eller obetydliga 

händelser när exponeringen av den enskilda individens liv ökar (boyd 2007, 138; 

Tufekci 2008, 34-35). 

 

Livsstilsbloggar är idag den vanligaste genren bland bloggar och domineras av 

kvinnliga textproducenter (Lövheim 2011, 338). Eriksson (2009) utgick i sin studie 

från Goffmans och Foucaults teorier om kontrollutövning över kroppen och menade 

att själva presentationen av den virtuella kroppen online innebär att utöva kontroll 

(Ibid, 55). I likhet med Shillings (1993) teori framställs den virtuella kroppen som ett 

ständigt pågående projekt som aldrig färdigställs. Den virtuella kroppen framstår även 

som fragmentarisk då den sällan presenteras i sin helhet, utan snarare oftast som 

specifika kroppsdelar (Eriksson 2009, 58). Detta kan jämföras med träning som ett 

uttryck för missnöjet med delar av den egna kroppen och ett försök att forma den 

(Söderström 1999, 112). 

 

Talet om kroppen i dessa livsstilsbloggar särskiljer kroppen från sinnet och den egna 

personen. Kroppen benämns ofta som en besvärlig ägodel. Här råder det en 

genusrelaterad skillnad i förhållningssättet till den egna kroppen. Manliga 

textproducenter tenderar till att förhålla sig till kroppens besvärlighet som någonting 

som kan övervinnas. Kvinnliga textproducenter tenderar till att förhålla sig till sin 

kropp som passiva betraktare som blir drabbade av kroppens brister som kräver deras 

uppmärksamhet (Eriksson 2009, 52-53). Manliga textproducenter tenderar även till att 

distansera sig till textkonsumenterna genom att berätta om andras kroppar och genom 

att vara restriktivare än kvinnliga med information om det egna ”misslyckandet” 

(Ibid; 54, 58). Kvinnliga textproducenter beskriver detaljerat sina egna kroppar och 

söker bekräftelse och råd från textkonsumenterna, ofta med en ursäktande ton (Ibid, 

54). Detta tyder på en skillnad mellan könsrollerna i betydelsen av omgivningens 

uppfattning om den egna kroppen (Bengs 2000, 189). 

 

För de kvinnliga textproducenterna är kontrollen av den virtuella kroppen tätt knuten 

till konsumtion. Enligt Eriksson är det svårt att avgöra om tillfredställelsen som 

producenterna uttrycker i sina bloggar härleder från konsumtionen eller själva 
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kontrollutövningen. Kontrollen över kroppen i form av kläder, frisyrer och annan 

utsmyckning online är en självklar del av den virtuella kroppen (Eriksson 2009, 55; 

Forsman 2014, 176). Det är inte ovanligt att kvinnliga textproducenter publicerar 

bilder på den egna kroppen där ansiktet döljs eller är utanför bild i syfte att presentera 

en aktuell utsmyckning av kroppen. Detta förstärker kroppens närvaro i texten. Dessa 

huvudlösa bilder återfinns inte i manliga livsstilsbloggar (Eriksson 2009, 55). Det 

råder dock en uppfattning bland ungdomar att bilden av den egna kroppen bör 

uppfattas som ”naturlig” och inte allt för iscensatt. Däremot råder det skilda kriterier 

för vad som uppfattas som ”naturligt” mellan könen (Forsman 2014, 176). För unga 

tjejer innebär begreppet ”naturlig” att hitta en balans i kontrollen över själva kroppen, 

posering och utsmyckning (Ibid, 114-115). För unga pojkar innebär begreppet att ge 

intryck av att bilden av den egna kroppen skett i stundens ingivelse. Detta innebär 

bland annat att inte le och vara sysselsatt med en aktivitet under 

fotograferingsögonblicket (Ibid, 118-119). Medvetenheten om de hegemoniska, 

heterosexuella, könsnormerna bland ungdomar är dessutom mycket stark, vilket bland 

annat innebär att det är viktigt för pojkar att framstå som heterosexuella (Ibid, 8). 

 

Den kvinnliga könsrollen och kvinnans Själv kan sägas ha en starkare koppling till 

den fysiska och sociala kroppen och kan hänvisas till att kvinnokroppen är den som i 

större utsträckning har figurerat i media (Bengs 2000, 189; Eriksson 2009, 58). De 

binära könsrollerna tycks därför reproduceras i dessa livsstilsbloggar (Eriksson 2009, 

57). Skillnaderna mellan könsrollerna i talet om kroppen kan även ses utanför 

bloggosfären, liksom den starkare kopplingen mellan den fysiska och sociala kroppen 

i den kvinnliga könsrollen. Kvinnor har ett mer internaliserat fragmentariskt och 

problematiserat förhållningssätt till den egna kroppen än män (Bengs 2000; Wright et 

al 2006, 707). Detta kan relateras till det patriarkala konsumtionssamhället som 

tvingar kvinnor till en ständig och tvångsmässig självövervakning (Duncan 1994, 60). 

 

Lövheim undersökte livsstilsbloggar skrivna av kvinnliga textproducenter utifrån 

teorin om bloggen som ett utrymme där samhällsnormer omförhandlas i interaktionen 

mellan textproducent och konsument (2011, 339). I likhet med Eriksson (2009) 

konstaterade Lövheim att de kvinnliga textproducenterna öppnar upp sina bloggar för 

interaktion med konsumenterna (2011, 348). Detta genom att ta till olika strategier för 

att skapa diskussion och anta rollen som provokatör, vän eller moderator. 
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Livsstilsbloggen möjliggör på så vis omförhandlingar om annars svårdiskuterade 

etiska aspekter i samhället, som till exempel könsroller, kroppsideal och sociala 

relationer (Ibid, 350). 

 

Lövheim (2011) visade att bloggar kan fungera som forum för alternativa diskussioner 

kring sociokulturella frågor. I en studie av 449 bloggpresentationer av kvinnliga 

textproducenter i kategorin ”sport” analyserade Antunovic & Hardin (2013, 1379) det 

könade språket och sportreferenserna. Analysen berörde inte enbart livsstilsbloggar, 

utan även kunskaps- och filterbloggar, vilket var ett resultat av den breda definitionen 

av ordet ”sport” (Antunovic & Hardin 2013, 1387). Trots att deltagandet som kvinnlig 

textproducent i en offentlig maskulint dominerad sfär kan ses som en feministisk 

handling såg många av producenterna inte sitt bloggande som en sådan. Genom att 

göra sina röster hörda synliggör textproducenterna kvinnliga erfarenheter av den 

maskulint dominerade sfären (Antunovic & Hardin 2013, 1386-1388). Denna 

feministiska potential hos bloggar och övrig social media framkom även i Cook & 

Hasmath (2014): den tillgänglighet till diskussionen som uppstår när material online 

är oberoende av tid och geografisk plats skapar förutsättningar för omförhandling av 

de binära könsrollerna. Möjligheten att frigöra material från sin ursprungliga kontext 

och textproducent underlättar dessutom rekontextualisation både on- och offline 

(Cook & Hasmath 2014, 990). 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det atletiska kroppsidealet och dess uttryck 

i träningsbloggar ur ett genusperspektiv. 

 

Frågeställningar: 

• Hur reproduceras genus i talet om kroppen på dessa bloggar? 

• Vilken funktion fyller bilder på kroppen som publiceras i denna reproduktion? 

• Om och, i sådana fall, hur utmanas de hegemoniska diskurserna i 

omförhandlingen av genus i dessa bloggar? 
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TEORETISKT RAMVERK 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka det atletiska kroppsidealet i träningsbloggar online 

utifrån ett genusperspektiv där kropp och självpresentation är centrala begrepp. 

Bloggar innehåller dessutom bilder i stor utsträckning, träningsbloggar innehåller 

framför allt bilder föreställande kroppar. Därför baseras uppsatsens teoretiska ram på 

teorier som behandlar kroppens betydelse för självpresentation och självidentitet; och 

relationen mellan kropp och makt. 

 

SJÄLVPRESENTATION OCH SJÄLVIDENTITET 
 
Att publicera en bild på den egna kroppen online är en metod för självpresentation. 

Självpresentation innebär i varierande grad självkontroll, så kallad intrycksstyrning 

(Goffman 2009, 182). I konsumtionskulturen är kroppen en central aspekt av detta 

(Shilling 1993, 1). Det vill säga att individens förmåga att förmedla en bild av sig 

själv bygger på den egna förmågan att kontrollera sin egen kropp. Individens 

uppträdande och manér utgör därför en medveten eller omedveten fasad (Goffman 

2009, 28). Dessa fasader tenderar dock att vara institutionaliserade stereotypa roller 

baserade på samhälleliga normer och värderingar som antas av individen (Ibid, 33) 

baserade på ålder, kön, etnicitet och andra personliga attribut (Ibid, 30). Detta betyder 

att de roller som individen antar riskerar att vara inlärda beteendemönster. 

Självkontrollen blir därför en form av dramaturgisk kontroll (Ibid, 188) som utövas i, 

och med hjälp av, det fysiska rummet (Ibid, 29) eller det mediala utrymme som till 

exempel sociala medier utgör (Meyrowitz 1985, 39). Konsumtionskulturen medför 

många valmöjligheter utan moralisk vägledning. Därför är skapandet av livsstil ett sätt 

att skapa en meningsfull och stabil känsla av självidentitet för individen (Shilling 

1993, 181). 

 

Även individens könsidentitet off- och online bygger på försök till reproduktion av 

kulturella och samhälleliga normer. Det är dock inte fråga om direkt kopiering, utan 

snarare imitationer (Butler 2006, 11) där den egna könsidentiteten improviseras inom 

ramen av tvång (Ibid, 23). Genus är därför en föränderlig kulturell och social praktik 
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som ständigt kommer till uttryck inom och utom kroppen (Ibid, 11). Då denna 

maktstruktur styr uppfattningen om könsidentitet kan det inte tillskrivas den enskilda 

individen (Ibid, 59-60). Dessutom utgår genus som maktstruktur från den 

hegemoniska heteronormativiteten om män och kvinnor som heterosexuella och 

stereotypa i sin könsidentitet (Ibid, 12). Det är dock viktigt att poängtera att de 

könsidentiteter som avviker från den binära könsuppdelningen är en lika stor del av 

maktstrukturen (Ibid, 60). ”Trans*” med flera könsidentiteter är därför av lika stor 

betydelse som de traditionella könsidentiteterna för heterosexuella kvinnor och män. 

 

ERKÄNNANDE OCH ABJEKTION 
 
Denna uppsats utgår ifrån utifrån strukturalistiska/poststrukturalistiska teorier där 

”makt” ett centralt begrepp. För den enskilda individen är detta delvis en fråga om 

erkännande. Inget är så fysiskt som uttrycket av makt, vilket avspeglas i 

kontrollutövandet över kroppen (Foucault & Gordon 1980, 57-58). Enligt Foucault 

kan medvetenheten om och kontrollen över den egna kroppen, träning eller andra 

handlingar som syftar till att ge kroppen ett symboliskt värde, endast ske genom en 

investering av makt (Foucault & Gordon 1980, 56). 

 

Att utöva makt och kontroll över kroppen innebär även utövande av politik (Foucault 

2003, 140). Den makt som investerats i kroppen tenderar att slå tillbaka (Foucault & 

Gordon 1980, 56) och kontrollen över kroppen stärker denna som kulturellt 

instrument och verktyg samtidigt försvagas kroppen politiskt genom tvånget till 

lydnad (Foucault 2003, 140). Kroppen är dock en begränsning i sig i den meningen att 

den inte formar sig exakt efter individens önskemål (Shilling 1993, 7). Ekvationen 

lyder: desto anonymare makten är i ett sammanhang, ju större är individualiseringen i 

den (Foucault 2003, 194). I sin extremaste form övervakar därför individen sig själv 

genom sin intrycksstyrning, utan att vara medveten om det. Makt är relationell och 

kan varken tillskrivas den enskilda individen, institutionen eller myndigheten. 

Kontrollutövningen kan därför beskrivas som en maktmekanism (Ibid, 178; 216). 

Detta innebär att individens försök att anpassa den egna kroppen efter samhälleliga 

ideal blir ett uttryck för samhällets makt över individen. 

 



10	  

 

Butler (2006) beskriver denna maktstruktur som erkännande och viljan till att bli 

erkänd, där individen blir till och särskiljs som människa. Uteblivet erkännande 

innebär att individen blir ”ogjord” och icke-existerande (Ibid, 24). Att kämpa för 

erkännande innebär därmed en kamp för att uppfattas som person (Ibid, 50), vilket 

kan jämföras med Taylor (1989) och Honneth (1995) som menar att erkännandet är 

viktigt för individens känsla av egenvärde. Erkännandet är ingen handling eller 

bokstavlig intersubjektiv bekräftelse, utan implicerad i kommunikationen och 

självreflektionen i andra (Bulter 2006, 139-140). Sökandet efter erkännande i form av 

reflektion i andra är riskabelt, då självidentiteten riskeras att inte bli återspeglat och 

erkänt (Ibid, 154). Detta sökande efter erkännande kan även ske online mellan 

människor som endast har en ytlig relation i form av av bloggare och läsare. Icke-

erkännandet gör därför kroppen ogjord och abjekt, varken till objekt eller subjekt. Den 

abjekta kroppen väcker abjektion, en känsla av avsky och äckel (Butler 1999, 169). 

Exempel på hur abjektion kommer till uttryck är hur bland andra icke-vita och 

transpersoner beskrivs nedsättande och utsätts för hat och hot. Känslor och kroppens 

okontrollerbarhet har historiskt setts som en potentiell fara och varit en källa till 

ångest. Denna ångest har därför projicerats på icke-normativa kroppar (Shilling 1993, 

55). Abjektion kan därför beskrivas som en process vari individen försöker 

upprätthålla den egna världsuppfattningen (Edenheim 2005, 74). 

 

DEN PRIVILIGIERADE KROPPEN OCH BILDENS BETYDELSE 
 
Belöningen för en priviligierad kropp har förändrats från att ha varit frälsning och en 

sund kropp till ett ökat symboliskt kapital (Bourdieu & Wacquant 1992, 119) och 

socialt acceptabelt yttre (Featherstone 1994, 105; Foucault 2003, 181). I fallet med det 

atletiska kroppsidealet innebär därför en muskulös, fettsnål och hårlös kropp ett högt 

symboliskt kapital som ökar individens status i vissa sociala sammanhang. Genom att 

anknyta till diskursen om den ideala kroppen som frigjord, sexuell, hedonistisk och 

exhibitionistisk tillskriver konsumtionskulturen den ideala kroppen symbolvärde och 

meningsfullhet. Den egna kroppen blir därför ett instrument för självpresentation och 

njutning (Featherstone 1994, 105). Ju högre symboliskt värde kroppens utseende 

tillskrivs, desto viktigare blir kroppen som instrument för självpresentation och 

självidentitet (Shilling 1993, 125). Inom konsumtionskulturen anses utövandet av 
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kroppskontroll vara en förutsättning för ett symboliskt kapital i interaktionen med 

omvärlden (Featherstone 1994, 106). Ansvaret för denna kroppskontroll över hälso- 

och utseendestatus tilldelas den enskilda individen som uppmanas forma kroppen 

efter de rådande idealen (Ibid, 113). Därför tillhandahåller kulturen diverse verktyg – 

till exempel dieter, träningsredskap och plastikkirurgi – för detta, och statsväsendet 

ansluter sig till denna diskurs genom att olika former av kampanjer som framställer 

den ideala kroppen som hälsosam (Ibid, 105). 

 

Utövandet av kontroll kräver att blicken blir ett medel för detta (Foucault 2003, 172). 

Foucault använder sig av panopticon (Ibid, 208) som metafor för den 

självövervakning som kan beskrivas som samhällets anonyma övervakande blick i ett 

utbrett hierarkiskt nätverk (Ibid, 215). Individen har därmed internaliserat en 

medvetenhet om samhällets ständiga övervakning och därför ett behov av 

självkontroll för att undvika eventuella bestraffningar (Ibid, 202). Ett instrument för 

självövervakning har blivit fotografering då den färdiga bilden är möjligt att granska 

omedelbart. I dessa fotografier kan individen jämföra sin nuvarande status med sitt 

tidigare jag. Fotografierna blir på så vis dokumentering av jagets utveckling och 

potential. Möjligheten till denna fotografiska självövervakning är tydligast hos 

kvinnor då den påtvingas dem via media (Featherstone 1994, 113). Ett exempel på 

detta kan vara de bilder som publiceras på träningsbloggar för att redovisa den egna 

eller andras kroppsliga utveckling. 

 

En av aspekterna i konsumtionskulturen är en omättlig aptit efter bilder, vilket 

återspeglas i den stora mängd av bilder som dagligen publiceras i media, och framför 

allt i reklam (Ibid, 113). I detta flöde av bilder reproduceras den smala och vältränade 

kroppen som ideal och priviligierad (Ibid, 105). Genom tillgången till bilder som 

stimulerar behov och begär internaliseras falska önskningar och behov hos individen 

(Ibid, 127). För individen innebär därför konsumtionskulturen, genom närvaron av 

bilder av den priviligierade kroppen, ett kritiskt förhållningssätt till den egna kroppen, 

jaget, och livsstilen (Ibid, 109). Detta ekonomiska och ideologiska utnyttjande av den 

sexualiserade kroppen kan ses som ett maktstrukturellt angrepp mot den 

okontrollerbara kroppen (Foucault & Gordon 1980, 57). Den priviligierade kroppen 

representeras i olika grad av nakenhet som lyckliga i sitt kontrollutövande, medan den 

icke-priviligierade kroppen representeras som olycklig och på andra sätt 
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marginaliserad (Featherstone 1994, 119). Exempel på marginaliserade kroppar är de 

som anses överviktiga; märkbart asymmetriska; icke-vita; eller på annat sätt avviker 

från det som anses vara en fullt frisk, vältränad vit kropp. Den marginaliserade 

kroppen ges ett lågt symboliskt kapital och ses som ett uttryck för försummelse i form 

av lathet och moraliskt förfall (Ibid, 121). Konsumtionskulturen uppmanar därför 

individen till intrycksstyrning och ett ständigt sökande efter fel och brister hos den 

egna kroppen och brist på detta bestraffas i den vardagliga interaktionen (Featherstone 

1994, 124-125; Foucault 2003; 179). Även om individen ständigt arbetar på den egna 

kroppen som projekt finns där en medvetenhet om kroppen. Denna medvetenhet 

involverar även erkännandet av den priviligierade kroppen som ideal (Shilling 1993, 

5). Detta påverkar därför inte endast de som har kunskapen och resurserna att utöva 

kontroll över den egna kroppen, utan även de som saknar denna möjlighet (Ibid, 3). 

Därför skambeläggs och diskrimineras individer som saknar möjlighet att forma sin 

kropp efter de rådande idealen. Featherstone (1994, 110) menar att reklamen därför 

har bidragit till att skapa ett samhälle där individerna blivit emotionellt störda i den 

ständiga självövervakningen.  
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METOD 
 

Frågeställningarna och den teoretiska ramen för denna uppsats baseras på 

strukturalistiska och poststrukturalistiska grundantaganden applicerade på naturligt 

generad data. Därför har diskursanalys valts som metod eftersom denna baseras på 

samma grundantagande om att kunskap är bunden till sin historiska och sociala 

kontext och kan inte anses objektiv i någon mening (Winther Jörgensen & Phillips 

2000, 11-12). Det bör dock poängteras att diskursanalysen utgår från existensen av en 

fysisk verklighet. Denna verklighet tillskrivs mening genom den kunskap som 

reproducerats (Bergström & Boréus 2005, 327). Ytterligare skäl till valet av 

diskursanalys som metod är dess fokus på maktstrukturer och användbarhet i analysen 

av text och bild som meningsbärande symboler (Ibid, 348). Diskursanalysen har dock 

kritiserats för att vara alltför relativistisk och för att reducera den enskilda individen 

till en subjektsposition utan agentskap, vilket är problematiskt ur ett historiskt 

perspektiv (Ibid, 350-351). 

 

Diskursanalys som metod kan delas in i tre traditioner: kontinental, anglosaxisk och 

kritisk diskursanalys. Den kontinentala diskursanalysen fokuserar på kunskap och 

regelverk ur ett historiskt perspektiv i den genealogiska arbetsmetoden (Ibid, 309) och 

intresserar sig främst för de sammanhållande maktstrukturerna inom diskursen (Ibid, 

312). Tvärtemot den kontinentala traditionen fokuserar den anglosaxiska på den 

hegemoniska kampen inom diskursen (Ibid, 319). Studieobjektet för den anglosaxiska 

traditionen är relationen mellan de meningsbärande symbolerna och det 

symboliserade (Ibid, 315). Syftet i kritisk diskursanalys är att belysa dolda 

maktstrukturer (Ibid, 321) genom att studera hur de produceras, distribueras och 

konsumeras textuellt (Ibid, 323). I denna uppsats används i huvudsak kritisk 

diskursanalys och Faircloughs (2003) metodik med inslag av den anglosaxiska 

traditionen i form av Thompson (1990). Detta eftersom uppsatsens frågeställningar 

behandlar både reproduktionen och omförhandlingen av genus. 

 

Meningsbärande symboler, som till exempel värderingar, språkbruk och 

identitetskategorier, uppstår och förs vidare i en socio-historisk kontext (Thompson 

1990, 281). Genom att analysera dessa meningsbärande symboler kan även den 
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bakomliggande ideologin analyseras (Ibid, 273). Detta innebär tolkning av den 

vardagliga förståelsen av symbolerna, möjligheter och föreställningar hos individerna 

som befinner sig i den specifika sociala kontexten (Ibid, 279) och den dialektiska 

relationen mellan makt och mening (Ibid, 273). Att analysera ideologi är att 

synliggöra kopplingen mellan den mening som förs vidare av meningsbärande 

symboler och de relativt stabila och systematiskt asymmetriska relationer i en kontext 

(Ibid, 293). 

 

METODOLOGISKA BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

Den kritiska diskursanalysen i denna uppsats baseras på Faircloughs (2003) och 

Thompsons (1990) arbeten. Metodologin i dessa arbeten utgår från ett antal 

metodspecifika begrepp som kommit till användning i analysen av det insamlade 

datamaterialet. Därför finns det ett behov av att definiera och förklara dessa begrepp 

för att göra uppsatsens analys begriplig. 

 

Social praktik och kommunikativ händelse 
Ytterst kan varje form av relativt stabila och återkommande sociala aktiviter 

definieras som en social praktik. Tid, plats, medvetande, värderingar, objekt, 

aktiviteter, subjekt och subjektrelationer utgör aspekter av den sociala samvaron som 

står i dialektisk relation till varandra. Dessa aspekter är i sig uttryck och symboler för 

underliggande sociala praktiker. Diskurser synliggörs i förändringsprocessen och 

skiftningarna i relationen mellan diskurs och social aspekt. Dock varierar diskursernas 

synlighet och inverkan i de sociala praktikerna över tid (Fairclough 2003, 205-206). 

Detta innebär att vardagliga objekt och händelser är uttryck för den underliggande 

intersubjektiva förståelsen av den sociala samvaron i enlighet med metodens 

grundantagande. Gränsdragningen mellan de diskursiva och de icke-diskursiva 

aspekterna är dock otydlig (Bergström & Boréus 2005, 351). 

 

Sociala aspekter och praktiker sammanförs i sociala händelser. Exempel på sociala 

händelser är de inlägg som publiceras i bloggar, men kan även vara olika former av 

möten mellan individer eller medierade meddelanden (Fairclough 2003, 135-136). 

Representationen av dessa sociala händelser kan skilja sig grammatiskt och/eller 
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semantiskt mellan olika diskurser (Ibid, 133). Medierade meddelanden – text och bild 

– definieras i denna uppsats som kommunikativa händelser. De blogginlägg som ingår 

i det insamlade datamaterialet definieras därför i enighet med detta. 

 

Diskurs 
Diskurs kan definieras som en representation av den faktiska världen, vad den är och 

kunnat vara. Diskurser utgörs av subjektspositioner och relationen mellan diskurserna 

av maktrelationerna mellan positionerna. Relationerna diskurserna emellan kan vara 

komplementära, kompletterande eller dominerande (Ibid, 124). Maktrelationerna 

mellan subjektspositionerna är relativt beständiga och systematiskt asymmetriska 

(Thompson 1990, 292). Detta innebär att diskurser skapas och upprätthålls i relationen 

människor emellan och den gemensamma förståelsen av den. Diskurserna skapar och 

upprätthåller även förutsättningarna för dessa relationer på en strukturell nivå. 

 

Diskurs som kommunikativ händelse definieras som genre, medan diskurs som 

uttryckssätt definieras som stil. Den meningsbärande aspekten av en social ordning, 

struktureringen av betydelser av ett och samma fenomen, definieras som 

diskursordning. Det vill säga vilka diskurser som dominerar och anses vara allmänt 

vedertagna, och vilka som marginaliseras (Fairclough 2003; 29, 206-207). Ett 

exempel på detta är könsmaktsordningen där den heterosexuella mannen utgör 

normen och de kroppar som avviker från denna norm underordnas. Mellan dessa 

diskurser uppstår därför ett maktområde, där representationen kan vara maskerat 

förtryck (Thompson 1990, 278). Hävdandet av en representation som allmänt 

vedertagen i och mellan diskurser kan ses som hegemonisk kamp (Fairclough 2003, 

45). I denna uppsats finns det ett intresse i att försöka belysa könsmaktsordningen och 

hur den representeras i genren träningsbloggar.  

 

Intertextualitet och rekontextualisering 
Intertextualitet i en bred betydelse innebär närvaro av en text i en annan. Närvaron av 

en kommunikativ händelse är dock inte att likställa med citat, den tidigare händelsen 

kan vara implicerad i den nya. Intertextualitet innebär inte enbart återgivning; utan 

även tolkning eller antagande av en utsaga (Ibid, 39-40). Intertextualitet innebär ofta 
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någon form av rekontextualisering. Det vill säga att en kommunikativ händelse lyfts 

ur sin ursprungliga kontext för att placeras i en ny (Ibid, 51). Intertextualiteten och 

rekontextualiseringen i det valda datamaterialet har betydelse för representationen av 

de diskurser som omförhandlas i bloggarna. 

 

Inom och mellan diskurser sker en kontinuerlig förhandling om normerna för social 

interaktion och tillgången till resurser i relationen mellan subjektspositionerna. 

Generellt kommer meningsskiljaktigheter intertextuellt fram i fem olika former: 

konsensus, dialog, fokus på gemensamma drag, försök att överbygga skillnader, och 

öppen konflikt (Ibid, 41-42). Det bör dock påpekas att de sociala institutionerna och 

strukturerna – kluster av regler, resurser och subjektsrelationer; och relationerna 

mellan dem – är relativt stabila (Thompson 1990; 151, 282). De eventuella 

meningsskiljaktigheterna som representeras i bloggarna behöver därför inte vara helt 

öppna, utan kan ligga dolda implicit i de kommunikativa händelserna som 

producerats. 

 

Ideologi och modalitet 
Begreppet ”ideologi” definieras som representationer av sociala praktiker som syftar 

till att skapa, upprätthålla och förändra maktrelationer, dominans och exploatering. 

Ideologier är därför relativt stabila representationer som genomsyrar kommunikativa 

handlingar och kan inte tillskrivas individen eller dess identitet (Fairclough 2003, 9; 

Thompson 1990, 58). I analysen av datamaterialet är det därför viktigt att inte 

tillskriva textproducenterna, i detta fall personerna bakom bloggarna, de ideologier 

som framkommer. Detta eftersom ideologin verkar genom den enskilda individen på 

en strukturell nivå genom internalisering och externalisering. 

 

Kopplingen mellan individen som subjektsposition och ideologin är i stället 

modaliteten. Subjektspositionens modalitet kommer till uttryck i de kommunikations 

händelser som produceras, vilket avser modaliteten subjektspositionens normer, 

värderingar och världsbild (Fairclough 2003, 164). Modaliteten uttrycks i olika former 

av så kallade utbyten. En form av dessa utbyten är genom kunskapsutbyten som sker i 

form av påståenden. Påståenden är uttryck för producentens engagemang i 

”sanningar”, sådant som antas vara sant. En annan form av kunskapsutbyte är frågor. 
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Genom att ställa frågor kan producenten framkalla andras engagemang i ”sanningar”. 

En annan form är aktivitetsutbyten i form av krav eller erbjudanden. Modaliteten 

markeras vanligen genom de modal verb som finns i de kommunikativa handlingarna 

som till exempel ”kan”, ”vill”, ”måste” och så vidare. Det finns dock undantag och då 

uttrycks modaliteten som antingen bekräftande eller förnekande, till exempel att en 

sak likställs med eller differentieras från en annan (Ibid, 165-167). I meningen ”Man 

måste försöka för att lyckas” uttrycks till exempel ett starkt engagemang i 

”sanningen” att individens ansträngning är ett krav för att uppnå en målsättning, där 

ordet ”måste” markerar den starka anknytningen. Det finns även en förståelse av att 

uppnå ett mål är någonting eftersträvansvärt då ordet ”lyckas” är synonymt med detta, 

samtidigt som det är en böjd form av ordet ”lycka” som i sin tur är synonymt med det 

positivt laddade ordet ”glädje”.  

 

Ideologin som reproduceras genom modaliteten blir även legitimerad. Denna 

legitimering kan ske på̊ flera olika vis. Till exempel 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; eller genom berättelser (mytbildning) (Ibid, 98). 

Ett exempel på̊ hur 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. I exempelmeningen ovan 

legitimeras kravet på individens ansträngning implicit genom hänvisningen till den 

moraliska värderingen att målsättningar bör uppnås. 

 

RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 
 

Då diskursanalys som metod utgår från antagandet att all kunskap är bunden till en 

socio-kulturell kontext finns det ingen analys som är fullständig eller slutgiltig. En 

kommunikativ händelse kan inte göras helt transparent med hjälp av diskursanalytiska 

verktyg. En analys kan inte heller anses vara objektiv i meningen att den är friställd 

från analytikerns subjektivitet. Vad som framkommer i en analys avgörs utifrån 

analytikerns subjektiva perspektiv, analysens frågeställningar och vilken teoretisk ram 
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som appliceras på det insamlade datamaterialet (Bergström & Boréus 2005, 351; 

Fairclough 2003, 14-16). Detta betyder att min sociala bakgrund bland annat som 

”man inom den vita medelklassen” i Sverige har betydelse för den slutsats som 

presenteras senare, vilket medvetandegjorts i förhållande till resultatet. 

 

De tolkningar som görs i analysen kan dock endast rättfärdigas om de inte påtvingas 

det analyserade materialet. Detta för att undvika inblandning av maktrelationer i så 

stor utsträckning som möjligt (Thompson 1990, 321). Den analytiska tolkningen bör 

heller inte endast vara försvarbar inför andra analytiker, utan även för de 

subjektspositioner som producerar och konsumerar de analyserade kommunikativa 

händelserna (Ibid, 322). Det är därför eftersträvansvärt att genomföra studiens 

samtliga delar systematiskt och redovisa i tydligast möjliga mån (Ritchie & Lewis 

2003, 272). Förutom ett systematiskt genomförande och en tydlig redovisning bör 

även valet av metod och urvalsprocess motiveras och argumenteras för (Bergström & 

Boréus 2005, 354). 

 

Tydlighet är ett genomgående tema när det kommer till reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet i valet av diskursanalys som metod. De metodologiska verktygen är 

mycket teoretiska och tenderar att assimileras med studieobjektet. Detta eftersom 

assimilationen av de metodologiska verktygen och studieobjektet försvårar en 

intersubjektiv förståelse av analysen (Ibid, 352-353). Därför en tydlig redovisning av 

metodologisk design och operationalisering eftersträvats i denna uppsats. Tydligheten 

möjliggör även eventuella generaliseringar till andra delar av populationen (Ritchie & 

Lewis 2003, 266). Även genom att i så stor utsträckning som möjligt redovisa kontext 

och fenomen ökar möjligheten att jämföra resultatet med undersökningar som 

behandlar liknande fenomen (Ibid, 268). För att upprätthålla en så stor reliabilitet 

tilläts inte det subjektiva tycket styra urvalsprocessen, utan popularitet bland den 

tänkbara publiken för träningsbloggar avgjorde urvalet (Ibid, 272). Genom att 

redogöra för de teoretiska och metodologiska verktyg och begrepp som använts har 

försök gjorts att öka insynen i analysens tillvägagångssätt (Ibid, 274). 
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ETISKA ÖVERVÄGNINGAR 
 

Material hämtat från internet är tillåtet att fritt analysera och citera om materialet är 

offentligt och publicerat för allmänheten, samt att åtkomst till materialet inte kräver 

någon form av lösenord. Ämnet som behandlas får heller inte vara högst känsligt. För 

att fritt få analysera och citera en källa från internet får det dessutom inte finnas några 

restriktioner för detta i policyn från den källa som används (Bruckman, 2002). De 

bloggar som valts ut för analysen är offentligt publicerade och kräver inte några 

lösenord för åtkomst. Några restriktioner angående analys och citat har heller inte 

funnits. 

 

Analys av naturligt genererad data kräver särskilda etiska överväganden. Detta 

eftersom det ursprungliga syftet med de datakällor som används är ett annat än som 

forskningsmaterial. De datakällor som använts i denna uppsats har hämtats från 

internet, vilket innebär ytterligare aspekter att ta hänsyn till då de är offentliga och 

sökbara i varierande grad. Detta medför att upphovspersonerna bakom materialet bör 

tas särskild hänsyn till. Det är även viktigt att överväga hur sårbar gruppen eller 

individen är och vilken eventuell skada som kan orsakas. Definitionen av ”skada” är 

beroende av den kontext som materialet är taget ur och ska bedömas därefter. All 

digital information involverar dessutom individer som inte är upphovspersoner, det 

vill säga personer som omnämns eller på andra sätt berörs av vad som publiceras, som 

bör tas med i övervägandet (Markham & Buchanan, 2012). I presentationen av 

analysen presenteras därför inga namn varken i brödtext eller vid citat, detta för att 

värna om enskilda individers integritet. De citat som presenteras som exempel har 

även ändrats för att försvåra möjligheten att spåra ursprungskällan, dock har den 

ursprungliga betydelsen behållits. Bilderna som används som exempel i bilaga 2 och 3 

är tagna från två av de bloggar som analyserats. Upphovspersonerna bakom de 

bloggar bilderna är tagna ifrån har av upphovsrättsliga skäl tillfrågats och samtyckt till 

att dessa bilder specifikt får användas i denna uppsats. 

 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv innebär en analytisk tolkning av en diskurs eller 

ideologi i sig en kommunikativ händelse. Denna kommunikativa händelse är inte 

fristående från den analyserade diskursen, utan utgör en del av den. Detta innebär att 
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den är tillgänglig för individerna som ingår i samma kontext för förståelse och 

tolkning. Den nya tolkningen kan innebära att en individ omtolkar sin egen position 

och kontext. Det är därför viktigt att vara medveten om att den analys som presenteras 

är tillgänglig för andra och kan påverka deras världsbild (Thompson 1990, 323). 

 

URVALSPROCESS 
 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar var målet att uppnå ett så homogent 

urval som möjligt, detta eftersom syftet är att ge en detaljerad bild av ett specifikt 

fenomen (Ritchie & Lewis 2003, 77-79). Kriterierna som ställdes i urvalsprocessen 

var att träningsbloggarna tillhörde genren livsstilsbloggar och var skrivna av en 

person som identifierar sig som kvinna eller man. Tränings- och idrottsbloggar i 

genrerna kunskapsbloggar och filterbloggar (Eriksson 2009, 48) valdes därför bort. 

Vidare kriterier som ställdes i urvalsprocessen var att bloggarna skulle vara bland de 

mest lästa/följda träningsbloggarna i Sverige. 

 

Urvalet gjordes med från Bloggportalens kategori ”Sport och fritid” den 13:e april 

2015 och Twinglys lista över de 25 mest inflytelserika träningsbloggarna i Sverige 

2013 (någon lista från 2014 har i skrivande stund inte publicerats). Nackdelen med 

denna urvalsmetod är att dessa listor registrerar endast de som följer och länkar 

bloggarna via dessa sidor. Bloggportalens listor förändras dessutom från dag till dag, 

beroende av antalet unika besökare bloggarna haft under de senaste 24 timmarna. 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. 

 

Från dessa listor valdes tre bloggar skrivna av tre kvinnor och tre av män. De 

kvinnliga bloggarna var de tre mest inflytelserika träningsbloggarna i Sverige 2013 

enligt Twingly. En av de manliga var en av de två mest favoriserade bloggarna det 

aktuella datumet bland både kvinnliga och manliga bloggar. De två andra manliga 

bloggarna var den näst mest besökta, respektive den 15:e mest besökta, samma datum. 

Bloggar som placerats högre upp på listorna uppfyllde inte urvalskriterierna och 

valdes därför bort. För analys valdes de inlägg och kommentarer som publicerats i 
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mars 2015 där talet om kroppen framkom i text eller bild. All data samlades in den 

16:e april 2015. 

 

GENOMFÖRANDE 
 

Diskursanalys är en analysmetod som baserar sig på betydelsen av meningsbärande 

symboler, i detta fall i form av text och bild. Detta innebär att det material som ska 

analyseras måste närläsas för en djupare förståelse (Bergström & Boréus 2005, 358). 

Det insamlade materialet från perioden mars 2015 från de utvalda bloggarna 

studerades först för att skapa en överblick över dess innehåll och struktur. Därefter 

lästes materialet om flera gånger för att detaljstuderas kring hur maktstrukturer och 

ideologier framkommer intertextuellt i texterna, både inom och utom ursprunglig 

kontext. Till exempel analyserades de kommenterar som publicerats för sig, men även 

i relation till den intertextuella kedja de ingår i. 

 

Därefter sorterades materialet och undersökes med hjälp av de metodologiska verktyg 

som valts ut (Ibid, 358). I denna uppsats kodades och kategoriserades materialet efter 

tematiseringar baserade på uppsatsens frågeställningar. Kodningsschemat tematisering 

lyder: ”Reproduktion”, ”Bildfunktion” och ”Omförhandling”. För exempel på hur 

kodningsschemat såg ut, se bilaga 1. I ett sista steg förklaras diskursernas 

sammanhang genom analogikedjor, sammanställningar av föreställningar i de 

kommunikativa händelserna (Ibid, 337), i kapitlet ”Analys och resultat”. 

 

Innehållet i de bloggar som valts ut består till stor del av bilder. Bilder bör i större 

utsträckning än text tolkas utifrån den ursprungliga kontext de publicerats i. Bilderna 

som utgjorde en del av datamaterialet tolkades därför utifrån följande frågor: ”Vad 

föreställer bilden?”, ”Vilken färgsättning har bilden?”, ”Hur förhåller sig människorna 

i bilden till kameran?”, ”Skapar bilden närhet eller distans till sitt objekt?”, ”Utmanar 

eller bekräftar bilden de hegemoniska diskurserna?”, och ”Vilka känslor anspelar 

bilden på?” (Thörn 2007, 54-56). Liksom det skrivna ordet som publicerats i 

bloggarna tolkas bilderna i och utanför sin ursprungliga kontext. Det vill säga både i 

relation till de eventuella rubriker och bildtexter de publicerats tillsammans med, samt 

separat.  Slutsatserna av de enskilda dimensionerna kan tillsammans bidra till 
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ytterligare förståelse av helheten. Som exempel följer nedan en analys av bilden i 

bilaga 2. 

 

”Ett självporträtt i färg taget med mobiltelefon i en gymmiljö föreställande en man i 

helfigur. Mannen står med fötterna cirka en axelbredd isär, armbågarna är vinklade 

från kroppen, med den fria handen i byxfickan. Blicken är fixerad på mobiltelefonens 

skärm som hålls i brösthöjd, hans min är allvarlig. Bortsett från att nacken är böjd är 

mannens hållning rak. På sig har mannen ett svart åtsittande linne med siffror i rött 

tryck på, ett par svarta löst sittande träningsbyxor och röda träningsskor. Mannen tar 

upp merparten av bilden, vilken är något lutad åt höger. Känslan i bildens 

komposition är dokumentär och redovisande. Mannens förhållande till kameran tycks 

vara att den är till för honom: iakttagaren ’bjuds inte in’ att delta i ögonblicket. Denna 

tolkning baseras på den bortvända blicken och frånvaron av leende, vilket kan 

jämföras med till exempel bilden i bilaga 3 där bildens komponering gör det motsatta, 

kvinnan på bilden tar mindre plats än miljön och hennes posering ’bjuder in’ 

betraktaren att ta del av ögonblicket. Det centrala i bilden är mannens fysiska form, 

särskilt armar, axlar och bröst då de framhävs av klädseln. Mannens posering utstrålar 

allvarlighet, styrka och stabilitet. Miljön mannen befinner sig i kan sägas symbolisera 

en fysiskt aktiv livsstil. Detta förstärks av inläggets titel vilken bilden publicerats 

tillsammans med, dessa talar om för konsumenten att textproducenten tränat axlar och 

marklyft under den aktuella dagens träningspass. Mannen kan därför sammankopplas 

med denna livsstil. I sin helhet kan bilden sägas bekräfta och reproducera den rådande 

hegemoniska mansdiskursen. Detta beror dels på mannens kroppsform, som följer det 

muskulösa idealet med en V-formad överkropp, och dels i poseringen och relationen 

till kameran. Mäns priviligierade maktposition medför att de inte förväntas ’bjuda in’ 

betraktaren i bilder på samma sätt som kvinnor.” 

 

Det bildanalytiska momentet sammanfördes sedan med den textuella i 

analogikedjorna. 
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ANALYS OCH RESULTAT 

REPRODUKTIONEN AV GENUS 
 

Inramningen för träningsbloggar generellt och genusdiskursen däri står i dialektiskt 

relation till konsumtionskulturens övergripande diskurs och sociala praktiker. Detta 

kommer till uttryck i de kommunikativa händelser som produceras i bloggarna som 

inlägg och kommentarer. I dessa inlägg och kommentarer artikuleras en modalitet 

som står i konsensus med konsumtionskulturens ideologi. Bland annat genom olika 

grad av öppen marknadsföring av olika produkter och tjänster som kan knytas till 

träning, vilket kan jämföras med den tidigare forskning som visar på att konsumtionen 

är en viktig del av självpresentationen och kroppskontrollen online (Eriksson 2009). 

Kroppskontroll och intrycksstyrning, som träning är ett uttryck för, inom 

konsumtionskulturen påbjuder konsumtionsvanor som i sin tur kräver ytterligare 

konsumtionsvanor (Featerstone 1994, 107). Konsumtionen av träningsbloggar genom 

att besöka dessa kan sägas väcka eller upprätthålla ett begär efter att träna vilket 

medför ett behov av att konsumera träningsrelaterade produkter (Ibid, 127); som till 

exempel kläder, redskap eller litteratur. Dessa sociala praktiker fungerar även som 

verktyg i utövandet av kroppskontroll (Foucault 2003, 202; Goffman 2009, 182). De 

meningsbärande symboler, som till exempel begreppet ”hälsosam” och de fysiska 

attribut som tillskrivs det atletiska kroppsidealet, är de sociala praktiker från 

konsumtionskulturen som träningsbloggarna fokuserar de kommunikativa händelserna 

kring. De identitetskategorier som kan identifieras som dominerande i dessa bloggar 

är ”heterosexuell” ”vit”, ”ung”, ”smal/vältränad”, ”funktionsnormativ” och 

”medelklass”. Frånvaron eller marginaliseringen av kroppar som avviker från dessa 

identitetskategorier kan tolkas som förstärkning av dessa som de enda existerande. 

Detta innebär att träningsbloggarna artikulerar diskursen och ideologin om den 

priviligierade kroppen och om kroppskontroll som hegemonisk i konsensus med 

konsumtionskulturen. Träningsbloggar kan därför ses som ett maktinstrument 

varigenom de hegemoniska maktstrukturerna verkar (Foucault & Gordon 1980, 57-

58). 

 

I skriven text reproduceras genus främst i träningsbloggarnas självidentitet och stil – 

språkbruk och narration. Söderström (1999) menade att kvinnor och män tränar olika, 
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både vad det gäller muskelgrupper och belastning. Detta återkommer i de 

kommunikativa händelser som producerats via träningsbloggarna. Manliga bloggare 

tenderar att redovisa träningspass med få och tunga repetitioner där överkroppen står i 

fokus. Kvinnliga bloggare tenderar att fokusera på ben, säte och de så kallade core-

musklerna. 

 

Dessutom skiljer sig beskrivningarna av upplevelsen av träning åt mellan kvinnliga 

och manliga bloggare. Manliga bloggare tenderar att beskriva träningspassen som 

psykiskt och fysiskt plågsamma, dock finns det en explicit eller implicit en förståelse 

av upplevelsen som positiv. Beskrivningen tenderar även till att vara begränsad till 

den fysiska förnimmelsen av träningen och detaljer runt omkring som till exempel 

omgivning utelämnas. Ordvalet tenderar dessutom att kretsa kring kraftfulla uttryck 

som till exempel: ”grym”, ”brutal” och ”mördande”. Manliga bloggare tilltalar ofta 

sin publik i termer av ”ni”. 

 

”Det var en nära-döden-upplevelse och jag var nere i ett svart mörkt hål under hela 

träningspasset.” (Manlig bloggare) 

 

Kvinnliga bloggare tenderar att beskriva träningspass som en positiv upplevelse, även 

om den upplevs ansträngande. Detaljerna är, jämfört med manliga bloggare, fler och 

kan röra väder eller andra detaljer om den befintliga platsen. Här ingår även fler 

detaljer kring personliga reflektioner. De i jämförelse detaljrika beskrivningarna och 

reproduktionen positiva upplevelser som riktas till textkonsumenten återspeglas även i 

de bilder som publicerats i bloggarna. Kvinnliga bloggare tenderar även att i större 

utsträckning och detalj än manliga bloggare att problematisera sin träning och sin 

egen relation till den. Detta skulle kunna härledas till den generellt problematiska 

relationen till den egna kroppen som framkom i forskningsöversikten (Bengs 2000). 

Kvinnliga bloggare tenderar även att inkludera sin tänkta publik genom att benämna 

den som ”vänner” eller ”tjejer”. Genom att benämna den tänkta publiken på detta vis 

utesluts den del av den faktiska, eller potentiella, publiken som identifierar sig som 

”män”, ”killar” eller andra icke-binära identitetskategorier. Ordvalet bland kvinnliga 

bloggare tenderar att anspela på glädje och frihet, som till exempel: ”skön”, ”himla” 

och ”härlig”. På så vis artikuleras en ideologi om att det finns en skillnad mellan de 

binära könsrollerna i träningsdiskursen.  
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”Jag tänkte sammanfatta vår ofattbart härliga dag.” (Kvinnlig bloggare) 

 

Vidare talar manliga bloggare oftare om andras kroppar än kvinnliga bloggare (jfr. 

Eriksson 2009). Detta sker bland annat genom redovisning av andras resultat av 

träning och tävlingar. Modaliteten i dessa redovisningar följer konsumtionskulturens 

kroppsideologi och diskurs där ”före” och ”efter”-bilder används för att reproducera 

både den priviligierade kroppen och genus. I en ”före”-bild poserar ofta personen på 

bilden med blicken i fjärran och en hållning som kan tolkas som både osäkerhet 

och/eller skam. Kläderna är ofta löst sittande eller på andra sätt inte tänkta att dra 

blicken till kroppen. På ”efter”-bilden är hållningen ofta rakryggad och poseringen 

aktiv. Antingen genom spända muskler eller i någon form av arbete med kroppen. 

Blicken är ofta klar och stadig. Kläderna har dessutom funktionen att framhäva 

kroppen. Män med hårväxt på överkroppen kan även i ”efter”-bilden ha rakat eller 

vaxat den, vilket följer idealet om en hårlös kropp. Det blir tydligt i jämförelsen av 

”före” och ”efter”-bilderna att den priviligierade kroppen är den som är eftertraktad 

och värd att visa upp. Detta framkommer även i de texter som publiceras tillsammans 

med bilderna. Dessa talar ofta om ”osunda” livsstilar som brutits och kroppar som 

”formats” och ”väckts till liv”. ”Före” och ”efter”-bilderna är dessutom tydliga 

exempel på investeringen av makt och kontrollutövning över kroppen sker i 

självpresentationen. Den priviligierade kroppen bekräftas ytterligare av utsagor som 

till exempel: ”Du är en inspirationskälla!” (Manlig bloggare). Kvinnliga bloggare 

lyfter sällan fram enskilda individer. Utan bekräftar snarare den priviligierade kroppen 

genom att uttrycka beröm för en större grupp, till exempel efter ett träningspass: 

”Tack tjejer för ett inspirerande träningspass!” (Kvinnlig bloggare). Citaten kan vid en 

första anblick se likvärdiga ut, vid en närmare analys blir dock vissa skillnader 

tydliga. I citatet från den manliga bloggaren är mottagaren av meddelandet tydligare 

adresserat, ”Du” som syns på bilden som i inlägget även namnges. Mottagaren är här 

subjektet. I citatet från den kvinnliga bloggaren är mottagaren, eller mottagarna, inte 

lika tydligt adresserade. Här omnämns en obestämd grupp individer som ”tjejer” som 

deltagit i ett specifikt träningspass. När det kommer till vem som blir inspirerad är 

råder det motsatta förhållanden. I citatet från den manliga bloggen är det otydligt vem 

som blir inspirerad. Blir bloggaren inspirerad att träna eller att fortsätta träna andra? 

Eller inspireras bloggens konsumenter att träna? I citatet från den kvinnliga bloggen 
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är det tydligare att det är textproducenten som blir inspirerad. Markören här är ”Tack 

… för” som markerar att ett subjekt är tacksam för något, i det här fallet inspirationen. 

Analysen visade även att bland manliga bloggare kan även genus reproduceras genom 

att alienera den feminina könsrollen från den maskulina genom att underordna den i 

de kommunikativa händelserna. Bland annat genom att jämföra män som beklagar sig 

över smärta och olust att träna med kvinnor och barn som implicit beskrivs som 

svaga. 

 

I analysen framkom det att självpresentation och kroppskontroll i form av investering 

av makt i kroppen är viktiga aspekter i reproduktionen av genus. Responsen i form av 

antalet besökare och kommentarer på de inlägg som publiceras kan dessutom fungera 

som erkännande av dessa reproduktioner. Erkännandet och bekräftelsen som besöken 

och kommentarerna innebär har dessutom en inverkan på innehållet som publiceras då 

textproducenterna är beroende av sin publik. Bloggar kan därför ses som ett medium 

för tvåvägskommunikation. 

 

BILDENS FUNKTION 
 

Konsumtionskulturens inramning av träningsbloggarna kan även uttydas ur den 

massiva produktion av bilder och kommodifiering av kroppar och andra objekt som 

figurerar online. Bilder spelar därför en central roll i reproduktionen av genus genom 

ett dialektiskt samspel med den inramning de producerats inom. Det vill säga att 

bilderna samverkar med den intertextuella kedja, de rubriker och texter de publiceras 

med. Genomgående för de bilder på individer som publiceras på bloggarna är att de 

bekräftar den priviligierade kroppen och i stor utsträckning, med några få undantag, 

även genus. Precis som i den text som publicerats skiljer sig bildspråket i diskursiv 

stil mellan kvinnliga och manliga bloggare. Till att börja med lägger de manliga 

bloggarna inte lika stor vikt vid komponeringen av bilderna som publiceras som de 

kvinnliga. Ljussättningen är sällan optimal och objektens position i bilden är inte 

heller helt genomarbetad (jfr. bilaga 2 och 3) Det är även möjligt att bilder som 

publiceras på kvinnliga bloggar i större utsträckning är redigerade i efterhand 

eftersom färgerna i bilderna ofta är klarare än hos de som publiceras på manliga 

bloggar. I de bilder där ting fotograferats placerar kvinnliga bloggare ofta tinget i ett 
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sammanhang, till exempel bärs inköpta klädesplagg på den egna kroppen eller lagad 

mat läggs upp och fotograferas på ett dukat bord. Dessa bilder är bland de mest 

kommenterade av publiken som berömmer plaggets design och textproducentens 

utseende eller frågar var produkten kan inhandlas. Dessa bilder och kommentarer 

bekräftar träningsdiskursens och konsumtionskulturens hegemoniska ideologier vad 

det gäller konsumtion och den privilegierade kroppen. Manliga bloggare tenderar att 

inte ägna lika stor omsorg om presentationen av objektet. Mat kan till exempel 

fotograferas på en köksbänk nedpackad i matlådor. I de självporträtt som publiceras 

redovisas inte klädesplagg i samma utsträckning som hos kvinnliga bloggare, utan det 

är den egna kroppens utveckling som redovisas. I dessa bilder är den muskulösa 

överkroppen central och presenteras ofta bar med spända muskler. Förutom att 

associera subjektspositionerna till den ”aktiva” och ”sunda” livsstil som träning 

innebär råder det därför diskursiva skillnader mellan könsrollerna. Dessa kommer till 

uttryck i självpresentationen genom de självporträtt som publiceras på kvinnliga och 

manliga bloggar.  En möjlig tolkning av denna skillnad mellan kvinnliga och manliga 

bloggar är att skillnaden är en artikulation av den priviligierade maskulina 

maktpositionen. Maktpositionen innebär i detta fall att maskulina subjektspositioner 

innehar ett dominerande position som tillåter dem att definiera villkoren i de 

kommunikativa handlingar som produceras. Den feminina subjektspositionen innebär 

däremot att konsumenten bör eller måste tilltalas av den kommunikativa handlingens 

estetik. Ytterligare en förklaring till varför bilder i kvinnliga bloggar ägnas större 

resurser kan vara sponsring från företag. Detta medför att det kan finnas ett yttre 

intresse för hur produkterna framställs. Sponsringen kan dessutom avgöra vad som 

publiceras i dessa bloggar. 

 

Detta förhållningssätt till bildens estetik kan även spåras i de publicerade bilder där 

människor figurerar. Dessa bilder kan delas in i två kategorier: bilder där 

individen/erna är medvetna om kameran, och bilder där de är omedvetna om den. 

Gemensamt för dessa bilder är att de placerar individen, både fotograf och objekt, i en 

kontext där den kan associeras med en aktiv livsstil där träning och en ”sund” livsstil 

är central. Till denna kontext hör även en viss uppsättning kläder som symboliserar 

den aktiva livsstilen. Dessa kläder är ofta designade i passform och färgschema med 

de binära könsrollerna i åtanke. Generellt är kläder som avsetts för en feminin kropp 

mindre med en snävare passform än de som avsetts för en maskulin kropp. 
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Färgschemat för de kläder som avsetts för feminina kroppar är övervägande 

pastellfärger i rosa, lila och orange. Kläder avsedda för maskulina kroppar är i 

jämförelse dovare i färgnyansen, ofta i blått eller rött. Passformen hos dessa kläder är 

oftast lite lösare än de feminina kläderna, dock framhävs kroppens former under dem 

även här. En färg som figurerar både bland feminina och maskulina kläder är svart. 

Dessa färgscheman och passformer skiftar med modet som förändras över tid. 

Tolkningen av dessa färgscheman och passformer kan åter igen härledas till den 

feminina subjektspositionens underordning i förhandlingen om resurser och utrymme. 

Maskulina kroppar kan även presenteras utan kläder på överkroppen. Den feminina 

kroppen presenteras aldrig på detta sätt i träningsbloggar, vilket tolkas som att den 

maskulina kroppen är normen och den hegemoniskt dominanta subjektspositionen av 

de båda i den binära könsrollsindelningen. Den privilegierade feminina kroppen 

exponeras och kommodifieras sexuellt i kläder som framhäver kroppens form och ett 

färgschema som drar blicken till sig. Bilder kan även sägas reproducera den 

självkontrollsmekanism, panoptism (Ducan 1994, 60), som det innebär att bära kläder 

avsedda för en specifik könsroll. 

 

Skillnader mellan de binära könsrollerna kan även iakttas i de bilder där objekten är 

medveten om, och förhåller sig till kameran. En av de tydligaste skillnaderna mellan 

feminina och maskulina kroppar i denna kategori av bilder är placeringen av fötterna. 

Vid de fotograferingstillfällen då individerna i bilden inte är sysselsatta med någon 

aktivitet, utan poserar för kameran, tenderar feminina individer att placera kroppen i 

vinkel från kameran och lyfta ena hälen, exempel på detta kan ses i bilden i bilaga 3. 

Denna posering syns sällan hos maskulina individer och då i bodybuilding-

sammanhang. Syftet med denna posering är att framhäva kroppens form från midjan 

och nedåt. Dessa kroppsdelar är centrala områden i föreställningen om den 

privilegierade feminina kroppen. Maskulina kroppar tenderar till att fotograferas rakt 

framifrån med armbågarna i vinkel ut från kroppen, och med båda fötterna stadigt på 

underlaget. På så vis framhävs överkroppens form. Fötternas position skapar även en 

skillnad i hur stabilt individen står på marken jämfört med de där ena hälen är lyft. 

Den maskulina positionen är stabilare än den feminina vilket även kan tolkas som 

symbol för maktrelationen mellan dessa subjektspositioner. Som tidigare forskning 

visat reproduceras den feminina positionen som svagare i tryckt media (Lynn et al. 

2004), denna reproduktion kan därför spåras intertextuellt genom den 
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självpresentation och kroppskontroll som utövas i de bilder som publiceras i bloggar 

online. Det förekommer dock försök till omförhandling av genus bland de bilder som 

publicerats, detta avhandlas nedan under underrubriken ”Omförhandlingen av genus”. 

 

Bland bilderna som publiceras anspelar många på styrka, stolthet och glädje både hos 

kvinnliga och manliga bloggar. Dock finns det en antydan till genusskillnader i 

symboliseringen av dessa känslor. I de manliga bloggarna sträcks oftast tummarna 

upp, en symbol för ”bra” och klartecken. Kroppen är oftast stilla och leendet återhållet 

eller lekfullt. I kvinnliga bloggar används uppsträckta pek- och långfingrar i 

segertecken mer frekvent. I de kvinnliga bloggarna symboliseras dessutom glädjen 

oftast mer expressivt, till exempel genom leenden där tänderna visas och gester som 

stillastående hopp. Dessa skillnader skulle kunna tolkas som en diskursiv skillnad i 

maskulina och feminina subjektspositioners möjligheter att uttrycka glädje som social 

praktik. 

 

OMFÖRHANDLINGEN AV GENUS 
 

Inte helt oväntat bekräftas och reproduceras konsumtionskulturens hegemoniska 

diskurser och ideologier kring genus i stor utsträckning i träningsbloggar, band annat 

genom den kroppskontroll som utövas och det erkännande de priviligierade kropparna 

får. Dock kan även ideologier som står i konflikt till de hegemoniska artikuleras. Två 

exempel tagna från två skilda kommentarsfält kan ses i bilaga 1. Det första visar en 

omförhandling om ”kvinnlig” och ”manlig” träning som skilda diskursiva praktiker. I 

det andra ifrågasätts och utnyttjas den maskulina maktpositionens dominans. Detta 

exempel kan tolkas som ett maktstrukturellt försök att påtvinga utövning av 

kroppskontroll. Omförhandlingen av genus sker även i vissa inlägg som publiceras. 

Bland annat genom att placera feminina diskursiva praktiker i maskulina kontexter. 

Exempel på detta är bilder på maskulina kroppar som sminkats eller iklätts 

träningskläder avsedda för feminina kroppar, där de feminina attributen presenteras 

som en normal aspekt av kontexten. Presentationen av feminina attribut i en maskulin 

kontext, eller vice versa, belyser och utmanar den maktstrukturella ordning som 

genomsyrar diskursen. 
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Som exemplen visar lämnas omförhandlingarna ofta oavslutade eller i avbrutna i 

kommentarsfälten. De inlägg som ger uttryck för meningsskiljaktigheter gentemot de 

hegemoniska diskurserna har, i det material som hämtats, blivit obesvarade. Dessa 

uteblivna, avbrutna eller oavslutade motreaktioner kan tolkas som ett försök att 

upprätthålla status quo från de hegemoniska diskursernas sida. Dock fortsätter de 

motsättande kommunikativa händelserna att existera och vara synliga för allmänheten. 

Detta innebär att de kan rekontextualiseras både on- och offline (jfr. Cook & Hasmath 

2014). Omförhandling eller öppen konflikt kring könsidentitet tycks dock inte vara 

ständigt explicit i träningsbloggar. Implicit marginaliseras och underordnas de 

kroppar som bryter mot de binära könsrollerna som norm genom att de osynliggörs 

och förvägras erkännande (jfr Hardin et al. 2006). Osynliggörandet är därför en 

mekanism som ”ogör” den avvikande kropp som väcker abjektion. Avsaknaden av 

alternativ till de binära könsrollerna omöjliggör därmed different självreflektion. 

 

SLUTSATS 
I talet om kroppen (re)produceras genus genom träningsbloggarnas stil och 

textproducenternas självpresentation. De identitetskategorier som reproduceras är 

”heterosexuell”, ”man” och ”kvinna”, vilket utesluter alternativa identitetskategorier. 

(Re)produktionen sker bland annat genom språkbruk som kan härledas till de 

identitetskategorier som textproducenten identifierar sig med. Manliga bloggare 

tenderar till att använda kraftfulla uttryck som anspelar på kamp. Kvinnliga bloggare 

tenderar att använda uttryck som anspelar på glädje och frihet. Kvinnliga bloggare 

tenderar även till att beskriva sin egen upplevelse med fler detaljer och problematisera 

den egna relationen till träning i större utsträckning än manliga bloggare.  

 

Bilder föreställande kroppar fyller en central funktion i (re)produktionen av genus. 

Bilderna står dessutom i dialektisk relation till den inramning de producerats inom. 

Precis som i den språkliga stilen (re)produceras genus genom den stil och 

självpresentation som sker i de bilder som publiceras. Kvinnliga bloggare tycks ägna 

mer resurser än manliga på bildens estetik och presentationen av objekten som 

avbildas. Tolkningen är att den maskulina maktpositionens dominans innebär att 

villkoren för de kommunikativa händelserna som produceras determineras därefter. I 
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bilderna (re)produceras även feminina och maskulina subjektspositioners möjligheter 

att uttrycka känslor som social praktik. 

 

De hegemoniska diskurserna utmanas genom reproduktion av motdiskurser som 

omförhandlar könsmaktsordningen. Reproduktionen av motdiskurser sker i både bild 

och text. I text förekommer omförhandlingen dels som blogginlägg och dels som 

kommentarer till inläggen. Meningsskiljaktigheterna som kunnat identifieras i 

analysen av det insamlade datamaterialet producerades som försök att överbygga 

skillnader och fokusera på likheter. Vidare kunde även öppna konflikter identifieras. 

Dock tycks det inte pågå en kontinuerlig omförhandling av genus, utan de försök till 

omförhandling som reproduceras tystas ned genom att de lämnas obesvarade eller 

osynliggörs. Detta osynliggörande kan tolkas som en mekanism där den abjekta 

kroppen ”ogörs”. De kommunikativa händelser som utmanar de hegemoniska 

diskurserna kan dock rekontextualiseras i och med att de är obundna till tid och 

geografisk plats. 
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DISKUSSION 
 

Resultatet i denna uppsats visade på många likheter med den tidigare forskning som 

presenterats. Träningsbloggar tycks precis som livsstilstidskrifterna (Benwell 2003; 

Gough-Yates 2003) figurera som meningsproducenter och bärare i reproduktionen av 

genus. Vidare tillhandahåller även träningsbloggar bilder där feminina kroppar 

framställs som aktiva inom träning. Dock reproduceras könsmaktsordningen både i 

text och bild genom träningsbloggarnas stil. Detta kan jämföras med Lynn et al. 

(2012) som visade att könsmaktsordningen, trots tidskrifternas ambitioner, 

reproducerades i dem. Eriksson (2009) menade att kvinnliga bloggare söker mer 

bekräftelse än manliga bloggare från sin publik och att deras självpresentation kan 

kopplas till konsumtion. Vilket kan tolkas som att de kommunikativa villkoren för 

kvinnliga bloggar underordnas könsmaktsordningen. Likheter med dessa resultat 

fanns även i uppsatsens analys. Dock ”drabbar” inte kroppen textproducenterna 

bakom kvinnliga träningsbloggar på samma vis som de i Eriksson (2009). 

 

Uppsatsens resultat visade på skillnaden mellan de binära könsrollerna i villkoren och 

möjligheterna för känslouttryck. Detta kan jämföras med de villkor för ”naturlig” 

självpresentation som upplevdes bland unga i Forsman (2014). Trots åldersskillnad 

tycks det råda likheter mellan resultaten. Andra likheter med tidigare forskning som 

publicerats var den skillnad mellan könsrollerna i vilka muskelgrupper som träningen 

fokuserades kring (Söderström 1999). Slutligen kunde även osynliggörandet av icke-

normativa kroppar i tidskrifter (Hardin et al. 2006) även spåras i träningsbloggar. 

Dock tycks det pågå en potentiell omförhandling av genus online (Cook & Hasmath 

2014). Denna omförhandling kan även anas i uppsatsens resultat. 

 

Frågor som bör ställas är om och var den huvudsakliga omförhandlingen för icke-

normativa kroppar sker i och utanför idrotts- och träningsdiskursen. 
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BILAGA: 1 
 

Kodningsschema: exempel 
Råmening Kod Tolkning 
”Men varför behövs det en 
speciell bok för kvinnor om 
löpning? Springer kvinnor 
annorlunda än män? Trodde 
vi alla var människor och 
sprang som människor?” 
(Kvinna) 

Ifrågasättande av behovet 
av en särskild 
löpteknik/träning för 
kvinnor.  

Utmanar träningsdiskursens 
ideologi om att det råder en 
skillnad mellan könsrollerna 
i behovet av olika 
träningstekniker. 

”Både ja och nej. Män har 
inte samma frågor kring 
löpning efter graviditet. Det 
finns även en skillnad, kan 
jag tycka, i att kvinnor 
behöver stärka upp 
baksidan.” (Kvinna) 

Svar i form av ett försök att 
lyfta fram gemensamma 
drag i argumentationen 
samtidigt försök att 
överbygga skillnaderna. 

Vidmakthållande av den 
hegemoniska ideologin 
inom diskursen, men 
erkänner även motstridande 
ideologier. 

”X behöver vaxa sig.” 
(Man) 

Artikulation av den 
hegemoniska ideologin om 
den privilegierade 
maskulina kroppen genom 
att utpeka det avvikande. 

Vidmakthållande av den 
hegemoniska diskursen och 
ideologin. Antydan till 
abjektion. 

”Håll sådant för dig själv. X 
är grym. Om du gillar hår 
på bröstet eller inte är din 
ensak, inte hans.” (Kvinna) 

Svar i form av artikulation 
av en feministisk diskurs 
som står i öppen konflikt 
med den hegemoniska 
diskursen om den 
maskulina kroppens 
maktposition och rätt till 
tolkningsföreträde. 

Försök till omförhandling 
av utrymme och resurser. 

”Håll käft!” (Man) Svar i form av artikulation 
och utnyttjande av 
subjektspositionens 
dominanta maktposition. 

Aggressivt utnyttjande av 
subjektspositionens 
maktposition för att 
upprätthålla den. 
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