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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats avsåg att analysera och göra en fördjupning i hur bloggare 
konstruerar sin identitet på träningsbloggar i Sverige. Frågeställningarna har utgått 
från att undersöka hur bloggskribenterna väljer att konstruera sin identitet samt om 
det föreligger skillnader respektive likheter i mäns och kvinnors konstruktioner. 

Tidigare forskning representerar teman som innefattar att blogga om hälsa vs skönhet, 
överordning/underordning samt media vs skapandet av den ideala kroppen. Metoden 
som användes var diskursanalys med inriktning diskursiv psykologi och textanalys. 
Det empiriska materialet baseras på träningsbloggar som drivs av dagligt aktiva 
bloggskribenter. Dessa bloggtexter har analyserats utifrån socialkonstruktionism samt 
Robert Connells teori om konstruktionism. Uppsatsen avslutas med en diskussion. 

Studiens resultat visade att ju mer aktörerna tränar desto mer upptagna av kroppen 
förefaller de bli. Det blir tydligt att kroppen har en betydande roll för de tränande 
individerna och för hur de framställer sin träning. Det framkommer att aktörerna 
konstruerar och anpassar sig beroende på interaktion och situation. Aktörerna 
identifierar och uttrycker sig i många fall utefter vad som är aktuellt i media och då i 
relation till kropp och träning. Det framkom att det även fanns skillnader respektive 
likheter mellan män och kvinnor, gällande normer och ideal.  

Sökord: blog, body image, discourse 

Nyckelord: bloggar, diskursiv psykologi, hälsa, konstruktionism, 
socialkonstruktionism, träning  
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1 Inledning och bakgrund 
De Internetsidor som kallas bloggar har det senaste decenniet rönt mycket 
uppmärksamhet. Förutsättningarna på Internet gör att en individ idag kan skapa sig en 
nätbaserad interaktion. Denna interaktion kan bidra till ett större och bredare 
meningsskapande, och en mångfald av olika kulturella fenomen växer sig allt större 
(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003: 7). Internet har utvecklats från att vara en 
form av ”informationsteknologi” till att vara en plats där människor kan interagera 
med varandra vilket idag handlar om ett slags samspel och interaktioner mellan både 
teknik och människor (Braa, Sörensen & Dahlbom, 2003: 13). Internet har blivit den 
nya kommunikationsvärlden, nästan all skriftlig kommunikation idag sker över 
internet, såväl gällande privat- som arbetsliv.  

Bloggarna – som är ett slags personliga hemsidor på Internet – har blivit populära 
därför att människor kan starta sitt eget nätverk där varje individ har en plats. 
Bloggarna har idag blivit ett fenomen i sig. På en blogg kan bloggskribenterna 
interagera med sina läsare men kan även skapa sig en kommunikation mellan andra 
bloggskribenter. Genom kommunikationen på Internet kan bloggskribenten välja hur 
pass opersonligt eller personligt han eller hon vill skriva samtidigt som skribenten 
genom sin egen blogg själv kan välja vilka inlägg som skall publiceras eller inte. Över 
tid har publiceringen blivit allt enklare (Våge, 2005: 82-83). Bloggskrivandet i 
Sverige har gått från att endast ha varit en företeelse som en liten skara människor 
velat läsa eller varit intresserad av, till att fenomenet har vuxit. Idag innefattar en så 
kallad blogg, olika människor som skriver av olika anledningar med olika syften, 
bakgrund och utgångspunkter. I bloggvärlden finns olika typer av bloggar och det 
förekommer bloggskribenter som endast väljer att skriva för sin närmsta krets, såsom 
familj, eller vänner men det finns även bloggskribenter som valt att skriva av mer 
personliga skäl för att exempelvis skriva som en dagbok (Våge, 2005: 76-77). 

Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003: 21) menar att bloggfenomenet inte bara 
förändrar vår syn på omvärlden, den förändrar även vårt sätt att se på oss själva. 
Fenomenet sträcker sig vidare ut till världen, både identiteter och verklighet kan 
ställas på prov. Detta kan leda till att en enskild individ börjar fundera över vem han 
eller hon själv är som person, och kan definiera, förstå och konstruera sin identitet på 
ett helt nytt sätt. Samtidigt som bloggfenomenet tenderar att förändra en självbild så 
lever en del individer i en kultur där kroppen som objekt har fått allt större betydelse. 
Enligt Johansson (2006: 139-140) tränar cirka 1,2 miljoner svenskar regelbunden 
aerobics eller deltar i Friskis och Svettis, och ungefär 800.000 styrketränar. Det är 
ofta yngre människor som gjort kroppen till ett estetiskt projekt. Kroppsideal 
förknippas med samhälleliga normer och värderingar och kroppens form, utseende 
och fysiska gestalt kan svårligen betraktas på ett helt neutralt sätt. Johansson (2006: 
142) diskuterar om vi verkligen kan åtskilja en strävan efter skönhet från strävan att 
leva ett hälsosamt liv? Med utgångspunkt från att bloggskribenterna får mer makt att 
påverka människors självbild var det intressant att studera hur de som bloggar om sin 
kropp samtidigt konstruerar sin identitet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att göra en fördjupning i hur bloggskribenter konstruerar 
sin identitet på träningsbloggar i Sverige. Jag har valt detta ämne på grund av att 
träning, speciellt på senare tid, har expanderat, och numera är något som påverkar 
väldigt många människor. Därmed har frågan om hälsa, träning och välmående fått ett 
allmänintresse. I denna nya världsordning tenderar träningsbloggarna att få alltmer 
makt. Det har blivit ett nytt sätt för människor att uttrycka sig på och dela med sig av 
bland annat sina känslor och upplevelser, men även hur de väljer att framställa sig. 
Utifrån dessa utgångspunkter har jag specifikt formulerat följande frågor:  

Hur konstruerar bloggskribenter sin identitet i relation till sin kropp och sin 
träning? 

Föreligger det skillnader respektive likheter i hur män och kvinnor konstruerar sin 
identitet och hur kommer detta till uttryck? 

 

1.2 Redogörelse för ett begrepp i uppsatsen 
Fitness 

I föreliggande uppsats kommer begreppet fitness användas. Med fitness avses en 
träningsform som innebär att forma, skulptera och bygga upp kroppar. Meningen med 
fitness har historiskt sett − och är − än idag att individen skall kunna behålla sin 
skönhet och sin ungdom så länge som möjligt. (Johansson, 2006: 128-130). 
Fitnesskulturen vill inte kopplas samman med kroppsfixering – dvs. en sjuklig 
fixering vid kroppen – utan budskapet med fitness är istället hälsa och välmående. 
Fitness har blivit en livsstil i sig och idag får individer inom träningsformen lära sig 
om hur de skall klä sig, hur de skall äta och hur de skall utföra träningsformen. Dock 
har det på senare blivit så att begreppet går idag tvärsemot de budskap de haft tidigare 
kring hälsa och välmående. Fitnesskulturen har, enligt Johanson (ibid.) alltmer 
tenderat att fokusera på kropp snarare än hälsa. 

 

2 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas med en redogörelse för tidigare forskning. Fokus ligger 
först på att redogöra för de teman som funnits; att blogga om hälsa vs skönhet, 
överordning/underordning och i den avslutande delen av tidigare forskning kommer 
jag titta närmare på media vs skapandet av den ideala kroppen samt redogöra för vad 
tidigare forskning har för samband till min studie. I kapitel tre redogör jag för vilka 
teorier jag valt som är relevanta för min studie. Där ligger fokus på konstruktioner, på 
genus och makt just för att kunna undersöka likheter respektive skillnader i hur män 
och kvinnor konstruerar sin identitet i relation till kropp och träning. I kapitel fyra 
presenterar jag valet av metod samt hur genomförandet av studien gick till. Slutligen 
presenteras resultatet utifrån studien och uppsatsen avslutas med en diskussion. 
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3 Tidigare forskning 
Nedan redogör jag för tidigare forskning. I sökandet efter tidigare forskning har jag 
utgått ifrån databasen Sociological abstracts där jag använde sökorden blog, body 
image, discourse, fitness, identity och training. Eftersom träningsbloggar är ett nytt 
fenomen var det svårt att hitta relevanta artiklar och studier som specifikt behandlade 
identitetskonstruktion och framställandet av kroppen på en blogg. Dock fann jag tre 
teman i relevanta studier och artiklar som utgjorde en röd tråd och som hade 
anknytning till mitt undersökningsområde. Dessa tre teman är: Att blogga om skönhet 
vs hälsa, överordning/underordning och media vs skapandet av den ideala kroppen. 

3.1 Att blogga om skönhet vs hälsa 
Under denna rubrik avser jag att redogöra för tidigare forskning gällande 
framställandet av kropp och utseende på en blogg. I min genomgång av materialet 
visar det sig att detta är ett område där det inte existerar mycket forskning. I sökandet 
efter tidigare forskning och efter genomgång av materialet upptäckte jag att detta var 
det tema som var mest beforskat i relation till mitt ämnesområde. 

Lynch (2011) samt Leggatt-Cook och Chamberlain (2012) har undersökt och 
analyserat hur bland annat skönhet och kroppsuppfattning framställs genom bloggar. 
Lynch har i en studie utfört en textanalys av en blogg som kallas ”operation beauty”. 
Syftet med studien var att under en månads tid analysera hur bloggen uppmuntrar till 
ett högre självförtroende hos kvinnor och män i samband med de samhälleliga normer 
och ideal som råder om skönhet och kroppsuppfattning. Syftet var även att se hur män 
och kvinnor beskrivs i bloggen och om det fanns någon skillnad i hur vardera 
påverkas av samhälleliga normer och ideal. Genom att läsa och analysera de 
kommentarer som fanns på bloggen undersökte Lynch även hur läsarna av bloggen 
ställde sig till och blev påverkade av inläggen som publicerades. I dagens samhälle är 
det vanligt att medias syn på kroppen kan ha en negativ effekt på framförallt kvinnor. 
Typiskt för kvinnor − som påverkas negativt av denna syn på kroppsuppfattning − är 
att de ser på sina kroppar som ett objekt som dagligen måste kontrolleras och formas 
med hjälp av strikt träning och kost. Bloggens syfte är att förmedla en diskurs om 
skönhet som skall forma en motsatt effekt på kvinnor och män mot vad den har idag. 
Budskapet handlar om att kvinnor skall få ökat självförtroende och en förändrad och 
mer positiv självbild. Bloggen uppdateras dagligen i form av både text och bilder som 
bland annat beskriver olika typer av människor och hur ”operation beauty” har 
förändrat deras liv. Resultatet visade att bloggen mestadels innehöll ytliga inlägg om 
skönhet som påverkar läsarna negativt. Bloggen vänder sig i stor utsträckning till 
kvinnor och utesluter helt och hållet att även män läser och vill vara delaktiga. Det 
bloggen förmedlar innefattar bland annat tips som; lågt kroppsfett är det ultimata 
målet för kvinnor som vill vara vackra. Detta budskap strider emot bloggens budskap 
från början. Resultatet visade även att bloggen inte gjorde läsarna delaktiga trots att 
de ställde frågor som de ville ha svar på. Istället uppdaterades bloggen med inlägg ett 
efter ett som innehöll ytliga tips som kan jämföras med de media framhäver. Slutligen 
framkom det att ”Operation beauty” förmedlar budskap som går att jämföras med den 
hegemoniska skönhetsdiskursen som redan råder i samhället och trots att bloggen har 
ett budskap som skall representera motsatsen till det som redan existerar så visade 
resultaten att budskapet var ytligt och med stort fokus på kroppen. 

Leggatt-Cook och Chamberlain (2012) har i sin studie analyserat ett trettiotal bloggar 
som alla drivs av kvinnor som skriver om deras kamp att gå ner i vikt. Syftet med 
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studien var ta reda på hur kvinnornas identitet konstrueras genom bloggen och hur 
deras syn på övervikt är beroende på diskurser och ideal. Undersökningen gick vidare 
ut på att ta reda på hur kvinnornas identiteter förändras i förhållande till hur deras 
kropp transformeras. Bloggarna blev som en typ av dagbok för kvinnorna att skriva 
och berätta sin historia. Samtidigt hjälpte bloggarna till att konstruera och forma en 
motivation för kvinnorna genom att skriva ner och berätta om resultatet. 
Undersökningen visade att kvinnorna bakom respektive blogg istället fick komplex 
över att vara så pass utelämnade i en social atmosfär. Bloggarna visade sig ge en 
negativ effekt istället för att motivera kvinnorna till att öppna upp sig mer. 
Anledningen till detta var hur kroppen framställs i media för övrigt. Det framgår 
genom resultatet att kvinnorna är rädda över hur de själva skall framstå när de visar 
upp sin ”feta” kropp öppet på nätet. Undersökningen visar att kvinnorna blir 
påverkade av de diskurser och fördomar som redan råder i samhället om just övervikt 
och den ”feta” kroppen. Studien visade att kvinnorna själva påverkas negativt av de 
diskurser och ideal som råder kring övervikt, t.ex. genom att utveckla skam. Det 
påvisas även att kvinnornas identiteter framgår genom hur de framställer och formar 
sin kropp i bloggen. De flesta av kvinnorna väljer att gömma sig bakom sin kropp och 
framställer sig såsom samhället förväntar att de skall göra; att göra narr över sin egen 
och andras avvikande kroppar. 

3.2 Överordning/underordning 
Under denna rubrik avser jag att redogöra för forskning kring män och kvinnors syn 
på hälsa och fitness.  

Wright, O’Flynn och Mcdonald (2006) har gjort en undersökning om män och 
kvinnors olika sätt att konstruera sin kropp inom hälsa och fitness. Studien gick ut på 
djupintervjuer med män och kvinnor med syftet att få fram deras personliga syn på 
relationen mellan hälsa, fitness och kroppen. Det framgick att män ser hälsa och 
fitness utifrån ett perspektiv som konstruerar och gör dem starkare och att det handlar 
om att kunna utföra tungt arbete. Samtidigt framgick att detta är mer komplicerat för 
kvinnor då det framkallar press och ångest. För kvinnorna innebär en strävan efter 
hälsa och fitness att hela tiden upprätthålla den perfekta kroppen genom att ständigt 
konstruera och forma kroppen och samtidigt tänka på kosten. Resultatet visar att 
männen inte lägger fokus på sina kroppar på samma sätt som kvinnorna gör.  Istället 
innefattar hälsa och fitness en sund livsstil och något de utför för att må bra både 
fysiskt och psykiskt. För vissa av männen framgick att hälsa framförallt handlar om 
att vara hälsosam och att det inte är mer komplicerat än så. Begreppet fitness innebar 
att männen kunde utföra något de kände var underhållande då sporter av olika slag var 
något som förgyllde deras liv. Kroppen visade sig inte ha lika stor betydelse utåt för 
männen som för kvinnorna. I resultatet framkom att hälsa och fitness associerades 
med en känsla av att ständigt kunna känna sig ”nyttig” och hälsosam. Resultatet visar 
att kvinnorna blev påverkade genom att de i mycket högre grad än männen funderade 
över träning och hälsa. Sporter av olika slag var inget som var nödvändigt att utföra 
bara för nöjes skull utan konstruktionen av kroppen är den huvudsakliga aspekten för 
kvinnorna. I intervjuerna uttryckte kvinnorna att hälsa och fitness handlar om ansvar – 
om vikt och storlek och att det är upp till en själv att upprätthålla den perfekta 
kroppen medan det för männen handlade om att få utföra något de tyckte var både 
tillfredsställande och hälsosamt.   

Ricciardelli, Clow och White (2010) har genomfört textanalyser utifrån åtta stycken 
olika män och deras livs historier i olika tidskrifter som alla skriver om träning. Till 
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hjälp använder de sig av Connells teori om hegemonisk maskulinitet (1987). Grogan, 
Evans, Wright och Hunter (2004) har intervjuat sju kvinnor och de valdes 
slumpmässigt ut utifrån ett så kallat snöbollsurval. Dessa kvinnor håller alla aktivt på 
med bodybuilding. Syftet med studien var att undersöka hur samtliga av dessa 
kvinnor påverkats och pressas av ideal i vår kultur där normen är att vara ”slimmad” 
och inte muskulös. Resultatet visar att kvinnorna i början även kunde känna ångest 
inom sporten eftersom det även där existerar normer och ideal. Genom de ideal som 
råder i samhället har kvinnan blivit definierad och berättigad en roll. I den rollen 
förväntas inte kvinnor bygga muskler och bli starka, detta är istället mannens roll. 
Kvinnornas kroppar skulle transformeras till stora och starka samtidigt som det var 
viktigt att bibehålla de kvinnliga attributen. Det framkom dock att kvinnorna kände 
sig alltmer säkra i sig själva och med sina kroppar då de över tid byggde större 
muskler och formade sina kroppar efter hur de ville se ut. Kvinnorna presenterade nya 
normer och ideal som innefattade stora muskler och trots det ”avvikande” utseendet 
hade samtliga ett förhöjt självförtroende. Dock påvisades att det för kvinnorna blev 
oundvikligt att inte jämföra sig eller bli jämförda med männen. Ricciardelli, Clow och 
Whites resultat visar att det vanligaste samtalsämnet i de olika tidskrifterna av 
männen innefattar vikt, träning och kost i fråga om formandet av kroppen. Den mest 
vanliga och mest eftertraktade kroppstypen visade sig vara stor och stark med mycket 
muskler – dock inte massivt stor. Det visades sig att männen anser att det bästa sättet 
att uppnå den perfekta kroppen är på naturlig väg i form av kost och träning och inte 
med olagliga preparat. I fråga om den hegemoniska manligheten påvisas det i 
samtliga tidskrifter olika element som var och en representerar de normativa och 
kulturella idealen för hur en man skall se ut. Kvinnor har länge blivit objektifierade 
negativt i samband med träning och kropp och resultatet visar att detta även börjar ske 
för männen. I och med hur männen i de olika tidskrifterna uttrycker sig om träning 
och framställandet av kroppen påvisas det mer att gränserna mellan överordnad och 
underordnad suddas ut. Det visar sig även att män känner press och bryr sig om hur de 
klär sig och framstår för att det skall anses okej av samhället.  

3.3 Media vs skapandet av den ideala kroppen  
Under denna rubrik avser jag att redogöra för tidigare forskning inom områden 
såsom ideal och hur förebilder påverkar människors identitetskonstruktion i 
framställandet av kroppen.  

Markula (2001) samt Dewing och Foster (2007) har båda utfört studier om kvinnor 
och män och om hur media påverkar deras sätt att se på sig själva. Markula har i en 
studie från 2001 genomfört en diskursanalys av artiklar inom en rad olika 
fitnesstidningar och studiens syfte var att undersöka hur dessa artiklar påverkar bilden 
av hur en kvinnas kropp skall se ut. Markulas huvudsakliga röda tråd genom studien 
är BID (kropps-bilds-förvrängning) och på vilket sätt artiklarna i tidningarna 
uppmuntrar till det onaturliga kroppsideal som gör att kvinnor får lågt självförtroende 
och blir osäkra. Det framkommer bland annat att fitnesstidningarna motiverade 
kvinnor till ett bättre självförtroende då det ansågs mer attraktivt med ett bra 
självförtroende till en vältränad kropp. Artiklarna påvisade även att kvinnor med 
bättre självförtroende har en bättre kroppsuppfattning och tvärtom – om du tror på dig 
själv kan du även älska din kropp. Trots detta gav artiklarna en felaktig bild av hur en 
kropp bör vara formad eller hur en kvinna skall se ut och detta ledde inte till att 
kvinnorna kände sig mer trygga eller självsäkra i sig själva. Resultatet visade att 
media spelar en stor roll vad gäller ideal och hur samhället förespråkar att en kvinna 
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skall se ut. Människor bör hålla sig kritiska till hur media väljer att framställa kropp 
och träning då kvinnor än idag anses vara svagare än männen. Trots kvinnornas 
vältränade kroppar finns inget självförtroende som lyfter upp att de faktiskt ser bra ut. 
I resultatet framgick att idealet är detsamma som förr, det vill säga att mannen skall 
vara större och starkare än kvinnan. 

Dewing och Foster (2007) genomförde en diskurspsykologisk undersökning med 
semi-strukturerade intervjuer med femton män i varierande åldrar. De undersökte 
bland annat männens självuppskattning och deras egen kroppsuppfattning i 
förhållande till samhällets ideal och normer. Studien visar att media idag har en stor 
makt som skapar och formar ideal och roller vilket har gjort att pressen på män och 
hur deras kroppar skall formas är stor. Begreppet kroppsuppfattning har fått en 
omfattande betydelse som direkt kopplas till storlek och formandet av kroppen. 
Männen i studien vill distansera sig från rådande normer i samhället som förespråkar 
ideal och de ser sig själva inte vara påverkade av dessa. Resultatet visar på att männen 
i studien inte kan identifiera sig med de ideal samhället förespråkar då de inte anser 
sig falla inom ramen för hur en manlig kropp idag skall se ut. Oavsett om männen i 
studien inte anser att kroppen och dess utseende är viktigt, så framstår det genom 
resultatet att det blir svårt för männen att distansera sig från att bli påverkad. Gill, 
Henwood och McLean (2005) har genomfört en diskursanalytisk undersökning med 
intervjuer av endast män för att ta reda på hur de känner för sin egen kropp, hur 
diskursen talar för kroppen och hur de jämför sig med andra män och deras kroppar. 
Även här framkommer det att intresset bland media och i populärkulturen om män 
och deras kroppar ökat historiskt sätt. Det manliga idealet är idag att männen skall 
ha ”sex-pack” och vara muskulösa och de jämförs med hjältar och idealet om en stor 
och stark kropp påvisas allt tydligare i samhället. Resultat i undersökningen visar att 
männen idag har ökad ångest och ängslan över vad idealet förespråkar. Detta 
resulterar i lägre självförtroende, många funderingar kring hälsa och framförallt bidrar 
det till att många män drabbas av ätstörningar. I samtliga tre undersökningar påvisas 
det tydligt att både män och kvinnor påverkas negativt av hur de samhälleliga idealen 
i media ser ut. 

3.4 Sammanfattning 
Studierna som presenterats har alla beröringspunkter som innefattar människan, genus, 
kroppen, träning och självuppfattning. Dock saknas en aspekt – ingen av studierna har 
fokuserat på den enskilda individens identitetskonstruktion och framställandet av 
individens kropp och träning på ett mer intimt och personligt sätt. Studierna har 
istället haft fokus på att undersöka hur samhälleliga, mediala normer och ideal och 
influerat människor gällande kroppen och hur individen utifrån det påverkas och 
uppfattar sig själv. Endast ett fåtal av studierna ovan presenterar träning och dess 
inverkan på människor dock inte utifrån personliga perspektiv. Denna undersökning 
kommer därför att ha fokus på hur den egna individen framställer sin kropp och 
träning via sina personliga bloggar på internet. Denna undersökning kommer att 
arbeta utifrån kritisk diskurspsykologi, vilket i sin tur kan medföra att omedvetna 
aspekter kommer till ytan eller aspekter som tagits för givet tidigare får en annan 
betydelse och innebörd. Den forskning som presenterats ovan har utgått från någon 
form av diskursanalys. Studierna ovan har gjorts utifrån både intervjuer och 
textanalyser. Min undersökning kommer däremot att genomföras utifrån en textanalys 
av människors personliga texter och tankar. Detta medför att jag kan få en djupare 
insyn i hur dessa människor känner och jag står samtidigt fri från att kunna påverka 
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det individen uttrycker. Deltagaren skriver och uttrycker sig helt fritt på sin egen 
domän. Ytterligare en aspekt för denna undersökning kommer att vara skillnader 
respektive likheter i genus, det vill säga hur människor personligen känner för över 
och underordning bland män och kvinnor i förhållande till skapandet av kroppen. 
Förhoppningar är att denna undersökning skall skapa ny kunskap genom att ge en 
ökad och djupare förståelse för hur den egna individen faktiskt känner för kropp och 
träning.  

4 Teoretiska perspektiv  
Nedan kommer jag att redogöra för min teoretiska ansats. Jag kommer beskriva 
socialkonstruktionism övergripande samt redogöra för Connells teori om den sociala 
konstruktionen av kroppen.  

4.1 Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism innefattar hur människan uppfattar saker, hur de förhåller sig 
till olika ting och hur någonting uppfattas att vara sant, samtidigt som perspektivet är 
en konstruktion i sig. Konstruktioner sker mellan människor, såsom bilder över hur 
någonting skall vara, exempelvis mellan män och kvinnor. Viven Burr (2003) anser 
att social konstruktionism mer handlar om hur människan upplever sin egen livsvärld. 
Burr (2003: 7-8) menar att människans sätt att förstå världen inte kommer från en 
objektiv synvinkel utan mer från hur andra människor påverkar varandra. På det sättet 
människan uppfattar och tolkar sin värld där och då, är på det sättet världen är 
konstruerad. Samtidigt anser hon att människan föds in olika former av ramar och 
kategorier som förklarar på vilket sätt man skall uppföra sig och bete sig. Vidare 
menar Burr (2003: 158-159) att det inte finns några sanningar som antyder på något 
vis att man skall vara på ett vist sätt, utan att sanningarna ligger i att konstruktionerna 
skapas efter vad samhället säger just då. Jag tolkar det som att människan konstruerar 
något utifrån vad som är aktuellt i samhället just där och då. Den sociala 
konstruktionismen menar att människor tillsammans skapar varandra genom 
interaktioner i den sociala världen (Burr, 2003: 4-5). Burr (2003: 47-48) skriver 
vidare att våra sociala konstruktioner skapas genom språket och att språket hjälper oss 
människor att förstå den sociala världen. Språket är nämligen det som ger oss struktur 
och mening och aktören förstår världen just genom språket. 

Med tanke på att fokus i min studie handlar om hur personerna i bloggarna väljer att 
konstruera sin identitet i relation till kropp och träning är konstruktionism en passande 
teoretisk utgångspunkt. För att begränsa mig ytterligare teoretiskt har jag valt att utgå 
ifrån Robert Connell (1987: 67-68) som mer ingående beskriver den sociala 
konstruktionen av kroppar och hur människors kroppar påverkas av samhälleliga 
normer och inte bara tar sin utgångspunkt i hur vi är biologiskt skapta. De sociala 
faktorerna har en stor inverkan på hur både kvinnor och män påverkas och influeras 
av hur vi bör se ut och hur vi väljer att forma vår kropp. Connell talar om kroppen 
som både ett biologiskt och ett socialt skapat fenomen. Connell (1987: 47-48) menar 
att det finns skillnad mellan hur män och kvinnor socialt konstruerar sina kroppar och 
att formandet av kroppen inte bara påverkats av biologiska mönster, utan även utifrån 
den sociala världen. 
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4.2 Role Theory 
Connell (1987: 47-53) belyser något som han kallar för ”The role theory” och som 
innefattar en rad olika roller som var och en tar en del av. Vissa av dessa roller utgår 
från olika normer beroende på vilken roll personen befinner sig. Dessa roller skiljer 
sig beroende på om man är man eller kvinna eftersom det finns olika förväntningar på 
varje enskild roll, vilket i sin tur gör att män och kvinnor tänker och agerar olika 
utifrån dessa sociala normer. En typisk social konstruktion är exempelvis att kvinnor 
är mer lämpliga att ta hand om barn än vad männen är. Männen skall istället vara de 
starka som arbetar och utövar det tyngre arbetet som en kvinna inte anses kunna 
utföra. Connell (1987: 49) skriver vidare att människor är som fångade i hur något 
skall vara och att människor är bundna till olika stereotyper. Stereotyper i sin tur har 
anknytning till sociala normer vilket gör att vi människor blir påverkade att försöka 
konstruera oss själva enligt normerna. Normer och ideal om hur män och kvinnor bör 
vara eller se ut har historiskt sett alltid funnits, och kommer förmodligen alltid att 
finnas.  

En stor del av Connells (1987) teoribygge handlar om att en människas kropp 
förändras genom de sociala praktikerna i vårt samhälle och att de sociala strukturerna 
egentligen är onaturliga eftersom det inte längre handlar om att kropparna 
transformeras utifrån de biologiska grunderna (Connell, 1987: 78). Connell menar att 
kroppen är ett objekt som hela tiden förändras utefter vad normerna säger. De sociala 
strukturer som omformar människan och kroppen utgör inte några givna biologiska 
mönster samtidigt som biologin inte kan ignoreras. Istället bidrar de sociala 
praktikerna till att individen förnekar att den naturliga kroppen fortfarande finns där. 
När Connell talar om manligt och kvinnligt menar han att vi kan uppfatta skillnader i 
varandras kroppar och att detta dessutom påverkas av normerna. Connells teori 
innefattar att mannen är överordnad vad gäller styrka och de uppgifter som männen 
ska kunna utföra och kallar det för hegemonisk manlighet. Samtidigt faller kvinnan 
inom ramen för den sociala normen då hon helst bör framstå som fysiskt svagare och 
mer känslomässigt inriktad. Connell menar dock att människan faktiskt har frihet till 
att kunna välja (Connell, 1987: 78-82). Sammanfattningsvis bygger Connells teori på 
att samhällets normer har lika stor inverkan som de biologiska mönstren har för mäns 
och kvinnors konstruktioner av sina kroppar. Det Connell betonar är att de sociala 
praktikerna och de biologiska mönstren har lika stor vikt vad det gäller människan – 
det är inte varken eller, snarare både och. Tillsammans utgör dessa två aspekter 
konstruktionen av kroppar och hur män och kvinnor väljer att framställa dessa. 
Aspekterna fungerar som två byggstenar i hur individen både konstruerar sig samt blir 
konstruerade av andra.   

4.3 Gender and power 
Kön kan i sig förstås som biologiskt kön medan genus behandlar de sociala 
rollförväntningar som är socialt konstruerade egenskaper vilka kännetecknas av 
maskulinitet och femininitet. Genus kan även betraktas som kopplat till makt och 
beskriver då sociala mönster och beteenden som är sammankopplade med ett visst 
biologiskt kön. Connells (1987: 23-24) teori belyser främst relationen mellan de olika 
könen, skillnaderna mellan mannen och kvinnan och hur relationen endast kan 
definieras genom att de som är överordnade (mannen) och de underordnade (kvinnan) 
samspelar med varandra – det vill säga ingen underordning utan överordning. I och 
med detta genereras makten då mannen ständigt ses som den utav de båda könen som 
anses vara överordnad. Med andra ord är det först när dessa två aspekter slås ihop och 
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ett mönster kommer uttryck som skillnader uppenbaras. Connell skriver att genom 
konstruktionerna är det på sätt och vis förutbestämt hur en man eller kvinna skall 
agera och bete sig och att dagens ramar för hur människan bör vara hela tiden 
utvecklas och förändras. Connell beskriver att mannen och kvinnan inte skulle 
överleva utan varandra, snarare att de är förutsättningar för samt skapar och formar 
varandra. Utifrån ett historiskt perspektiv har oftast mannen setts som en överordnad 
över kvinnan utifrån olika stereotyper. Detta är just denna ordning som Connell 
benämner som den hegemoniska manligheten (Connell, 1987: 183-185). Utifrån 
stereotyper i samhället framställs mannen att vara den fysiskt större och starkare 
vilket också generar viss makt. Kvinnan framställs på ett annat sätt genom att hon 
anses vara svagare och att inte klara av lika mycket som mannen vad de gäller fysiska 
aktiviteter (Connell, 1987: 180-183). Connell menar att det är sociala strukturer som 
format dessa mönster eftersom denna syn – så vitt man vet – alltid funnits i vårt 
samhälle. Normer och ideal påvisar en sak och då ”rättar” sig individen många gånger 
efter hur något skall eller bör vara. Connell menar att vi faktiskt har möjligheter att 
konstruera och omforma oss eftersom konstruktioner inte endast är formade utifrån 
biologiska mönster utan även från sociala sådana. Enligt Connell är dessa mönster 
dock föränderliga om vi inser att vi faktiskt besitter handlingsfrihet eftersom dessa 
(mönster) är både socialt och biologiskt konstruerade över tid (Connell 1987: 185-
186).  Det är emellertid vanligt att maktpositioner reproduceras eftersom media 
företrädesvis framställer den manliga kroppen som större och starkare, samtidigt som 
kvinnan framställs tvärtom. Utifrån Connells teori blir det relevant att studera och 
analysera om det finns mönster i min empiri som talar för hur män och kvinnor 
framställer sin träning och sina kroppar. Om det finns skillnader respektive likheter 
vad det gäller just makt och genus är också intressant att undersöka.   

5 Metod 
Nedan redogör jag för vad diskursanalys innebär som metod och hur jag tillämpat 
detta i min studie utifrån diskurspsykologi. Jag redogör dessutom för studiens 
tillvägagångssätt samt för mitt urval och urvalskriterier.  

5.1 Vad är en diskurs? 
Diskurs kan förklaras på många olika sätt, vilket har gjort att begreppet i sig blivit 
ganska oklart på många plan. Dock har det blivit allt populärare att använda begreppet 
för en rad olika undersökningar. Begreppet diskurs innebär att språket skapar mönster 
som vi följer och agerar efter i vårt sociala samspel. Att analysera dessa diskurser 
bidrar till at vi faktiskt har möjlighet att bearbeta dessa mönster. Eftersom begreppet i 
sig är svårförklarat kan man finna en rad olika försök till att försöka definiera och 
sätta ord på vad diskurs är och betyder. Men för att sammanfatta en definition kan 
man säga att diskurs ”är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2000: 7). Inom diskursanalys fokuserar man på att försöka se 
innebörden och betydelser i handling och språk. Begreppet innefattar att man skall 
studera ord, uttryck, fraser och liknande som gör att man kan få en helhet av det som 
sägs, det vill säga den större bilden av något. Det finns två viktiga aspekter som 
fokuseras på inom diskursanalys och det är just språk och subjekt vilket har med att 
göra att man analyserar olika maktpositioner i samhället samt analysera hur och på 
vilket sätt dessa aspekter möjliggör en social förändring. Det hela handlar egentligen 
om att analysera och kartlägga människans olika diskurser i den vardagliga sociala 
interaktionen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 8-10). 
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5.2 Diskursanalys som teori och metod 
Mitt val av metod är textanalys i form av kritisk diskurspsykologi. Här har jag tagit 
min utgångspunkt från Nigel Edley (2001: 189-228). Valet av denna metod bygger på 
att jag i min studie kommer att studera hur aktörer konstruerar sin identitet samt 
framställer sin kropp och sin träning utifrån ett bredare perspektiv och på så sätt få en 
bild av detsamma. Jag har sedan för avsikt att smalna av och analysera utifrån mitt 
urval av bloggskribenter ser på fenomenet. Det handlar således om hur personerna i 
bloggarna socialt konstruerar sin kropp. Utifrån mitt syfte har jag valt att lägga fokus 
på hur bloggskribenterna väljer att framställa sig själva, vad som påverkat dem till att 
börja träna och vad det är som motiverar dessa personer. Jag kommer att beskriva 
ingående vad begreppen diskurs och diskurspsykologi innebär samt att redogöra för 
begreppen tolkningsrepertoar, subjektspositionering och ideologiska dilemman – som 
är viktiga för min analys. 

Inom diskursanalysen är metod och teori sammanlänkade vilket innebär att 
diskursanalyser inte endast används som metod utan även innefattar en teoretisk del. 
Dessa två utgör tillsammans en teoretisk och metodologisk helhet vilket i sin tur 
innebär att ”paketet” både innehåller teoretiska och metodologiska ansatser. Det som 
är viktigt att tänka på inom diskursanalys är att man väljer teoretiska ansatser som 
ligger till grund för diskursanalysen eftersom man vill hålla sig inom ramen för vad 
som är väsentligt. Genom att skaffa sig en överblick över ämnet, som skall studeras, 
kan man kan utveckla och bearbeta sin analys under tidens gång. För att kunna göra 
detta krävs att man inte ”svävar ut” för mycket inom den teoretiska ansatsen utan kan 
hålla sig till det som är väsentligt för diskursanalysen (Winther Jörgensen & Phillips, 
2000: 10).  

5.3 Vad är diskursiv psykologi?  
Inom diskurspsykologi anses texter och språk vara konstruktioner av världen vilket 
kommer till uttryck genom sociala handlingar. Istället för att fokus ligger på att 
studera mentala processer går metoden ut på att empiriskt analysera och studera 
språket och dess kontext (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 97). Hur vi människor 
förstår och tolkar världen har inte alltid att göra med hur världen faktiskt ser ut, utan 
tolkningen skapas genom sociala interaktioner i vardagen. Den sociala världen 
konstrueras genom möten – i olika sammanhang – med andra människor. Grunden för 
diskurspsykologin ligger i att jaget ses som något socialt och innefattar att fokus i de 
empiriska studierna ligger på identiteter, hur de uppstår och konstrueras genom 
sociala praktiker. I och med detta finns det inte en gräns mellan den så kallade yttre 
världen och individidens inre utan de båda aspekterna utgör en och samma slags värld. 
Inom diskurspsykologin betraktas identiteter konstrueras genom talet och 
identiteterna är då produkterna av en rad olika diskurser. Det finns således inget inre 
utan språket (Edley, 2001). Det skapas dock inte en ny identitet varje gång någon talar 
eftersom identiteten konstrueras utifrån redan rådande diskurser. Beroende på hur 
våra identiteter kommer till uttryck har att göra med tidigare diskursiva praktiker. 
(Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 105-107). Metoden – utifrån Edley (2001) – är 
kritisk diskurspsykologi och innefattar hur individen positionerar sig främst genom 
maktrelationer eftersom makt är ett viktigt begrepp inom denna metod. Utifrån 
texterna analyseras normer och ideal för att se hur människor positionerar sig för att 
försöka bryta den rådande maktbalansen mellan bland annat manligt och kvinnligt 
Analysen utgår utifrån tre aspekter; tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och 
subjektspositionering.   
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5.4 Makt och vetenskap 
Inom diskursanalysen har Foucault (Winther Jorgensen & Phillips, 2000: 19-26) 
framfört en teori som behandlar makt och vetenskap. Inom teorin anses det istället att 
den sociala världen formas och transformeras genom makten, såsom exempelvis att 
objekt separeras och får en annan form av relation till varandra. Istället för att agenter 
och strukturer ses som en mittpunkt blir istället makten huvudpunkten som i sig är 
själva diskursen. Makten kan ses i flera sociala praktiker och är således inget negativt, 
snarare produktivt och utvecklande. Genom makten organiseras och utvecklas hela 
tiden sociala relationer, diskurser och vetenskap. Foucault menar att makten tillhör 
vetenskap och tvärtom då dessa begrepp kräver varandra, det är alltså ständigt bundna 
till varandra. Eftersom att makt formar den sociala världen och således det som 
definierar att världen är på ett visst sätt befaras att allt annat faller till glömska. Där av 
förfaller makt bli både utvecklande och framåtgående samtidigt som den förefaller bli 
begränsad och förhindrar många andra möjligheter. Inom diskurspsykologin anses det 
att människor tenderar att bli ”slavar” för språket, genom diskurser formar människan 
nya sammansättningar i både språk och ord. Diskurspsykologin behandlar att alla 
praktiker är diskurser, det skiljs alltså således aldrig åt.  Här faller intresset för de 
ideologiska verkningar som finns inom diskursiva praktiker och det liknar Foucaults 
teori om makt och vetenskap och innefattar således att makt är något som är 
produktivt (Whinter Jorgensen & Phillips, 2000: 26-28). Diskurspsykologin hävdar att 
diskurser är grundande inom sociala praktiker, och inom metoden ligger fokus på 
både aktörsnivåer och samtidigt på de samhälleliga strukturer som människor i sin tur 
formar och utvecklar i den diskursiva praktiken. Som nämnt ovan positionerar sig 
människor främst genom maktrelationer och inom diskurspsykologin anses att 
maktutövning uppstår  när individen måste förhandla och hävda sin identitet (Edley, 
2001).   

5.5 Tolkningsrepertoar  
Tolkningsrepertoar kan förstås som en flexibel resurs för individen att tala om och 
förstå världen eller karaktäriserar ett visst fenomen. Inom kritisk diskurspsykologi kan 
en tolkningsrepertoar förstås som en uppbyggnad av text, bild och tal i olika sociala 
interaktioner. Människor använder sig i sociala interaktioner av tolkningsrepertoarer 
för att konstruera och forma en verklighet. Tolkningsrepertoarer är begrepp, en 
förklaring eller en beskrivning av något som blir likt ett verktyg för människan att 
använda sig av för att kategorisera och förklara ett fenomen. Det handlar om att 
försöka se vad som är återkommande i människors olika tal eller text, om det går att 
kategorisera och identifiera mönster och vad som slutligen blir ett huvudsakligt och 
genomgående tema i texten. Konversationer består i stort sett av olika ramverk av 
citat och dessa citat kan plockas ut och blir då tolkningsrepertoarer som gör att text 
och språk blir mer förståeligt. En tolkningsrepertoar gör att texten i sig får en helhet 
och det blir tydligare att förstå kontexten av materialet som kategoriserats. De utvalda 
kategorierna är det som är viktigast och återkommande i det som informanten talar 
eller skriver om (Edley, 2001: 198-199). Jag har i texterna utgått ifrån de 
tolkningsrepertoarer som beskriver hur informanterna ser på träning och 
hälsa/välmående.  

5.6 Subjektspositionering  
Subjektspositionering kan förstås som en typ av identitet eller position som en individ 
antar i berättelser med andra. Individen antar en subjektsposition eftersom han/hon 
bara kan agera efter specifika mönster beroende på diskurs. Detta gör att individen 
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antar en subjektpositionering beroende på vilken diskurs de befinner sig i och vad de 
påstår eller uttrycker om sig själva, eller om den yttre världen i den specifika 
situationen. Subjektspositionering kan definieras som de olika platser vi befinner oss i 
inom en specifik konversation, beroende på hur vi talar om och formar våra identiteter. 
Tolkningsrepertoarer och subjektspositioner kan kopplas samman eftersom 
tolkningsrepertoarer står för de diskurser som individen tar sig an när de intar sina 
subjektspositioner. Det handlar om att se till den specifika situationen, det personen 
uttrycker genom text eller tal och är det som talar för vem individen är. I och med 
detta knyts diskurser, tolkningsrepertoarer och subjektspositioner samman då de två 
förstnämnda formar och talar för och om vilken position individen intar (Edley, 2001: 
210). I analyser av texter handlar det om att se hur individerna beskriver sig själva – i 
deras utsagor och vad som specifikt beskriver individernas positioner – och vad det är 
i texterna som kommer till uttryck i hur dessa människor framställer sig. Positionen 
skapas beroende på hur individen känner för den specifika situationen och hur 
han/hon ställer sig till sig själv och den yttre världen. 

5.7 Ideologiska dilemman  
Ideologiska dilemman används för att beskriva att verkligheten inte bara styrs av 
ideologier samt att kulturen skall ses som något som konstrueras och förändras 
ständigt över tid. Ideologier kan i detta sammanhang – till skillnad från teoretiska och 
intellektuella ideologier som är utformade efter teorier – förstås som levda ideologier. 
Det råder omedvetenhet och motsägelser inom de levda ideologierna då kulturen och 
verkligheten hela tiden är något som skall kritiseras av individerna för att de skall 
förstå hur verkligheten omformas och konstrueras. Dock kan de levda ideologierna 
även vara flexibla resurser som förtydligar situationen i sociala interaktioner. 
Ideologiska dilemman kan förstås som en motsägelse, då individen intar en viss 
ståndpunkt som strider emot de gemensamma värderingarna. Det kan finnas 
motsägelser i hur människan skall agera i interaktioner inom en viss kultur eller 
specifik situation. Exempelvis kan något framställas och utföras på ett sätt men 
samtidigt kan en person ha en motsägelse om detta och gå emot de principer som 
råder inom interaktionen, vilket gör att ett ideologiskt dilemma uppstått. Beroende på 
vilken situation man befinner sig i finns det flera sätt som anses vara acceptabelt att 
bete sig eller agera utefter. Dock kan dessa olika sätt att agera vara motsägelser trots 
att de ändå anses acceptabel enligt situationen eller kulturen som vi lever i. Att i text 
söka efter ideologiska dilemman innefattar att finna eventuella motsägande 
påståenden som finns runt de värderingar som individerna uttryckt sig om från början. 
Motsägelserna kan vara exempelvis argument som individen endast uttrycker för att 
skydda sig själv under en specifik konflikt eller svår situation. (Edley, 2001: 202-203). 
I sökandet efter ideologiska dilemman i mitt material, kommer jag att försöka 
identifiera motsägelser i de subjektspositioner jag funnit, dvs. om aktörerna vill 
framställa sig på ett sätt som kanske egentligen inte stämmer överens med hur det 
egentligen är. Det kan exempelvis framstå i och med de subjektspositioner som 
aktörerna antagit att de anser en sak om kropp och träning samtidigt som det i texterna 
bevisas en motsägelse mot hur de uttryckt sig tidigare. 

5.8 Utgångspunkter för analysprocessen 
Inom diskurspsykologi är det viktigt att tydligt redogöra för varje steg under 
analysens gång eftersom detta gör att studien blir mer trovärdig – särskilt om läsarna 
själva får följa processen och bilda sig en uppfattning om arbetet. Det blir lättare att 
fastställa att en diskursanalys är trovärdig om läsarna själva kan se sammanhanget. 
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Som tidigare nämnts är teori och metod inom diskursanalys sammanlänkande vilket 
gör att arbetet skiftar och sker växlande mellan teori och metod (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2000: 122-123). Jag kommer alltså att använda mig av Edleys (2001: 189-
228) version av diskurspsykologi och jag kommer att bearbeta bloggtexter genom att 
göra en textanalys utifrån de tre begrepp jag beskrivit ovan; tolkningsrepertoar, 
subjektspositionering och ideologiska dilemman. Genom att använda mig av dessa 
begrepp kommer jag att kunna finna mönster och kategoriseringar som är 
återkommande i texterna och som i sin tur blir huvudsakliga aspekter att analysera. 
Eftersom en text behöver bearbetas mer än en gång är det förslagsvis bättre att 
använda sig av ett mindre antal texter och då även ett mindre urval då 
analysprocessen oftast tar mycket tid (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 120). 
Textanalys kan sammanfattas som att forskaren får en helhetsbild av vad en skribent 
skriver i sin text på ett mer ingående och konkret vis och det krävs således att 
forskaren lägger fokus på detaljerna i texten.   

5.9 Forskning på Internet 
Forskning på Internet medför ett oberoende av tid då materialet på Internet alltid finns 
till hands att arbeta med. Jag kan inte påverka vad bloggskribenterna uttrycker eller 
känner då det är de själva som skapar och konstruerar sin identitet utifrån hur de 
själva vill framstå för sina läsare. Detta kan i sin tur göra att forskning om och på 
Internet blir osäker och kan vara en nackdel med denna metod eftersom vi inte vet om 
det bloggskribenterna skriver stämmer överens med verkligheten. Dock finns det 
inget som säger att en person framställer sig själv på ett mer riktigt vis i verkliga livet 
eftersom vi alla konstruerar vår egen identitet och funderar över hur vi vill uppfattas 
och hur vi uppfattas av andra (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003: 25, 28). Då 
vi kan vara anonyma på Internet eller att författaren använder pseudonym kan 
medföra att människor känner att de kan dela med sig av vilka de faktiskt är på ett 
annat sätt och öppna upp sig mer för vilka de faktiskt är som personer utan att behöva 
vara rädda för att bli dömda (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003: 27). 
Forskning på Internet växer sig allt större och blir allt viktigare då det idag är en stor 
del av människors vardag och med tanke på detta ökar intresset av forskning på 
Internet eftersom det blir en ny plats för människor att interagera. Valet av 
diskurspsykologi som metod och mitt urval av bloggar ger mig en större förståelse för 
hur dessa människor väljer att framställa sig själva och sin träning utifrån hur de 
själva konstruerar sin identitet.  

5.10 Genomförande och urval 
Mitt empiriska material består av blogginlägg från sex stycken bloggare − tre manliga 
och tre kvinnliga. Texten i samtliga blogginlägg är alltså vad som skall analyseras och 
samtidigt har jag tagit hänsyn till bilder som läggs upp i bloggarna för att kunna se 
vad bilderna spelar för roll i textens innehåll. Studien innefattar blogginlägg under en 
månads tid, nämligen november 2012. 

Mitt val av empiri − att använda mig av bloggskribenter som informanter − grundar 
sig i att jag ville studera hur människor framställer sin träning och sina kroppar. 
Eftersom min frågeställning är mikroorienterad blev det mer logiskt att använda mig 
av just bloggskribenterna som informanter för att kunna se hur de utifrån sin identitet 
framställer sig. Därför valde jag totalt sex stycken olika bloggar för min undersökning 
där könsfördelningen är jämn. Jag valde att använda mig av kriterieurval för att kunna 
välja ut de mest relevanta bloggarna och då studien är kvalitativ använde jag mig av 
strategiskt urval för att välja ut de mest relevanta inläggen. Mitt kriterieurval grundar 
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sig i mitt syfte för studien vilket gjorde att jag framtog dessa riktlinjer/urvalskriterier 
innan sökningen av bloggarna;  

Samtliga bloggskribenter skall vara mellan 18 till 30 år.  

Personen i fråga skall vara aktiv i sin träning (minst träna 2-3 gånger i veckan).  

Bloggen skall uppdateras aktivt och bloggen skall ha funnits i minst tre månader.  

Bloggen skall ha fokus på hälsa och välmående. 

Mitt val av just dessa specifika bloggar kom att − efter ett antal sökningar runt om på 
Internet, bland annat via sökmotorn Google − omfatta träningsbloggar och 
fitnessbloggar. Vilka sökord som användes kommer jag inte att redogöra för av etiska 
skäl. I sökningen på internet fann jag ett antal bloggar som alla tog upp träning och 
hälsa/välmående och det slutade med att jag alltså valde ut sex stycken bloggar som 
alla har varit aktiva i bloggskrivandet i minst tre månader och som uppfyllde mina 
urvalskriterier. Istället för att använda mig av ett större antal bloggar avgränsade jag 
mig till endast sex stycken. Från början var min tanke att studien endast skulle 
omfatta kvinnliga bloggskribenter men med tiden visade det sig att det kan vara 
relevant att få med ett manligt perspektiv. Slutligen valde jag att ha med tre manliga 
bloggskribenter och tre kvinnliga för att samtidigt kunna se om det finns en skillnad i 
hur männen och kvinnorna framställer träning och kropp. Samtliga bloggskribenter är 
öppna med vilka de är gällande deras namn, ålder och vad det gör i sitt liv och 
samtliga uppfyller de kriterier jag hade gällande träning och hälsa/välmående. 

5.11 Metodproblem 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som främst används inom kvantitativ 
forskning. Inom den kvalitativa forskningen används andra uttryck; giltighet och 
tillförgiltighet − detta för att kunna anpassa dessa två begrepp så pass som det går till 
den kvalitativa forskningen. (Bergström & Boréus, 2005: 352). Reliabiliteten, i detta 
fall tillförlitligheten, kan vara låg när det gäller denna typ av undersökning eftersom 
studien i detta fall går ut på att analysera bloggar, vilket i sin tur gör att resultatet är 
helt beroende av de bloggar och den text som valts ut.  

Eftersom att kvalitativ diskursanalys har tillgång till att vara mer öppen för hur 
analysverktygen för studien skall se ut förefaller det bli svårt att mäta fenomenet. På 
grund av detta kan inte heller krav på intersubjektivitet ställas. Därför är det viktigt att 
jag som forskare förklarar vägen till resultatet noggrant vilket skall öka giltighet och 
tillförlitligheten.  

Enligt Bergström och Boréus (2005: 352-353) är det viktigt inom diskursanalys att 
giltigheten ses utifrån de teoretiska perspektiven, därför är det centralt att jag som 
forskare utgår utifrån de perspektiv som valts ut till studien. Ett annat metodproblem 
för denna studie kan vara att resultatet inte helt och hållet är tillförlitligt då resultat 
helt är beroende av valet av bloggar. Hade andra bloggar valts ut till studien hade 
resultatet måhända sett annorlunda ut beroende på hur andra bloggskribenter uttrycker 
sig. I fråga om giltighet är det viktigt att hålla sig till maktrelationer − i detta fall 
genusteori − och beroende på hur individen ser på makt är giltigheten antingen hög 
eller låg. Detta beror på hur individen positionerar och uttrycker sig i den aktuella 
situationen.  



  15 

5.12 Etiska ställningstaganden  
Eftersom forskning är viktigt för både samhället och enskilda individers utveckling är 
det samtidigt centralt att forskningen hålls på en relativ hög nivå och tar hänsyn till de 
individer som är med i studien utifrån etiska ställningstaganden. Inom kvalitativ 
forskning finns det fyra forskningsetiska principer att hålla sig till; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dock hör dessa fyra 
principer främst till intervjuer, observationer eller direkta samspel med en eller flera 
personer. Valet av bloggar i min forskning är bloggar som på internet ligger öppna för 
alla att läsa, vilket har gjort att några speciella etiska ställningstaganden inte gjort 
utifrån min sida. Dock har jag i min studie tagit hänsyn till att inte gå ut med 
personernas riktiga namn vilket gör att konfidentialitetskravet fått ha en liten del i de 
etiska ställningstagandena för just denna studie. Konfidentialitetskravet kan vara den 
principen som är lättast att använda till just forskning på internet då öppna sidor på 
internet egentligen är svårt att hålla skyddat (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 
2003: 181). Syftet med min forskning är inte att analysera individerna i fråga utan 
fokus ligger på deras texter och vad som kan vara användbart i dem utifrån vad de 
skriver, vilket gör att ingen faller inom ramen för att bli kränkt.  

5.13 Analysarbetet 
Inom mitt valda forskningsfält är det viktigt att vara så reflexiv som det går eftersom 
tolkningarna av materialet sker utifrån mig personligen. Beroende på hur jag tolkar 
och förstår materialet blir det min sanning och jag måste kunna argumentera för på 
vilket sätt denna sanning konstrueras för mig. Därför är det också viktigt att beskriva 
hur processen har gått till hela vägen till resultatet och hur analyserandet av texterna 
skett för att andra skall kunna se hur jag tolkat även om de inte tolkat texterna på 
samma sätt. För att kunna välja ut de blogginlägg som var mest innehållsrika för 
studien använde jag mig av kriterier som låg till grund för vad för några specifika 
aspekter inläggen behövde innehålla. Dessa kriterier var; 

 Blogginlägg som beskrev varför dessa personer tränar 

 Blogginlägg där personerna påvisade deras olika mål med träningen 

 Blogginlägg med tankar om hur kroppen förändrats 

 Blogginlägg som påvisar likheter/skillnader i kön 

Efter att urvalet utförts omfattade empirin den information som på bästa sätt skulle 
hjälpa mig att kunna besvara syfte och frågeställningar. Dock behövde inte varje 
inlägg innefatta alla kriterier så länge det fanns en i varje inlägg. Kriterierna var till 
stor hjälp vid sorteringen av dessa inlägg då dessa kriterier var bäst lämpade för syftet 
till denna studie och för att kunna besvara mina två frågeställningar. Det utplockade 
inläggen delades in i kategorier utifrån en form av kodning som är till för att man 
skall kunna identifiera teman i texterna. Eftersom diskurspsykologin som 
analysmetod är baserat på att man skall finna mönster i texterna för att sedan kunna 
placera delar av texterna - såsom citat - i kategorier utgick jag ifrån de tre begreppen 
tolkningsrepertoar, subjektsposition och ideologiska dilemman som jag beskrivit ovan. 
Dessa begrepp var för mig vägledande genom hela analysprocessen samtidigt som det 
är viktigt att vara öppen för nya teman som kan uppkomma under processen och 
genomläsningen av texterna. Det är alltid relevant att söka efter fler teman under 
processens gång eftersom man snabbt märker att vissa teman är mer användbara än 
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andra (Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 122). Anledningen till att dessa tre 
begrepp blev så pass relevanta som verktyg var för att de passade bäst till syfte och 
frågeställningar samt eftersom aktörernas utsagor var viktigt för mig att finna mönster 
i.  

5.14 Den egna forskarrollen  
Eftersom jag själv varit aktiv inom träning har jag viss förförståelse utifrån mitt valda 
fenomen. Jag har utifrån mina egna kunskaper kring detta ämne försökt vara så pass 
reflexiv som möjligt eftersom stor vikt inom diskurspsykologin ligger i att använda 
sina egna teorier i sin forskning (Burr i Winther Jörgensen & Phillips, 2000: 111). 
Denna förförståelse har för mig inte försvårat studien utan mer gjort att intresset ökat 
ju mer jag läste in mig i texterna som analyserades. Vad gäller fenomenet i sig vill jag 
ändå tro att många känner igen sig i detta problemområde vilket gjorde ämnet mer 
intressant. Johansson (2006: 139-140) skriver att gymvärlden och fitnesskulturen kan 
ses som ”missnöjeskultur” eftersom denna kultur mestadels handlar om att människor 
jämför sig med varandra gällande kropp och träning. Genom att människor ständigt 
jämför sig med varandra skaffar vi oss automatiskt förebilder vi vill efterlikna. Detta 
är något jag personligen kan relatera till, jag känner igen mig i att man automatiskt 
dras in i tankar om hur man vill bygga upp sin kropp genom träningen. Detta har gjort 
att jag genom min förförståelse på ett sätt redan var insatt i mitt valda 
forskningsområde. För att få en distans och betrakta fenomenet på ett annat sätt har 
jag använt mig av min handledare som har läst igenom mina texter och kommit med 
synpunkter då jag som forskare själv bildat min sociala verklighet kring det valda 
fenomenet. Det är viktigt som forskare att skilja på sina egna erfarenheter kring 
fenomenet med det informanterna uttrycker. Dock är det viktigt att understryka att det 
jag, genom mitt språk, uttrycker är baserat på texterna i bloggarna jag valt ut och 
utefter min förförståelse kring ämnet ändå försökt varit så reflexiv som det bara gått 
under studiens gång. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att det finns flera sanningar om 
världen och att jag bör vara öppen och reflexiv för fler infallsvinklar som kan 
uppkomma under studiens gång. Det är upp till varje forskare att inte tro eller 
argumentera för att deras version är den enda som stämmer, utan att i forskarrollen 
motivera och argumentera för att det finns fler versioner av ett fenomen än endast en.  

6 Resultat 
I detta kapitel redovisar jag de mönster som framkommit i det empiriska materialet. 
Utifrån mönstren jag identifierat har ett antal kategorier valts ut som syftar till att 
besvara mina frågeställningar men som också kommer att varvas med mina egna 
tolkningar. Kategorisering har gjorts utifrån de tre begreppen tolkningsrepertoar, 
subjektspositionering och ideologiska dilemman. Resultatdelen börjar med att jag 
presenterar de sex bloggskribenterna för att man skall få en inblick i vilka dessa 
aktörer är. Sedan presenteras de tolkningsrepertoarer jag funnit utifrån aktörernas 
inlägg för att sedan presentera de subjektspositioner och ideologiska dilemman som 
framträder i texterna. 

6.1 Kort presentation av bloggskribenterna  
Nedan följer en kort presentation om vardera bloggskribent. Samtliga skribenter är 
anonymiserade och omdöpta utifrån anonymitet- och konfidentialitetskriterier. 

”Robin” 
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Robin skriver en kort sammanfattning om varför han startade sin träningsblogg och 
vad hans syfte är med träningen. Robins ålder framkommer inte i bloggen dock 
nämner han att han är omkring 25 år gammal. Från första början var Robins syfte med 
bloggen att hålla en träningsdagbok för sig själv, sin familj och för sina vänner. Detta 
utvecklades över tid då Robin upptäckte att han fick fler och fler läsare varje dag. 
Idag är bloggen en fitnessblogg där han skriver om sin träning, kost och 
muskeluppbyggnad för att kunna motivera och inspirera. Bloggen har varit aktiv 
sedan december 2008 och Robin uppdaterar aktivt varje dag gällande sin träning. 

”Sandra” 

Sandra skriver en kort sammanfattning på sin blogg där hon nämner att syftet med 
henne blogg är att skriva om sin träning, inspirera andra till att börja träna och hon 
berättar också att hon gärna hjälper till vid rådgivning. Sandra poängterar i sin 
sammanfattning att hon inte påverkas av samhällets ideal och stereotyper utan att 
hennes blogg har fokus på träning och välmående. Mottot i Sandras blogg är att inte 
falla för vad samhället tycker och tänker om ideal. Jag som läsare får som första 
intryck att bloggen i sig handlar om träning och hälsa och att Sandra tränar för att må 
bra och inte för hur samhället tycker att du ska se ut. 

”Patrik” 

Patrik skriver en kort inledning om sig själv där han bland annat berättar sin historia 
om träning. Från början tränade han endast för hälsa och välmående, för att numera 
bygga muskelmassa och bli stark. Genom dieter och strikt träningsschema nådde 
Patrik sitt mål och idag fokuserar han på mer fitness. Bloggen ger en insikt i Patriks 
vardag med träning men även olika former av dieter som hjälper honom att nå sina 
mål. Han nämner även att han arbetar som rådgivare inom träning för människor som 
vill ha hjälp att nå dit han kommit.  

”Lisa” 

I Lisas sammanfattning framkommer att hon är i 30-årsåldern och att hon har barn. 
Lisa beskriver att hon startade sin blogg för att själv följa sin resa tillbaka till den 
kroppen hon hade innan hon fick barn. Med tiden upptäckte hon att både intresset för 
hennes blogg och att hennes eget intresse för just träning ökade. Idag är hon personlig 
tränare och arbetar aktivt med träning på olika hälsocenter. Hon har även skrivit en 
bok om hälsa och träning och fokus från hennes sida ligger mestadels på att inspirera 
nyblivna mammor som vill bli av med mamma-kilon. Idag har hennes mål blivit att 
om ett år tävla i fitness vilket gör att muskeluppbyggnad och kost blir en stor del i 
hennes blogg för tillfället.  

”Erik” 

I Eriks sammanfattning om sig själv berättar han att hans största intresse är 
styrketräning och att han arbetar som personlig tränare. Hans framtida planer är att 
börja tävla mer intensivt i olika fitnesstävlingar och i bloggen får vi följa hans resa till 
att nå sitt mål. Bloggens fokus ligger mestadels på att beskriva hans träningspass, 
dieter och kost i övrigt. Dock får vi även en personlig inblick i hur han ser på kropp 
och utseende och vad det betyder för Erik.   
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”Malin” 

I Malins inledning får man läsa om hur hennes väg från att ha varit ”dödligt 
överviktig” som hon kallar det, till att nu ha uppnått hennes mål. Malin skriver att 
hennes nästa dröm är att börja tävla inom fitness och att hennes nästa mål är att träna 
upp kroppen så pass att hon kan delta i dessa tävlingar. I bloggen får vi följa hennes 
väg, läsa om hennes visioner och om hennes åsikter kring vikt, träning och hälsa. 
Fokus i bloggen ligger just på dessa tre kategorier som alla egentligen kanske är de tre 
byggstenarna inom detta ämne.  

6.2 Kategorier 
I texterna fann jag tre huvudsakliga kategorier: den perfekta kroppen, framställandet 
av kroppen/träningen samt kvinnligt och manligt?  

6.3 Tolkningsrepertoarer 
Inom de tre kategorierna har jag funnit hela fem tolkningsrepertoarer. Dessa är; den 
ständiga argumentationen, framställandet, träningsexperten, vi kan också och den 
stora skillnaden.  

6.4 Subjektspositioner  
Subjektspositionerna som visat hur aktörerna framställer sig är; den starke, kämpen, 
perfektionisten i mig, den hälsosamme, den kluvne. 

6.5 Ideologiska dilemman 
De ideologiska dilemman som framkommit är; En tvåsidig kropp och nöjd eller inte? 

6.6 Den perfekta kroppen  
I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag främst att belysa vad bloggskribenterna 
anser om den perfekta kroppen och till viss del hur media påverkar deras åsikter.  

Under denna kategori fann jag en repertoar; den ständiga argumentationen som 
handlar om att aktörerna befinner sig i någon form av ständig strid gentemot 
exempelvis media eller de normer om utseende som råder. Kropp och utseende har en 
stor betydelse, dock på lite olika sätt för samtliga aktörer i denna studie. Utseende kan 
bli en stor del eftersom aktörerna dels argumenterar mot att det är en huvudfaktor 
samtidigt som vissa argumenterar för detsamma. Syftet med träning främst för 
kvinnor, handlar på en djupare nivå om självständighet, att skapa sig och bygga upp 
sig och sin självkänsla. Dock är det oundvikligt att bortse ifrån att hälsa respektive 
skönhet inte har en samverkan då begreppet träning oftast innefattar aspekter utifrån 
båda begreppen. I ett av Lisas inlägg påvisas att påtryckningar om ideal från media 
inte är populärt. Denna tolkande repertoar infinner sig som en röd tråd i främst de 
kvinnliga bloggarna. Detta finner vi i ett inlägg ifrån Lisas blogg med rubriken ”Grrr” 
där hon skriver:  

Lindas snabba väg mot superkroppen: Snabba? really? fattar inte Aftonbladet att 
denna förvandling är allt annat än ”snabb”? Detta föder bara frustrationer hos folk. 
(2012-11-12). 

Lisa beskriver i detta citat att hon ogillar hur Aftonbladet framställer en kvinna vid 
namn ”Linda” och hennes väg till ”superkroppen” då hon menar att personen i fråga 
rimligen inte har haft det lätt och enkelt till att nå sitt mål och att tidningen lägger 
fram texten på ett felaktigt sätt. I just detta inlägg har betydelsen ökat från att ha varit 
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en enkel text − i detta fall en artikel från en tidning − till att den fått en bredare 
betydelse utifrån Lisas inlägg då texten producerades och fick en social betydelse. 
Texten i sig visar på att Lisa inte stödjer det media vill framhålla, det vill säga att 
träning och viktnedgång skulle vara enkelt utan att det hela egentligen handlar om en 
lång och kämpig resa. Det Lisa främst trycker på i sin text är att media vill få det att 
framstå som att vägen till den perfekta kroppen är kort och skonsam, vilket ger helt 
fel bild till de människor som faktiskt vill nå ett sådant mål. Genom Lisas citat blir 
tolkningsrepertoaren Den ständiga argumentationen alltså tydlig då vissa individer 
genom de sociala faktorerna blir påverkade av konstruerandet av våra kroppar och 
genom hur framställandet av kroppen visas på i vårt samhälle och framförallt i media. 
Det Lisa antyder i förgående citat är att människor inte skall influeras för mycket av 
vad media skriver och att det skall vara upp till var och en hur han eller hon vill 
framställa sig. Konflikten i texten framstod som tydlig.  

Subjektspositionen i denna tolkningsrepertoar är kämpen och påvisar positionen som 
Lisa antar inom tolkningsrepertoaren. Genom förgående citat blir det tydligt att Lisa 
antar en position som strävar emot och försvarar. Citatet visar istället att Lisa antar en 
position där hennes syfte inte ligger i framställandet av den perfekta kroppen, utan att 
hon genom att vara hälsosam och träna skall kunna nå dit hon vill. Lisas fokus här 
ligger i att hon själv har kontroll över hur hon vill konstruera sin kropp. Mottot i Lisas 
blogg utgår främst från träning men även hälsa och välmående samtidigt som hon 
understryker att kroppen även har en betydande roll vilket tolkningsrepertoaren 
påvisar och ger en bild av. Ett annat exempel på detta framkommer i 
blogginlägget ”Äpplen, päron och love handles” där Lisa skriver: 

Vi är många med våra egna problemområden, det är inte bara det- vi har olika 
problemområden: vi ser ut som ett äpple (där fettet sitter kring magen och man har 
oftast smala ben), päron (smal överkropp men större och bredare underkropp), love 
handles (där fettet hänger ovanför troskanten fast man är smal i övrigt), fett på ryggen 
(där fettkanten envist hänger över bh:n). Det handlar inte enbart om kalori in- kalori 
ut, även om jag personligen tror starkt på det om det handlar om viktnedgång, 
viktuppgång eller muskelbyggande. Men det funkar till en viss gräns – visst. Sen 
finns det något mycket mer än bara det. (2012-16-11) 

Även här påvisas subjektspositionen kämpen då citatet tydligt visar att Lisa antar en 
ännu tydligare position inom tolkningsrepertoaren. Lisa vet om vilka 
problemområden de flesta människor har när det gäller kroppen men visar ändå att 
hon har sin egen syn på var själva problemet ligger. Genom texten framkommer att 
Lisas inte ältar sin kropp − för om fokus på kroppen tar över kommer ingenting att 
fungera inom träningen. Det handlar om att fokusera på rätt saker för att kunna 
konstruera och omforma sin kropp dit man själv vill.  

Här finner jag samtidigt det ideologiska dilemmat En tvåsidig kropp. I samma 
inlägg, ”Äpplen, päron och love handles” framkommer även att Lisa själv har 
funderingar över kroppen. Genom Lisas texter skapas bilden av att kroppen spelar en 
stor roll, dock försöker hon hela tiden lyfta fram att framställandet av kroppen inte 
skall ta över utan att individen istället skall finna lösningar till att forma kroppen dit 
han eller hon vill. Konflikten blir tydlig och det framkommer ett ideologiskt dilemma 
eftersom Lisa argumenterar starkt emot hur kroppen framställs samtidigt som det 
framkommer att kroppen på ett sätt har stor betydelse. Lisa vill framhäva att utseende 
och den perfekta kroppen inte spelar roll, dock finns de motsägelser som gör att ett 
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ideologiskt dilemma uppstår.   

Repertoaren den ständiga argumentationen blir även den tydlig i Malins text då hon 
tar upp en debatt från media gällande kroppsfokus i samhället. Inlägget är en respons 
på ett inlägg som är skriven av en annan bloggare vid namn Katrin som uttrycker sig 
om skönhet och hälsa på ett sätt som inte Malin kan hålla med om. När en individ har 
självacceptans blir det lättare för denne att hantera det han eller hon egentligen vill åt 
– det vill säga att när individen kan acceptera sig själv skapar det en större chans att 
utvecklas och att uppnå det mål individen har. Det hela handlar om att kunna 
acceptera att det yttre visserligen är det som är synligt men att det inre egentligen är 
det som talar om för individen vem han eller hon är. När människan funnit acceptans 
är det först då denne kan börja ta kontroll över saker som faktiskt vill uppnås. 
Exempel på detta kan vi se Malins blogginlägg ”Vilken besvikelse” där hon skriver:  

Katrin om man nu blir så lycklig av att vara exemplariskt snygg & smal som du är 
varför har du då behovet av att mobba andra med dina omänskliga påhopp om att 
man inte förtjänar respekt eller lycka sålänge man är överviktig. Hade du varit 
genuint lycklig i dig själv så hade du aldrig försökt förhöja din egna självkänsla 
genom att trycka ner andra. (2012-14-11) 

Malin antar även hon subjektspositionen kämpen då hon argumenterar emot den 
perfekta kroppen och hur andra människor framställer att kroppen skall se ut. I Malins 
citat framkommer att debatten om hur kroppen skall se ut och formas har gått för 
långt och hur människor väljer att framställa sina kroppar är upp till var och en samt 
att en avvikande kropp är okej. Eftersom Malin själv genomgått en lång process från 
att ha varit överviktig till att bli normalviktig blir subjektspositionen kämpen ännu 
tydligare. Här syns tydliga mönster på att debatten om normer och ideal har 
konstruerat och framkallat både sociala relationer men även identiteter i och med att 
det även skett en krock mellan de bådas åsikter gällande den perfekta kroppen och 
träning. Det blir tydligt att aktörerna har sin egen syn på hur de skall framställa sina 
kroppar eller vad massmedia har för påverkan på kroppsliga ideal och normer. Genom 
repertoaren, och genom subjektspositionen Malin antar inom repertoaren, påvisas att 
hon vill försöka framkalla ett nytt ideal som talar för att kroppen inte skall ligga i 
fokus vad det gäller träning. Dock syns mönster som tyder på att det är svårt att 
undvika att skönhet inom hälsa tydligt spelar en stor roll utifrån samhällets normer 
vilket skapar det ideologiska dilemmat Nöjd eller inte?. Malin förefaller bli påverkad 
på något sätt av kroppsliga ideal. Det framkommer att den perfekta kroppen har stor 
betydelse och att det pågår en ständig argumentation sinsemellan vad som är rätt och 
fel och hur en kropp bör se ut eller formas. Hur individen än väljer att konstruera sin 
kropp tar samhällets ideal och stereotyper över och påverkar de individer som vill stå 
emot och det ideologiska dilemmat blir ett faktum.  

6.7 Framställandet av den perfekta kroppen/träningen 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer det att belysas på vilket sätt de olika 
bloggskribenterna väljer att framställa sin kropp och träning i bloggen och 
framförallt på vilket sätt det blir tydligt.  

Under denna kategori fann jag följande tolkningsrepertoarer; Framställandet och 
träningsexperten. Kategorin behandlar hur aktörerna framställer sin kropp och sin 
träning genom bloggen och mediala normer och ideal finns med även här. Hur 
aktörerna framställer sig visade sig bli mer framträdande för männen än för kvinnorna 
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då männen visar sig vara mer måna om hur de framställer sig för andra samtidigt som 
kvinnorna mer antar positioner som inte förväntades. Den första tolkningsrepertoaren 
är framställandet och exempel på repertoaren finner vi i Patriks inlägg som 
heter ”Detaljer och kostnader” där han skriver:  

Jag har gått på diet i över 6 månader, jag har gått ner mer än 16,5 kg, jag har tränat 
för ett syfte under 1½ år, jag har haft fokus i över 1½ år. Nu är det riktigt nära. 
Närmare bestämt 39 timmar eller 2288 minuter om man så vill tills det är dags för DC 
(2012-29-11). 

Subjektspositionen inom denna repertoar är perfektionisten i mig.  I texterna från 
Patriks blogg framställs kroppen som ett verktyg för perfektion. I Patriks inledning på 
bloggen och i hans texter går det att urskilja att det handlar om att hela tiden hålla sig 
till ett strikt schema vad det gäller träning och kost för att få den perfekta kroppen. 
Patrik antar positionen i och med att det i hans blogg visas både bilder och text som 
visar på att han vill framställa sin kropp såsom nära idealet. Positionen handlar om att 
visa det perfekta utåt, att framställa både sin kropp och sin träning som något utöver 
det perfekta. I repertoaren går även att belysa att detta även är en form av 
manlighetsideal − i och med att han framställde sig själv som hårt arbetande. Detta 
gör att han är så pass självsäker i både manligheten, i hans kropp och i hans träning att 
den position han antar stärks ännu mer i och med repertoaren han befinner sig i. 
Citatet ovan förstärker bilden av mannen som stark, målmedveten och fokuserad.  

I ett annat av Patriks inlägg ”Ett osunt förhållande” blir formandet av kroppen 
särskilt tydligt och repertoaren framställandet accentueras ytterligare eftersom han 
också använt sig av bilder som hjälp för att visa på hur mycket kroppen förändras. Det 
mest märkbara, främst i just detta inlägg, var att bilderna var från en och samma dag, 
vilket direkt kan kopplas till att fokuseringen på kroppen är relativt hög genom att 
framställa hur kroppen förändras bara på så kort tid genom diet eller speciell mängd 
vatten.  

Nedan ser ni ”formen” under dagen. Bild 1: 07.00 bild 2: 12.30 bild 3: 17.00 bild 4: 
20.30 – Ser möjligtvis att bicepsådran kommit fram men än så länge är det mycket 
vatten kvar i kroppen. Högläge på benen ikväll och imorgon vaknar jag torrare och i 
bättre form. (2012-29-11). 

Patrik antar än en gång positionen perfektionisten i mig och framställer sin kropp som 
ett instrument som kan formas till perfektion, samtidigt går det att urskilja det 
ideologiska dilemmat nöjd eller inte? då han skriver att vägen dit inte är lätt och att 
han pressar sig själv hårt. Individen formas på detta sätt till ett träningssubjekt 
eftersom subjektet konstrueras och formas till något som inte anses vara normalt eller 
som är svårt att relatera till. Positionen visar att en individ som tränar blir mer 
uppmärksam vad det gäller kroppsliga detaljer.  

Repertoaren framställandet blir även påtaglig i Robins blogg och exempel på det 
finner vi hans blogginlägg ”Hej jag heter ”Robin” och jag känner mig gravid” där 
han skriver:  

Ligger med andra ord på 86.5kg och 4.8% kroppsfett på mina 184cm vilket jag är 
helnöjd med och bättre än så kan jag nog inte åstakomma i dagsläget. Nu ska bara 
vätskan bort och fylla upp musklerna så vi får se vart slutvikten hamnar vilket är svårt 
att säga i dagsläget med all vätska. (2012-11-29) 
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Detta är ett citat som visar på att framställandet och formandet av kroppen är mycket 
viktig. Inläggen och texterna i bloggen handlar nästintill alla om hur kroppen ser ut, 
hur Robin gör för att nå sina mål och även hur stor roll kosten har i detta. Texterna 
fokuserar även på att försöka framhäva att Robin var bekväm med det han 
åstadkommit men att han inte är helt klar med processen. Citatet ovan påvisar 
tendenser till att rättfärdiga slitet med kroppen, att det fungerar och att det Robin gör 
är det rätta. Dock påvisas det i texten att han inte är till fullo helt nöjd och därför antar 
positionen kämpen för att kunna positionera och framställa sin kropp på ett så tydligt 
vis som möjligt. Inom positionen är han inte helt och hållet bekväm, vilket gör att han 
behöver anta en position som gör att han behöver bevisa vad det är han vill uppnå. 
Robin antar istället här positionen perfektionisten i mig. 

Här kan jag finna det ideologiska dilemmat nöjd eller inte? då Robin förefaller, 
genom sin text, att han inte är färdig med att konstruera sin kropp. Trots att han 
skriver att han börjar känna sig nöjd med resultatet, är det inte tillräckligt. Först 
framstår det som att Robin är nöjd och färdig samtidigt som det framgår att han vill 
åstadkomma mer med sin kropp vilket gör att ett ideologiskt dilemma uppstår och två 
ideal och normer krockar. 

Människor inom tränings- och fitnesskontexten förefaller vara uppfyllda av att hela 
tiden sträva efter att omkonstruera sina kroppar för att bli tillfredsställda. Men ju mer 
dessa försöker rätta sig efter de kroppsliga ideal och normer som finns, desto mer 
fångade och kontrollerade förefaller de bli. I Malins texter påvisas återigen 
repertoaren framställandet tydligt då bilder och text ständigt läggs på förändringar 
över tid. Det blir också tydligt att Malin vill framställa formandet av hennes kropp 
som stor och stark. Detta kan vi se exempel på i blogginlägget ”-7,2 kg på 5 dagar!” 
där hon skriver:  

Den här gången lyckades jag tappa 7.2kg på 5 dagar & det är mer än jag någonsin 
kunnat ana eller satt som mål. Jag tänkte mig att jag skulle hamna på 75kg men 
imorse vägde jag 72.8kg. (2012-11-09) 

Subjektspositionen som Malin antar här är kämpen då det blir tydligt att hon vill 
positionera sig som en som bevisar hur hårt hon kämpat genom sina mål precis som 
positionen handlar om. Dock pekar även förgående citat mot att viktnedgång spelar en 
stor roll i konstruktionen av den perfekta kroppen och aktörerna vill visa på vilket sätt 
deras kroppar förändras. Detta är givetvis något som blir självklart eftersom deras 
läsare annars inte skulle bli lika intresserade och förstå hur mycket deras kroppar 
egentligen förändras, det vill säga om läsaren inte får reda på detta i antal kg och 
kroppsfett. I just detta citat blir det även tydligt att Malin vill påvisa att hon uppnått 
ett mål med sin kropp som hon själv inte kunnat förvänta sig. 

Det ideologiska dilemmat En tvåsidig kropp påvisas dock genom att Malin i 
förgående citatet – och genom sin position – visar att hon vill framställa sin kropp 
som ännu smalare och starkare nu och att det är viktigt för henne att få fram att det 
faktiskt har skett en förändring gällande hennes kropp. Malin är alltså inte nöjd med 
den positionen hon befinner sig trots att hon till en början uttrycker att hon faktiskt är 
det. Därför antar Malin ytterligare en subjektsposition som är perfektionisten i mig. 
Liknande slutsatser går att dra utifrån Lisas inlägg då hon vill vara tydlig med att 
framställa sin kropp för läsarna. Detta kan vi se i blogginlägget ”Vakna” där hon 
skriver:  
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Jag alltså. Jag är ok. Allt växer, aldrig haft sådana armar förr. Och det på en månad. 
Tack kroppen, love you (2012-11-30) 

I texten framkommer tydligt att hon vill påvisa bearbetningen av sin kropp och sin 
framgång med träningen vilket gör att repertoaren framställandet blir påtaglig. Det 
skymtas olika slag av betydelsekonstruktioner i just detta citat som berör kroppen 
vilket gör att Lisa här antar positionen kämpen som bidrar till och bevisar detta. Hon 
förklarar att hon aldrig sett ut på ett visst vis förut men att hon, genom sin position 
bevisar att hon befinner på en plats hon inte gjort tidigare. Inom kämpen finner vi 
även en identitetskonstruktion som beskriver att den position hon befinner sig i även 
förändras och konstruerar hennes identitet. Lisa försöker samtidigt övertyga läsaren 
om att hon finner sig på en plats där hon känner att hon själv har kontroll över sin 
kropp vilket gör att hon känner sig i trygg i sin tillvaro. Vi kan dock se att detta är en 
rådande kvinnlighetsnorm då Lisa samtidigt påvisar att hon kan klara av detta precis 
som en man. Hon är självsäker i vad hon klarar av och därför blir det automatiskt en 
positiv reaktion om en gräns skall dras mellan manligt och kvinnligt. Det råder här 
ingen tvekan om att framställandet av kroppen är viktigt att få ut genom förgående 
citat, för just Lisa är det av central betydelse att visa vad hon åstadkommit och det kan 
hon endast göra genom texter i hennes blogg samt genom sina bilder vilket gör att 
repertoaren uppfylls.  

I Sandras blogg däremot blir det påtagligt att träning och utseende kan falla under 
samma kategori. Sandra antar först subjektspositionen den hälsosamme då hon inom 
repertoaren träningsexperten uppger sig träna för att det är hälsosamt och bra. 
Repertoaren speglar den traditionella synen på träning, dvs. att hårt slit lönar sig. Hon 
intar en position som visar att identitetskonstruktionen ligger i att träna sunt och inte 
för att framställa den perfekta kroppen. Dock uppstår det ideologiska dilemmat En 
tvåsidig kropp då hon i ett citat bryter identitetskonstruktionen och den position hon 
befinner sig i. Ett exempel på det kan vi se här i Sandras blogginlägg ”Jag är fet” där 
hon skriver: 

Känner mig som världens fetto när jag, kl. 08:00, knäcker en celsius cola!               
(2012-12-27) 

Det ideologiska dilemmat syns i Sandras blogg eftersom hon argumenterar för något 
samtidigt som hon gör intryck av något annat. Det uppkommer motsägelser gentemot 
hennes värderingar från första början vilket gör att dilemmat skapas. Genom citatet 
ovan blir det tydligt att ideal ändå spelar en viss roll för Sandra vad de gäller kroppen 
− trots att hon ett flertal gånger påpekar att framförallt kvinnan skall vara stark och 
inte påverkas av ideal och normer i sin träning. Träningsexperten handlar om att 
aktörerna framställer och skapar en bild som experter inom området därför påvisas ett 
dilemma i Sandras fall då hon uttrycker sig annorlunda och inte längre stöttar 
repertoaren och istället faller under den andra repertoaren framställandet. 
Tolkningsrepertoaren framställandet handlar om hur aktörerna beskriver sina kroppar 
eller konstruerar och framställer sin identitet vilket Sandra gör i förgående citat. 
Sandra positionerar sig då som den kluvne då hon från första början antar en position 
som snarare identifierar henne som självsäker och hälsosam men som nu identifierar 
henne som omvänd och osäker på vart hon befinner sig. Detta gör att en 
identitetskonstruktion hos Sandra går att urskilja. Det är viktigt för henne att kunna 
framhålla ett bra intryck utåt och att hon inte visar sig bli påverkad av ideal och 
normer. Dock ligger det ändå under ytan att Sandra vill se ut på ett visst sätt vilket 
betyder att konstruktionen av kroppen ändå spelar en stor roll för henne.  
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6.8 Kvinnligt och manligt?  
I detta avsnitt av uppsatsen ligger fokus i att se likheter respektive skillnader i mellan 
män och kvinnor. 

Under denna kategori fann jag två tolkande repertoarer; vi kan också och den stora 
skillnaden. Kategorin behandlar vad som anses vara manligt och kvinnligt och det 
framstod tydligt genom aktörernas bloggar att genusordningen redan har förutbestämt 
hur dessa normer skall se ut genom stereotyper och ideal. I vissa av bloggarna finns 
tydliga mönster som visar tecken på vilka förväntningar kvinnan respektive mannen 
har på sig själva och det går att urskilja att det både finns likheter och skillnader i hur 
män och kvinnor framställer sina kroppar.  

Den första tolkningsrepertoaren är vi kan också. Ett tydligt mönster på att normerna 
förändras i vårt samhälle kan belysas utifrån Malins blogg. I hennes texter får vi läsa 
om hur hon började sin träning för att hon var överviktig till att hennes liv idag kretsar 
kring att tävla i fitness. Ett snarlikt mönster finns i Lisas blogg. Lisa nådde sitt mål, 
älskade träning men upptäckte även tävlingar inom fitness.  Nu kretsar hennes texter 
om hennes mål för att medverka i sin första stora fitnesstävling. Den genusordning 
som säger att män skulle vara starkare än kvinnor påvisas som en tydlig konflikt i 
Lisas blogg, där hon flera gånger i sina texter uttrycker att kvinnor kan lyfta lika 
tunga vikter som män kan. I Lisas blogg visas tydliga mönster och rådande normer 
om vad som är kvinnligt. Detta blev tydligt i inlägget ”Hur tungt ska det vara?” där 
tolkningsrepertoaren är vi kan också: 

Jag känner att jag behöver skriva om det då jag tycker att många inte vågar ge sig på 
tyngre vikter. (2012-11-21) 

Denna tolkningsrepertoar finner vi nära subjektspositionen kämpen. Förgående citat 
talar för att Lisa utgår från att kvinnor inte vågar lyfta tunga vikter inom träning 
eftersom det på något vis varit så och att det är något män gör men att kvinnor faktiskt 
skall våga göra det också. Positionen handlar om att Lisa i detta fall vill bevisa utåt att 
kvinnor faktiskt också kan. Lisa positionerar sig med kämpen genom att visa att hon 
kan göra det hon vill, precis som hon uppfattar att män kan. Inom repertoaren vi kan 
också skönjas ett antal mönster som pekar på att Lisa säkerställer den sociala 
ordningen och därmed försöker bryta den fysiskt betingade maktrelation som pågår 
mellan de sociala grupperna – kvinnor och män − i samhället. Lisa skriver fritt i sina 
texter om träningsideal och de flesta inlägg innefattar fraser som har att göra med att 
hård träning och att lyfta tungt är den bästa träningen. 

I Eriks blogg blir det manliga kroppsidealet särskilt tydligt och kan därför identifieras 
med att framställandet av både hans träning och hans kropp är något som är i fokus 
för honom. Precis som i Lisas blogg är det viktigt för Erik att ge uttryck för hur han 
tränar, att nämna vad han har tränat för dagen och hur hans kost ser ut. I texterna får 
läsarna ta del av ”före” och ”efter” bilder så att läsaren får se hans kroppsliga 
förändring och även om hur mycket Erik klarar av inom träningen. Även här blir 
repertoaren vi kan också. Detta gör att det kan urskiljas vissa likheter med de 
kvinnliga bloggarna eftersom det är lika viktigt för män att få framställa sin kropp och 
sin träning. Ett exempel på detta hittas i Eriks inlägg ”Dagens träning med 7 dagar 
kvar till tävling”; 

Sen fortsatte vi att ösa på med bröst och biceps. De här var mitt sista riktiga 
träningspass för kommande dagar blir bara lätta [pass] för min del. Och jäklar va bra 
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det känndes idag, jag fick sjuk pump och kontakten med musklerna går inte att 
beskriva. De är lätt den bästa känslan i ett träningspass, de är när jag träffar 
musklerna så där jäkla bra som jag ofta lyckas med (2012-11-24). 

I aktörernas bloggar handlar det om att de framställer sin träning och sin kropp på 
bästa tänkbara sätt. Detta kräver att alla bloggskribenter främst lägger upp bilder då 
det blir tydligast hur deras kropp verkligen ser ut. Kroppsidealiseringen blir en tydlig 
röd tråd och likheten mellan både kvinnor och män uppvisar liknande mönster genom 
att kroppen framställs så bra som möjligt. Ett annat exempel på repertoaren vi kan 
också hittas i Lisas blogginlägg ”Cardio, hur mycket är för mycket?”; 

Använd styrketräning som primär form av träning, för att bygga muskler, stärka 
[skelettet] och forma kroppen. Släng in ett par intensiva cardiopass om du vill ha 
flåsträning (2012-11-14). 

Nästan alla de kvinnliga aktörerna framställde träning på samma sätt som männen. I 
repertoaren vi kan också antar Lisa subjektspositionen den starke vilket kanske 
egentligen var en position som förväntades att männen innehar. Inom denna repertoar 
blir det tydligt att Lisa försöker bryta normer kring hur män och kvinnor skall träna 
och se ut. Lisas identitetskonstruktion som den starke förefaller utgå från att hon 
strävar efter att sudda ut gränserna mellan vad som är manligt respektive kvinnligt 
kodad muskelträning. Samtidigt som det i diverse bloggar verkar viktigt att skriva ner 
exakt hur mycket de tränar ligger fokus också på vad det är de tränar. 

Det framkommer liknande mönster i samtliga bloggar – oavsett om det är kvinnor 
eller män – att framställandet och bearbetningen av framförallt kroppen är det centrala. 
I samtliga bloggar finns ett begär av att visa upp hur aktörerna ser ut och hur de 
presterar, så att läsarna kan se resultat. Framförallt verkar det viktigt för kvinnorna 
som gärna antar positionen den starke för att beskriva och definiera sig själva. Genom 
de texter jag har analyserat framkommer inte att vare sig mannen eller kvinnan skulle 
vara mer fokuserad än den andre. Jakten på den ideala kroppen och hur den framställs 
visar sig vara lika hos både män som kvinnor, dock utifrån olika utgångspunkter. I 
bloggarna beskrivs kroppen främst utifrån hur den förbättras genom träningen. Den 
största skillnaden mellan de manliga och de kvinnliga bloggarna låg främst på vilket 
sätt de väljer att träna och hur det väljer att framställa sig själv och träningen. De 
manliga skribenterna väljer framförallt att punkta upp hur deras träning sett ut, steg 
för steg för att läsarna skall kunna ta del av vad det är de åstadkommit. Repertoaren 
den stora skillnaden infinner sig i citatet nedan i Eriks inlägg ”11 dagar kvar, bit ihop 
nu”:  

Dagens träning gick bra med många övningar, många set och en massa reps. Jag tar 
det väldigt lugnare och kör på lätta vikter. Fullt fokus på kontakt och de gav ett jäkla 
tryck till slut. (2012-11-20) 

I citatet belystes att Erik idag valt att ta det lugnt på träningen. Detta visar en skillnad 
direkt till Lisas inlägg som nämnts tidigare ”Hur tungt ska det vara?” där hon skriver 
att kvinnor bör försöka sig på tyngre vikter. Det utgör den rådande kroppsliga normen 
angående manligt och kvinnligt. Det framkommer relativt tydligt att männen inte 
alltid lyfter det tyngsta de klarar av och Erik antar här subjektspositionen den 
hälsosamme och framhäver att männen inte behöver framställa sin träning som 
särskilt ansträngande, vilket däremot kvinnorna gör. Dock bör det understrykas att ett 
manlighetsideal kommer till uttryck då det i citatet framkommer att män har förmågan 
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och möjligheten att träna lättare. Det syns ett mönster i att män även kan bryta den 
rådande normen i samhället och att konstruktionerna faktiskt kan förändras då lätta 
vikter inte är typiskt manligt och en position som inte förväntas egentligen av männen. 

Repertoaren den stora skillnaden handlar om att aktörerna antar positioner som inte 
förväntades. Det framkommer att de kvinnliga aktörerna antar subjektspositioner som 
bevisar något samtidigt som männen intar de subjektspositioner som inte alltid har 
lika mycket med framställandet av det yttre att göra genom text, där framkommer det 
mestadels genom bilder. De kvinnliga aktörerna bryter normer om den kvinnliga 
kroppen och omformar rådande ideal då deras sätt att framställa sin träning och sin 
kropp mer lutar åt att framhäva sina muskulösa kroppar, vilket oftast är något som 
förknippas med män och manlighet. I Malins blogg presenterar hon precis hur hårt 
hon tränar, vilket inte är något självklart att en kvinna skall klara av. I inlägget ”-7,2 
kg på fem dagar!” blir det tydligt att repertoaren den stora skillnaden accepterades: 

Räknade även ihop att jag har tränat 24h på 5 dagar, dvs från i lördags, oftast dubbla 
pass & långa. (2012-11-09) 

Inom repertoaren antar Malin positionen den starke och trycker starkare på skillnader 
i manligt och kvinnligt och att detta inte är något som förväntas av de kvinnliga 
aktörerna heller. I och med könsnormer som utgått från att kvinnan betraktats som 
den svage, visar detta citat tydligt att kvinnor visst kan, hon också. Inom repertoaren 
framkommer subjektspositioner som visar att kvinnorna konstruerar och omformar 
nya identiteter och intar nya positioner som från början inte förväntades i min studie.    

6.9 Sammanfattning av resultat 
Nedan kommer jag att redogöra för en sammanfattning av resultatet.  

Resultatet visar att inom den första kategorin den perfekta kroppen, påträffades en 
tolkningsrepertoar, nämligen den ständiga argumentationen. Resultatet visade, precis 
som tolkningsrepertoaren pekar på att aktörerna befinner sig i någon form av ständigt 
motstånd mot samhälleliga normer och ideal som råder kring kropp och träning. Inom 
den tolkande repertoaren fanns en subjektsposition; kämpen. Denna subjektsposition 
visade att aktörerna antar en position som handlar om att ständigt stå upp och försvara 
sig mot de motsägelser som råder gentemot kroppen och skönhetsideal. 
Subjektspositionen inom denna repertoar påvisade samtidigt det ideologiska dilemmat 
Nöjd eller inte? gentemot hur aktörerna framställer att de betraktar kroppen samtidigt 
som resultatet visar att det förefaller svårare för dem själva att inte kunna känna 
acceptans för hur de ser ut eller vilka de är. Det framkommer att aktörerna vill lyfta 
fram att kroppen inte har så stor betydelse. Samtidigt ger de uttryck för att det är svårt 
att inte tänka på kroppen och dess utseende i framställandet av kroppen på grund av 
hur påverkade de blir genom ideal och normer. 

I kategorin framställandet av den perfekta kroppen/träningen påträffades två 
tolkningsrepertoarer; framställandet och träningsexperten. Den första repertoaren 
berör framställandet av både kroppen, träningen och sig själva. Det innefattar hur 
aktörerna faktiskt väljer att framställa sig på sina bloggar, det vill säga hur de själva 
väljer att framstå inför andra människor och vad det är för aspekter som tydliggör 
vilka de är i sin kropp och träning. Den andra repertoaren är träningsexperten och 
speglar den traditionella synen på träning. Detta är de aktörer som framställer sig och 
påvisar att de är kunniga och inlästa i vad träning innebär och faktiskt har för 
betydelse. Inom dessa två tolkningsrepertoarer existerade fyra subjektspositioner; 
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perfektionisten i mig, den hälsosamme, den kluvne och återkommande var kämpen. 
Perfektionisten i mig framställs när aktörerna framställer sina kroppar utifrån 
perfektion. Den hälsosamme blir tydlig då resultatet visade att aktören i fråga 
framställer sig sunt, när fokus i själva texten inte ligger på varken kropp eller 
tränandet i sig.  Istället läggs fokus på vad det hälsosamma är för en själv som individ. 
Den kluvne blir påtaglig när aktören har delade meningar i sina värderingar. Den 
återkommande subjektspositionen kämpen handlar inom denna repertoar om att 
aktörerna framställer sig genom att de tycks vilja bevisa och visa upp hur hårt de har 
kämpat och om de har uppnått sina individuella mål. Detta visade sig vara en av de 
lättare positionerna att anta för att framställa sina kroppar som mer rättvisa. Inom 
dessa subjektspositioner påvisades det två ideologiska dilemman; Nöjd eller inte? och 
En tvåsidig kropp. Dessa två dilemman framkom när det visar sig att aktörerna inte 
var nöjda eller tillfredsställda över hur de ser ut och att de egentligen verkar vilja 
framställa sig på ett annat sätt, vilket i sin tur betyder att de värderingar de ger uttryck 
för i bloggen inte stämmer överens med hur de framställer sig.  

I den sista kategorin kvinnligt och manligt? påträffades två tolkningsrepertoarer; vi 
kan också och den stora skillnaden. Den första repertoaren uppkom när det 
påträffades konflikter i samtliga texter. Konflikter som innefattar att mannen eller 
kvinnan framställer sig på ett sätt som talar för att det andra könet inte är bättre eller 
kan mer inom träning. Repertoaren handlar om när normer kring vad som är kvinnligt 
respektive manligt bryts. Inom denna tolkningsrepertoar återfanns 
subjektspositionerna den kämpen och den starke. Den andra repertoaren, den stora 
skillnaden, uppkommer när de kvinnliga och manliga aktörerna speglar en bild som 
strider emot normer och ideal och samtidigt antar positioner som inte förväntas. 
Kvinnorna antar en position där framställandet förefaller handla om att övertyga något 
om kropp eller träning samtidigt som männen antar en position som istället blir 
tillbakadragen och inte har något att bevisa alls. Subjektspositionerna inom denna 
repertoar är den hälsosamme och den starke. Normer och ideal har historiskt sett 
utsett kvinnan som den svage och resultatet visar att de kvinnliga aktörerna snarare 
framställs som starka samtidigt som männen mer framställer sig som de hälsosamma. 
Männen tycks inte behöva framställa sig på samma sätt som kvinnorna eftersom de 
inte har lika mycket att försvara eller bevisa.    

7 Diskussion och analys 
Studiens syfte var alltså att göra en fördjupning av individers identitetskonstruktion 
och framställandet av deras kroppar på träningsbloggar. Frågeställningarna var; Hur 
väljer bloggskribenter att konstruera sin identitet i relation till sin kropp och sin 
träning? Föreligger det skillnader respektive likheter hur män och kvinnor konstruerar 
sin identitet och hur kommer detta till uttryck? I närmast följande kommer jag att 
diskutera resultatet utifrån slutsatser, teori och tidigare forskning.  

7.1 Uppnådde studien sitt mål? 
Resultatet visade att på grund av de ideal och normer som råder om kropp och träning 
antog sig aktörerna de positioner som kanske mest förväntades, vilket i sin tur tyder 
på att aktörerna konstruerar och framställer sig på ett sätt som anses vara normalt för 
att inte verka avvikande eller annorlunda. De fåtal avvikande positionerna som 
framstod fann jag inom de positioner som råder gällande hur genus och makt 
konstrueras vilket i sin tur kan bero på att konstruktionerna håller på att förändras. 
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Anledningen till att endast ett fåtal ideologiska dilemman uppkom kan ha att göra 
med att effekten på identitetskonstruktionerna mestadels visar sig vara förväntade och 
normaliserade utifrån kropp och träning.   

Kategorin den perfekta kroppen visar sig ha en betydelse för aktörerna både för deras 
konstruktion av kroppen men även hur de framställer sig på bloggen. Den ständiga 
argumentationen visade sig bli den tolkande repertoaren inom kategorin med tanke på 
hur aktörerna argumenterar och ställer sig till ideal, normer och kroppen i stort. 
Subjektspositionen aktörerna antagit är kämpen då aktörerna genom sin 
identitetskonstruktion visade sig befinna sig i positioner som märkbart kämpade för 
sina mål och försvarade sig mot ideal och normer. Aktörerna antog sig positionen i 
samband med att de försvarade och framställde sig på ett sätt som visade på att 
aktörerna egentligen inte vill att fokus på kroppen skall ha för stor betydelse inom 
träning och hälsa. Det framkommer i resultatet att det främst är de kvinnliga aktörerna 
som både vill stå upp för sig och argumenterar för att idealen inte skall ta kontrollen 
över hur de vill framställa sig. Kvinnor antar här positioner som framställer deras 
identitet utifrån att ständigt behöva kämpa emot att hälsa och skönhet faller under 
samma kategori. Trots att aktörerna gärna argumenterar mot de ideal och stereotyper 
som media frambringar framkommer det att aktörerna själva inte kan undvika att falla 
in på samma spår. Det är i stort sätt oundvikligt att hälsa och skönhet idag faller under 
samma kategori i och med de ideal och normer som råder. Detta i sin tur gjorde att det 
ideologiska dilemmat Nöjd eller inte? påträffades.  

Inom kategorin framställandet av den perfekta kroppen/träningen i bloggarna utgörs 
en bild av att aktörerna alla har mål och som de kämpar för att uppnå, som innefattar 
att konstruera och forma kroppen till det bättre. Dessa personer blir dock inte nöjda 
eftersom de hela tiden beskriver ytterligare förändring och förbättring. Repertoarerna 
framställandet och träningsexperten kom att bli huvudsakliga repertoarer eftersom 
återkommande mönster i diverse texter visade på hur aktörerna vill framställa sig och 
visa upp vad de kan utåt. De olika aktörerna hade sitt personliga sätt att framställa sin 
träning på vilket gjorde att de även kunde använda sig av repertoaren för att 
karaktärisera deras syn på träning utifrån positionen de antog sig. De 
subjektspositioner som framkommer inom repertoarerna är; perfektionisten i mig, den 
hälsosamme, den kluvne och kämpen. Det framkommer att framställandet av kroppen 
spelar en stor roll i och med att det yttre är det som idag räknas och i varje fall utåt 
förefaller spegla oss själva. I de sociala interaktionerna blir det yttre som talar för 
vilka vi är. Det yttre speglar våra självbilder och talar om för oss som personer vilket 
gör att vi behöver se bra ut för att kunna representera oss själva på bästa sätt. Det blir 
alltså svårt för bloggskribenterna att förespråka träning utan att komma in på kroppen, 
och tvärtom och där av existerar de två ideologiska dilemman; nöjd eller inte? och En 
tvåsidig kropp. Det påvisas att båda aspekterna hälsa och skönhet inte går att skilja åt 
och att de inte står oberoende av varandra och därför blir framställandet av kroppen 
tydligt och fokus hamnar på utseende.  

Tolkningsrepertoarerna vi kan också och den stora skillnaden blev även de 
huvudsakliga repertoarerna för aktörerna. Genom de subjektspositioner som aktörerna 
antagit inom repertoarerna blir en slutsats att genusordningen i samhället spelar en 
viss roll vad det gäller framställandet av kropp och träning då det påvisas att 
kvinnorna vill stå upp för att de klarar av lika mycket som männen och faktiskt bryter 
mot de normer som finns. Dessa subjektspositioner inom kategorin kvinnligt och 
manligt? var; Kämpen, den starke och den hälsosamme. Fysisk jämställdhet är något 
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som kvinnorna förfaller sträva efter och att kvinnan skulle anses som den svage och 
att inte klara av samma saker inom träning som männen förefaller inte riktigt 
acceptabelt. Det blir även tydligt att kvinnan inte längre behöver vara underlägsen 
mannen och att genuskonstruktionerna i vårt samhälle förändras och utvecklas. Dock 
anses det fortfarande inte vara okej med ”avvikande” kroppar och kvinnor bör 
fortfarande inte se för ”starka” ut. Det hela handlar alltjämt om att kvinnor skall sträva 
efter att gå ner i vikt samtidigt som männen strävar efter att öka i vikt. Det spelar 
ingen roll om det handlar om muskler utan det innefattar fortfarande att ideal och 
stereotyper säger att männen skall vara större än kvinnan, allt annat anses gå utanför 
normen. Det som utifrån anses vara den perfekta kroppen, såsom de ideal och normer 
som finns, har en stor inverkan på hur männen och kvinnorna influeras. Resultatet 
visar att männen inte blir påverkade på samma sätt som kvinnorna blir eftersom de 
rådande genusnormerna i samhället gällande att männen bör vara den stora och starka. 
Detta i sin tur leder till att kroppsuppfattning och träning för männen inte faller inom 
ramen för samma ideal som det gör för kvinnorna. I samtliga bloggar där kvinnor 
skriver påvisas tydliga mönster om att de på ett eller annat sätt behöver uttrycka sig 
om detta ämne därför att de inte vill bli utpekade som svaga. Något som dock blir 
intressant i resultatet är även att bloggskribenterna skriver om att vi inte skall 
påverkas av idealen men samtliga vill troligen framstå som ideal för läsarna. Även 
fast bloggskribenterna förespråkar att de inte skall bli påverkade av de ideal och 
normer som är rådande i samhället går det inte att undvika att de själva utgör 
normerna för dessa ideal genom hur deras identitetskonstruktioner påvisas i deras 
texter.  

Studien visar i stort att aktörerna identifierar sig med kropp och träning till den grad 
att kroppen har en stor betydelse bland aktörerna i respektive träningsbloggar. I fråga 
och hälsa och välmående framkommer att bloggskribenterna gärna förespråkar för att 
hälsa är viktigt, dock faller skönhet och kroppen automatiskt in eftersom ju mer du 
konstruerar dig desto mer förefaller begäret efter resultat öka (Johansson 2006: 140). 
Det blir dock tydligt att det endast är kvinnorna som i sina texter antar 
subjektspositioner som behandlar den perfekta kroppen samtidigt som männen endast 
visar upp bilder på den perfekta kroppen. Detta gör att männen positionerar sig och 
framställer sig som angelägna att vara perfekta och antar därför positioner som 
perfektionisten i mig i högre utsträckning än vad kvinnorna gör. Det framkommer att 
aktörerna konstruerar och anpassar sig beroende på interaktion och situation. De 
identifierar och uttrycker sig i många fall utefter vad som är aktuellt just där och då i 
relation till ideal och normer. När det kommer till hur männen och kvinnorna 
konstruerar sin identitet i relation till formandet av kroppen visar det sig att aktörerna 
vill främja och bevisa att både män och kvinnor kan bygga upp och forma sina 
kroppar på samma sätt. Det framkommer dock att kvinnorna är mer måna om att få 
bevisa att de faktiskt kan mer än vad männen behöver göra. 

7.2 Diskussion med teoretisk referensram 
Nedan kommer jag att redogöra för på vilket sätt mina frågeställningar och syfte 
besvarades utifrån den teoretiska referensramen.  

Socialkonstruktionism som övergripande teori för min studie har hjälp mig genom att 
förstå hur verkligheten uppfattas och att individen och dess identitet ständigt 
konstrueras. Det som sker människor emellan är skapat utifrån och efter hur något 
förväntas vara just i den interaktionen. Identiteten befinner sig alltså under ständig 
konstruktion och är inte något fast och fixerat. I resultatet framkommer att aktörerna, 
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genom de subjektspositioner de antar, konstruerar och anpassar sig beroende på 
interaktion och situation och genom subjektspositionen identifierar och uttrycker sig 
aktören. Socialkonstruktionismen anser att våra konstruktioner skapas genom språket, 
vilket gjort att jag tagit hänsyn till språket när jag funnit de subjektspositioner 
aktörerna antagit sig. Språket skapar mening och struktur för att förstå världen, dock 
anser jag inte att språket är det enda som påverkar och ger uttryck för identiteterna 
och hur aktörerna framställer sina kroppar genom bloggen. I min studie har jag använt 
mig av Connell (1987) och hans syn på hur vi socialt konstruerar våra kroppar. 
Kroppsuppfattningen kommer till uttryck genom våra konstruktioner i samhället och 
utifrån de förväntningar som finns utifrån våra könsroller eller genus. 
Konstruktionism som teori för min studie belyser främst att vår kroppsuppfattning 
inte bara är beroende utifrån hur vi är biologiskt skapta från början utan att våra 
socialt skapade konstruktioner har lika stor inverkan.  

Största skillnader och likheter i diverse träningsbloggar innefattar en fråga om makt 
och genus. I samtliga träningsbloggar påvisas genusordningen främst genom de 
kvinnliga aktörerna då de förefaller utgå från att de är underlägsna männen. 
Egentligen är det så att kvinnorna kämpar och måste anstränga sig mer än vad 
männen behöver göra vilket också påvisas i samtliga bloggar. Utifrån de normer och 
ideal som ständigt funnits har mannen alltid pekats ut som överordnad och fysiskt 
större och starkare än kvinnan vilket har genererat makt. Resultatet visar att kvinnorna 
möjligtvis vrider på makten i och med hur de positionerar och antar sig roller som inte 
förväntas genom att visa upp stora och starka kvinnliga kroppar. Ibland blir det 
märkbart tydligt att kvinnorna vill påvisa en förändring och annorlunda inställning till 
hur kvinnor skall se ut och uppvisar då något som skulle kunna tendera till att bryta 
maktbalansen. Inom teorin belyses det att maktpositioner reproduceras eftersom 
media företrädesvis framställer den manliga kroppen som större och starkare, 
samtidigt som kvinnan framställs tvärtom. Detta är även grunden till varför samtliga 
av de kvinnliga aktörerna utgår från att de är underlägsna. Det framkommer att 
kvinnorna vill förändra den maktbalans som råder, och det visas goda tecken på 
många håll genom de positioner de antar. På grund av hur ideal och normer alltid varit 
blir det dock svårt att bryta ett sådant fast mönster för kvinnorna. Männen och andra 
sidan främjar inte heller någon form av makt. Det finns inga tydliga tecken på någon 
direkt hegemonisk manlighet då de manliga aktörerna inte antar positioner som direkt 
förväntas heller. Det framkommer att männen är måna om sina kroppar och framstår 
som perfektionister samtidigt som den stora skillnaden ligger i att det endast är 
kvinnorna som känner sig tvungna till att uttrycka sig om kroppen och dess utseende 
på ett konkret vis. Konstruktionism som teori har hjälp mig att visa att 
konstruktionerna ändras och ständigt transformeras genom att de kvinnliga aktörerna i 
bloggarna numera tar mer plats i samhället och samtidigt bryter de sociala 
konstruktionerna mot vad de gjort historiskt sätt. Kvinnorna antar en position som på 
ett sätt främjar någon form av jämställdhet och bryter mot det som anses vara normalt 
samtidigt som männen tar ett steg tillbaka och låter kvinnorna vrida på makten. Det 
blir alltså tydligt att kvinnorna är mer måna om att få bevisa något utåt och att de 
positionerar sig för att försöka bryta maktbalansen, samtidigt som männen egentligen 
inte alls uttrycker något som skulle stärka att de är överordnade kvinnorna. 

Genom ”Role Theory” kan jag utskilja en vanlig social konstruktion som gjort det 
möjligt för mig i studien att belysa att kvinnorna inte skall vara lika starka som 
männen skall vara. Det påvisas att vissa av aktörerna blir påverkade av ideal och 
normer vilket i sin tur gör att de efterföljer dessa i formandet av sina kroppar. I 
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resultatet blir det även tydligt att kvinnorna kämpar emot det som ideal och 
stereotyper alltid stått för. Kvinnor blir påverkade av det historiska synsättet att 
betrakta den kvinnliga kroppen och kämpar för att gå emot dessa konstruktioner 
genom de subjektspositioner som kvinnorna i bloggen antar. Det blir genom 
kvinnornas texter tydligt att tränande kvinnor idag inte skall vara underlägsna männen 
och genom positionerna framkommer vissa mönster i hur kvinnorna verkar försöka 
bryta sig loss från denna underordning. Att männen väljer att inte tala om ideal såsom 
kvinnorna gör är en intressant synvinkel att belysa närmare då det ändock 
framkommer att kroppsfattningen spelar stor roll för männen. Utifrån de 
subjektspositioner männen antar framkommer det endast att männen vill framställa 
sin kropp och visa på förändringar som sker, dock utifrån ett perspektiv som inte 
tydliggörs i deras bloggar på samma sätt som i kvinnornas. Genom 
konstruktionismens glasögon blev det lättare att förstå hur aktörerna knyts an till sina 
roller och identiteter och genom bloggen konstruerar och framställer sig.  

7.3 Diskussion med tidigare forskning 
Nedan kommer jag att redogöra för hur tidigare forskning ringade in mitt valda 
fenomen och på vilket sätt de teman jag fann står i relation till mitt resultat.  

Aktörernas framställning av kropp och träning 

I resultatet framgick att aktörerna bakom de bloggar jag analyserade skrev och talade 
för att individer borde se annorlunda ut – både kvinnor och män. Dock framgick det 
att aktörerna är emot en del av de kroppsideal och stereotyper som råder men det 
verkar inte tydligt för dem själva att även de själva står för nya ideal. Både männen 
och kvinnorna konstruerar sina identiteter på bloggen och framställs utifrån de 
positioner de väljer att anta. I resultatet visar det sig att aktörerna gärna vill 
framställas på ett sätt som handlar om träning och den sunda kroppen. Trots det 
uppkommer återkommande diskussioner om att uppnå den perfekta kroppen eller ett 
speciellt mål. Nöjd eller inte? och En tvåsidig kropp är de två ideologiska dilemman 
som framkom genom texterna. De innefattar och behandlar just att aktörerna talar 
emot sina de värderingar de beskrivit från början i sitt bloggskrivande. En koppling 
finns till Leggatt-Cook och Chamberlain (2012) som analyserade ett trettiotal bloggar 
på nätet av kvinnor som försöker att gå ner i vikt. Resultatet visade att bloggarna 
framkallade ångest och skapade stress hos kvinnorna bakom bloggarna. Kvinnorna 
kände press över att bli utelämnade i en social atmosfär och detta på grund av hur 
media framställer kroppen för övrigt. Tack vare de ideal och normer som råder om 
den ”feta” kroppen blev kvinnorna istället negativt påverkade och rädda för att 
framställa sin kropp genom bloggen. Kvinnornas olika identitetskonstruktioner 
framgick genom att alla respektive kvinnor valde att framställa sig på ett sätt som var 
nedvärderande mot dem själva. Lynch (2011) fann att kvinnor och till viss del män 
framställs negativt på en blogg med syftet att förhöja människors självkänsla. 
Resultatet visade att hälsa, välmående och kropp föll under samma kategori och även 
gränsen mellan skönhet och hälsa försvann vilket också går att jämföras med 
resultatet för denna studie.  

Samhället, media och dess påverkan på identitetskonstruktionen 

I analysen framgår att oavsett vilket kön en individ har spelar det lika stor roll hur 
denne framstår för andra. Genom språk, diskurs och kontext blir det tydligt att 
männen respektive kvinnorna i samtliga bloggar tycker det är lika viktigt att få 
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framställa sin kropp och sin träning så tydligt som möjligt för läsaren dock på olika 
sätt beroende på vilka positioner de antar. Nästintill alla inlägg i dessa bloggar 
handlar på något sätt om kroppen och som tidigare nämnt är läsaren i stort sett 
förberedd på vad han eller hon kommer att få läsa i dessa bloggar. Resultatet visar 
också att bloggarna till stor del handlar om hur de tränar, vad de tränar och varför de 
tränar och det framkommer att samhälleliga och mediala konstruktioner påverkar 
aktörerna i framställandet av kroppen. Dock visade mitt resultat att det förefaller vara 
kvinnorna som mestadels påverkas av medias sätt att framställa kvinnors kroppar 
medan männen inte tycks påverkas i lika hög utsträckning. Detta framgick främst när 
kvinnorna utgick från tolkningsrepertoaren den ständiga argumentationen och antog 
positioner som exempelvis kämpen som visade att just kvinnorna reagerade som 
starkast på samhällets konstruktioner och hur ideal och stereotyper förespråkas. Det 
blir svårt för aktörerna att inte falla in under beskrivningar som berör 
skönhet/utseendet vad det gäller hälsa. Dewing och Fosters (2007) studie gick ut på 
att undersöka män och deras kropps och självuppfattning i förhållande till 
samhälleliga konstruktioner. De fann att media har en stor roll i skapandet av 
kroppsliga ideal. Även Gill, Henwood och McLean (2005) fann att män påverkas 
negativt av hur media och framställer manliga kroppar. I studien framkom dessutom 
att män känner press och får ångest av idealet om en stor och stark kropp. I min studie 
framgick det som sagt att det mestadels var kvinnorna som påverkades av media och 
normer vilket gör att dessa resultat inte alls går att koppla ihop samtidigt som det 
förefaller intressant att resultaten blev så pass motsatta som de blev. Markula (2001) 
däremot fann att fitnesstidningar framställer och samtidigt förvränger bilden av hur en 
kvinnas kropp skall se ut. Resultatet visade att kvinnorna som deltog i studien fick 
lägre självförtroende på grund av hur media framställer att kvinnokroppen skall se ut. 
Det framkom även i studien att kvinnorna ställde sig kritiska till hur media framställer 
träning och kropp. För de kvinnliga aktörerna i min studie framkom aldrig att deras 
självförtroende skulle vara lågt, dock blev det märkbart tydligt att de på grund av de 
samhälleliga och mediala konstruktioner kände sig tvungna att framställa kroppen på 
ett sätt som anses ”passande” till vad som är okej. 

Kvinnligt och manligt?  

I resultatet framkom att kvinnor respektive män har olika sätt att framställa sina 
kroppar och sin träning. Genom detta framkom även deras respektive 
problemområden beroende på vad konstruktionerna i samhället anser är okej. Männen 
i samtliga bloggar skriver inte om dagens ideal på samma sätt som kvinnorna gör. 
Kvinnorna lyfter i sina blogginlägg fram och skriver mycket om stereotyper och ideal 
vilket männen överhuvudtaget inte skriver om. För kvinnorna i bloggarna 
framkommer det att kroppsuppfattningen är viktigt på ett annat sätt än för männen. 
Resultatet i min studie visar att kvinnorna uttrycker sig mer inom tolkningsrepertoarer 
som talar för vad de vill eftersträva och hur de framställer sina kroppar mer ingående 
och omfattande än var männen gör. Det bör dock lyftas fram att det blir tydligt att 
kroppsuppfattning för män spelar stor roll beroende på vad det är de tränar för. 
Skillnaden är att kvinnorna har som fokus att gå ner i vikt och männen strävar efter att 
gå upp i vikt. Männen visar sig befinna sig inom en tolkningsrepertoar som handlar 
om att anta positioner som bland annat perfektionisten i mig och den hälsosamme. 
Identitetskonstruktionen hos männen ligger istället i att få framställa sina diverse mål 
och olika utvecklingar med träningen. Jag tolkar det som att männens träningsbloggar 
i stort handlar om att förmedla hur deras kroppar formas och transformeras och att få 
visa upp densamma. Detta går att koppla till Wright, O’Flynn och Mcdonalds (2006) 
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forskning som fann att männen inte lägger samma sorts fokus på kroppen som 
kvinnorna gör. Träning för männen innebär en sund livsstil och att hålla sig hälsosam. 
För kvinnorna innebär träning press och ångest över att behöva konstruera och 
transformera sin kropp. Den största skillnaden ligger som sagt i att männen skall väga 
mer än kvinnan oavsett om de tränar av samma anledning.  

Resultatet visade att de kvinnliga aktörerna i min studie framställde sin träningsform 
på samma sätt som männen dock mer detaljerat och konsekvent. För kvinnorna i min 
studie var det viktigast att genom bloggen kunna bevisa exakt vad de tränade och hur, 
genom att anta positioner som den starke. Det framkom att kvinnorna har lättare att 
identifiera sig med tyngre träningsformer och styrketräning på samma sätt som de 
manliga aktörerna. Detta visade sig bero på att kvinnorna troligen vill bryta de sociala 
konstruktionerna och den maktbalans som ständigt funnits i och med den 
hegemoniska manligheten. Det finns en tydlig stark koppling till Ricciardelli, Clow 
och White (2010) som fann att män och kvinnor blir mer och mer objektifierade och 
linjerna mellan hegemonisk manlighet och kvinnlighet suddas ut. Grogan, Evans, 
Wright och Hunter (2004) fann liknande resultat som handlade om att kvinnorna som 
intervjuades presenterade nya ideal som innefattade stora muskler och vältränade 
kroppar samtidigt som samma ideal fortfarande gällde för männen. För kvinnorna 
visade de nya idealen på förhöjt självförtroende, dock medförde detta att kvinnorna 
jämförde sig mer med männen än vad som är vanligt.  

7.4 De analytiska och teoretiska verktygen  
Att kroppen och genusordningen har en betydande roll är något som framkommit 
genom analysen av det empiriska materialet. I analysen framkom nya aspekter som 
gjort att denna studie fick en rad intressanta infallsvinklar som jag från början inte 
hade reflekterat över. För mig var det viktigt att förankra min teoretiska referensram 
till resultaten. Om jag inte skulle ha de teoretiska perspektiven att falla tillbaka på vad 
det gäller analysen skulle resultatet falla platt och inte ge det jag ville få ut av studien. 
För mig var det en stor hjälp att kunna analysera texterna utifrån andra aspekter än 
bara vad som skrevs av skribenterna. Connells (1987) syn på konstruktionismen blev 
en viktig infallsvinkel som teoretisk referensram eftersom den gjorde det möjligt att 
gå djupare in i på genus, kvinnligt och manligt och för att se likheter respektive 
skillnader i hur män och kvinnor konstruerar sina identiteter. Men också för att 
tydliggöra de subjektspositioner som aktörerna väljer att anta och varför de 
konstruerar sin identitet och framställer sig som de gör. Den kritiska 
diskurspsykologin gjorde det möjligt att utskilja kategorier och se samband genom 
tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och ideologiska dilemman. Textanalysen var 
värdefull när det var dags att analysera och gå igenom aktörernas texter. Den gjorde 
det möjligt att se kontexten, specifika mönster och för att kunna plocka ut de citat som 
var betydande utefter mitt syfte och frågeställningar. Genom mitt val av metod såsom 
diskursiv psykologi men även utifrån mitt val av teoretisk referensram och den 
relevanta tidigare forskning jag fann anser jag att studien blev genomförd som jag 
föreställt mig.  Det gav mig insyn i aspekter och fick fram mönster som annars kanske 
inte hade varit möjligt. Samtliga bloggar och texter blev analyserade utifrån de 
verktyg som bäst passade syftet vilket jag anser, gjorde att studien blev rättvis. 

7.5 Forskarens kritiska reflektioner och förslag till framtida forskning 
De kritiska reflektioner jag har gentemot min egen studie är att samhället och media 
egentligen är den enda aspekten som tas upp vad det gäller normer, ideal och 
påverkan utifrån. Jag kan tänka mig att det finns fler byggstenar som påverkar 
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människor i deras identitetskonstruktion inom tankar och funderingar kring träning 
och formandet av kroppen. Jag vill gärna tro att andra psykologiska och sociala 
faktorer är med och påverkar och att samhället och media endast är en roll av ett antal 
då jag anser att det vore väldigt konstigt att just en aspekt kan ha så mycket påverkan. 
Visst är det nog så att samhället och media i sig påverkar och skapar effekt i det stora 
hela, dock tror jag att det finns en rad olika aspekter som spelar roll för den enskilda 
individen. Jag vill också trycka på att när man analyserar och sätter sig in i andras 
texter är det av stor betydelse hur man själv tolkar och förstår. Därför är det viktigt att 
påpeka att det jag genom min förförståelse och min tolkning av texterna kanske 
utifrån någon annans perspektiv skulle tolkats på ett annat sätt. För vidare forskning 
tror jag det skulle vara intressant att undersöka detta fenomen – kropps- och 
identitetskonstruktion – utifrån både en samhällelig nivå och en individnivå genom 
intervjuer. Här skulle det vara intressant att studera om det finns andra bakomliggande 
faktorer som påverkar hur individen konstruerar kroppen både i text och i handling 
förutom de normer och ideal som sprids genom media. 
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