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Syfte: Syftet är att i relation till kost och träning betrakta hur utvalda bloggare använder in-

ternet som en tillgång för att förmedla en offentlig beskrivning av sig själva.  

Metod: Diskursiv psykologi i kombination med netnografi 

Sammanfattning: Denna studie har bedrivits, för att synliggöra hur bloggare framställer sin 

identitet relaterat till kost och träning. Vi har valt att rikta in oss på bloggar, eftersom bloggen 

kan ses som en plats där individen har stor frihet för uttryck.  

 

Tidigare forskning skildrar hur skiljelinjen mellan en offline-identitet och en online-identitet 

är svårdragen, men synliggör hur de båda identiteterna liknar varandra. Det synliggörs även 

att individen ser bloggen som en säker plats för uttryck, vilket ofta resulterar i att bloggen 

antar en dagboksliknande form, eller att den generellt rör vardagliga händelser och är rik av 

personlig information i relation till bloggaren. Samtidigt synliggör tidigare forskning att soci-

ala medier har kommit att bli en central punkt för marknadsföring, och dessa forum har på 

grund av detta blivit mål för placering av annonser, hyperlänkar etcetera.  

 

Vår studie har visat att bloggare framställer sig själva som individer som utesluter livsmedel i 

sin kost, och detta för att de uttrycker att det är fördelaktigt att vara nyttig, samt att de ser sin 

träning som resultatfokuserad, och använder en PT som hjälpmedel för att frambringa största 

möjliga resultat. 
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1. Inledning 

Vårt personliga intresse i att undersöka bloggar grundar sig i att vi kommit att se hur bloggen 

som social mötesplats har blivit allt mer utmärkande i dagens samhälle. Bloggar har kommit 

att bli allt mer inflytelserika, och bloggen som forum har blivit en central plats för marknads-

föring (Erdogmus & Cicek, 2012, s. 1359). Människan har uttryckt att denne många gånger 

har större tillförlitlighet till bloggen som plats för marknadsföring, än till traditionell media, 

vilket agerar bärande för att företag ska välja att vända sig till sociala media för att nå ut till 

konsumenten (Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 977-978). Bloggen har kommit att bli en 

dynamisk process där bloggare, bloggläsare och samhället samspelar med varandra. På så vis 

är bloggaren i stort behov av att lyssna till sin läsare, eftersom det är dessa som avgör hur in-

flytelserik bloggen ska komma att bli, och bloggläsarens åsikter blir därför viktiga då blogga-

ren framställer sin identitet på bloggen. Då bloggläsarna fungerar som en övervakande enhet 

gentemot bloggaren, anpassar bloggaren sin informationsdelgivning i relation till den respons 

dennes publik uttrycker (Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 977-978). Bloggaren må vara 

selektiv i sitt utelämnande av information, men det har synliggjorts att dennes framställande 

av den egna personen online inte skiljer sig mycket från vem denne agerar som offline, även 

om bloggaren många gånger väljer att lyfta fram sina allra bästa sidor på sin blogg (Bulling-

ham & Vasconcelos, 2013, s. 109-110). Vårt syfte är i relation till detta att presentera hur 

bloggare väljer att framställa sin identitet på bloggen, i relation till kost och träning. Vi har 

valt att närma oss internet som forum för vår forskning, där bloggare i sin blogg uttrycker sin 

uppfattning om verkligheten och framställer sin identitet. Nedan presenteras internet, sociala 

medier, bloggen, samt kost och träning och detta görs för att illustrera hur dessa aspekter kan 

sammanlänkas.  

 

Människan befinner sig i en tidsperiod, då linjen mellan tid och rum inte är lika konkret som 

förut, och internet som fenomen synliggör detta. Det ter sig som så, eftersom mötesplatsen 

som äger rum på internet inte längre är bunden till stora avstånd i relation till tid och rum 

(Giddens, 1991, s. 16-18). Internet har oändliga områden för användning, men vi kommer 

främst att fokusera på dess möjliggörande i relation interaktion och kommunikation mellan 

olika individer. Både individen och företag använder internet som medel för att blottlägga 

ställningstaganden och intressen. Internet som socialt media öppnar upp för interaktion och 

kommunikation skilt från det fysiska rummet. Två eller flera individer som interagerar med 

varandra behöver inte vara kroppsligt närvarande i samma rum, för att interaktion ska kunna 

ske (Giddens, 1991, s. 16-18). På så vis erhåller inte internet begränsningar i relation till av-

stånd för interaktion. Lika lätt som individen kan få kontakt och tala med sin granne, kan 

denne också utbyta ord med någon som befinner sig på betydligt mycket längre avstånd. In-

ternet möjliggör för individen att visuellt framställa sig själv genom bilder, video, etcetera, för 

andra att ta del utav. Det är lika lätt att visuellt uppfatta någon genom exempelvis video i sam-

tid, som det är att blicka tillbaka i ett arkiv och se en video som postats förr, och kommunikat-

ion likt denna äger rum, i stor utsträckning, på sociala medier. 

 
Blickar vi tillbaka har medier enligt tradition fungerat som en envägskommunikation, då bud-

skap har sänts ut genom text, ljud och bild, enligt sändare-mottagare-modellen. Internet och 

media har agerat som ett forum där budskap kunnat sändas ut, utan att det funnits utrymme att 

ge kommentarer som respons. Sociala media är precis vad namnet uttrycker, ett forum för 

individer att interagera online. Sociala media är en utveckling av den traditionella media-

formen, och erbjuder på så vis mer än en envägskommunikation. Dess huvudsakliga syfte är 



att förmedla ord, ljud och bilder, och bistår inte endast privatpersoner med sina möjligheter, 

utan även företag använder också de resurser som erbjuds tillgängliga vid sociala medier.  

Olika sociala medier emellan skiljer sig i relation till kommunikationsförutsättningar, så som 

exempelvis chat, kommentarsfält, uppdatering av inlägg, bild-kommunikation etcetera. Diffe-

rentierade sociala media erhåller på så vis skilda kommunikationsvägar och olika grad av 

växelverkan (Hast & Ossiansson, 2008, s. 197-198). Ser vi på bloggen som en del av sociala 

media hade den sin uppkomst i mitten av 1990-talet. Bloggen kännetecknas av inlägg på en 

internetplattform som struktureras enligt kronologisk tidsordning, samt att kommentarsfält 

finns tillgängliga för läsare att kommentera. Bloggen har moderniserats från att ha bestått av 

dagboksliknande format i text på internet, till att idag också omfattas av videobloggar, foto-

bloggar och ljudbloggar. Bloggens syfte och ändamål kan variera från att vara en kanal för att 

uttrycka åsikter i relation till mode, till att vara dagboksorienterade (Bullingham & Vasconce-

los, 2013, s. 106-108). 

 
Bloggar har kommit att bli plattformer för marknadsföring. Internet har under en längre tids-

period fungerat som en digital utveckling av den annars sedvanliga marknadskommunikation-

en, och de tidigare marknadsföringsvägarna brukas i mindre utsträckning idag, då internet 

som forum för marknadsföring har växt sig allt större. Många företag ser internet som främsta 

plats för interaktion med konsumenter (Tufvesson, 2009, s. 7). Företag använder ofta internet 

för att placera banners, sponsrade länkar, annonser, etcetera. Även viral marknadsföring har 

fått ett genomslag, vilket åsyftar till att en individ upplyser en annan individ om en produkt, 

exempelvis i sin blogg (Tufvesson, 2009, s. 52) Samtidigt har engagemanget i relation till 

varumärken fått ett uppsving, och varumärken och dess funktion är idag en betydande del 

inom marknadsföring. Idag ses varumärken på som något mer än bara en beteckning, design 

eller symbol, då den icke-materiella aspekten kring ett varumärke ofta ses på som en viktig 

beståndsdel för individen som bär märket, då märken många gånger används som symboler i 

förhållande till identitetskapande (Bengtsson, 2011, s. 51). 

 

På samma sätt som varumärken kan agera markörer för identitetskapande kan kost ställas i 

relation till ett liknande perspektiv. Kost och mat är högaktuella ämnen i dagens samhälle, då 

mat lagas i TV, recept finns i tidningar och träningsbloggar existerar på internet. Kost sam-

mankopplas ofta med träning, och hur individen bör äta och vad denne förespråkas äta är ett 

ämne som ständigt står på dagens agenda. Kost har kommit att bli relaterat till konsumtions-

mönster samt livsstilsval, och står därmed också i förhållande till identitetskapande och själv-

presentation. Hur människan bestämmer sig för att äta, och vad den väljer att äta blir sociala 

markörer, och på så vis också sociala handlingar som synliggör vem individen är som person 

(Bengtsson, 2011, s. 51). Hur individen väljer att konsumera mat har på så vis blivit en allt 

mer reflekterad företeelse. Vill individen vara skonsam mot kroppen och naturen, kan denne 

välja att handla ekologiskt, och lägger denne inte någon vikt vid denna aspekt av matkonsumt-

ion, kan denne avstå från att göra val som främjar miljö. Människan kan genom konsumtion-

sval skapa grupptillhörighet till de som konsumerar likvärdigt, samt bygga upp en distans i 

relation till de som konsumerar enligt skilda principer (Fischler 1988, s. 275-293). Det finns 

en mängd olika kategoriseringar i relation till kost som individen kan identifiera sig inom, så 

som; stenålderskost; raw-food, ekologiskt, vegan-kost, finsmakare etcetera. Val som individen 

gör i relation till kost och mat kan sammankopplas i relation till skapande av mening. Hur 

individen reflekterar kring sin omvärld är en grundprincip vid identitetskapande som hand-

ling. När individen skapar sin identitet står denne i förhållande till sin omgivning, och hur 

individen agerar avgör hur väl denne passar in, eller inte passar in i relation till den yttre mil-

jön (Fischler, 1988, s. 257-293). Varje gång individen gör ett val relaterat till kost och mat 

står dennes identitet på spel (Fischler, 1988, s. 281). 



 

Blickar vi då närmare på ämnet träning, har människan ägnat sig åt muskelbyggande allt se-

dan antiken. Träningen och muskelbyggandets moderna historia hade dock sitt startskott vid 

1800-talet, då en rörelse som hette Muscular Christianity tog form, och dess syfte var att för-

valta sin kropp genom att bygga muskler, då detta skulle påvisa att individen hedrade Gud 

(Johansson, 1997, s. 16). Från att människan byggde muskler för att ära Gud på 1800-talet har 

mycket hunnit förändras fram till idag. Det var inte länge sedan det endast fanns ett fåtal gym 

i Sverige, men idag är marknaden explosionsartad (Ekström, 2001, s. 10).  
 

Idag finns en uppfattning om att individen själv är ansvarig för att uppnå god form. Individen 

väljer själv om denne vill, och hur, denne vill agera för att nå sitt eget och samhällets ideal 

kopplade till kost och träning. Marknaden som kopplas till kost och träning har svämmats 

över av produkter och tjänster som individen själv ska lyckas välja mellan, och hur denne 

väljer att konsumera och agera i relation till de valmöjligheter som existerar indikerar livsstil 

och identitet hos individen (Bauman, 2001, s. 135). Kroppen har kommit att bli en reklampe-

lare för hälsa, då den signalerar budskap om individens sociala liv. Kroppen används som 

symbol för identitetskapande, eftersom denna ger uttryck för vad individen inte kan förmedla 

genom språk. Kroppen blir på så vis något som andra kan uppfatta i fysisk karaktär, och blir 

därför också något som blir fokus för bedömande. I och med hur individen väljer att konsu-

mera i relation till träning skapar denne sin identitet. Produkter och tjänster blir på samma sätt 

också markörer för identitet och livsstilsval, så hur individen exempelvis väljer att träna, och i 

vilken klädsel, avgör hur denne uppfattas av andra. Individen gör oftast därför allt i sin makt 

för att konsumera rätt, för att denne inte ska uppfattas som avvikande i relation till sitt sam-

hälle (Bauman, 2001, s. 134, 143).  
 

2. Syfte och frå gestå llning 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur bloggare framställer bilden om sig 

själv i relation till kost och träning. De bloggar vi har valt att studera är, PT-Fia 

(www.ptfia.se), Alexandra Bring (www.alexandrabring.se), Ida Warg 

(www.nyheter24.se/modette/idawarg), Kissie (www.kissies.se) och Petra Tungården 

(www.petra.metromode.se). I relation till syftet har vi valt att tillämpa diskursiv psykologi i 

kombination med netnografi som metodansats. Diskursiv psykologi fokuserar på hur språk 

används som handling. Netnografi har för avsikt att betrakta självpresentation i relation till 

text, bild, ljud och video, då netnografi vill undersöka den kultur och det sociala liv som exi-

sterar och föds i relation till nätgemenskaper som uppstått och återfinns på sociala medier.  

 

Våra frågeställningar lyder;  

Hur framställer kvinnliga bloggare sin identitet, på sin blogg, i relation till kost och träning?  

Hur gör bloggare faktaanspråk om verkligheten? 

Hur framställer bloggare sig själva genom retoriska resurser? 

 

Vi kommer i relation till detta betrakta hur utvalda bloggare använder internet som en tillgång 

för att förmedla en offentlig bild av sig själva. Vi kommer i relation till diskursiv psykologi 

skapa en förståelse för hur utvalda bloggare gör faktaanspråk om verkligheten. Ur ett netno-

grafiskt perspektiv kommer vi att betrakta hur bloggare framställer sig själva och med vilka 

retoriska resurser detta görs. 

 

Vi finner det intressant att se vilken verklighetsbild bloggare framställer, då detta framstäl-

lande når många läsare, vilka i vidare tur också kan komma att influeras av den verklighet 



som förmedlas. Vi vill titta närmare på den dynamiska process som äger rum mellan bloggare, 

bloggläsare och samhälle, då sociala medier betraktas som inflytelserika i relation till många 

olika aspekter; till exempel marknadsföring, kommunikation, interaktion, nöje, etcetera. 

Däri finner vi samtidigt sociologisk relevans, eftersom sociologins centrala punkt är att stu-

dera individen i relation till samhälle.  

 

2.1. Avgränsningar 
Bloggarna i denna studie utgörs av endast kvinnor. Vi har inte specifikt och reflekterat valt att 

inrikta oss på kvinnor då vi gjort vårt urval. Att det empiriska materialet är hämtat från kvinn-

liga bloggare, grundar sig i att dessa, utav de bloggar vi kom i kontakt med, innehöll mest 

omfattande inläggsarkiv i relation till kost och träning. 

 

3. Disposition 
Efter att inledande avsitt presenterats följer här näst en disposition som syftar till att beskriva 

hur uppsatsens upplägg ser ut. Efter denna disponering följer ett avsnitt som presenterar tidi-

gare forskning kring ämnesområdet i en allt mer utpräglad karaktär. Vi har valt att fokusera 

på artiklar som berör identitetsskapande vid sociala medier, och då främst bloggar. Vidare 

presenteras ett teoretiskt avsnitt vilket har för avsikt att beskriva vårt teoretiska ramverk och 

tillhörande begrepp, vilka kommer bistå oss vid senare analys. Näst där efter introduceras ett 

metodavsnitt där vi förklarar hur vi i vår undersökning gått tillväga, och detta gör vi genom 

att presentera diskursanalysen som ett samlingsbegrepp, för att senare presentera diskursiv 

psykologi och netnografi mer ingående. Efter presentationen av metod följer resultat, vilket 

är analysen av de bloggar och bloggtexter vi använt oss av som empiriskt material. Sist pre-

senteras en del med diskussion vilken främst kommer att fokusera på diskussionen av det 

presenterade resultatet, men vi kommer även att blicka tillbaka i relation till den egna studien 

och föra reflektioner kring dess helhet. 

 

4. Tidigåre forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör självpresentation på sociala medier, 

sociala medier och marknadsföring, samt hyperlänkar på sociala medier och bloggar. I den 

tidigare forskningen har vi inte endast valt att betrakta bloggar som sociala media, utan vi har 

även tittat närmare på självpresentation på sociala media generellt, vilket betyder att sidor så 

som exempelvis Facebook är inräknade inom ramen för detta. De olika teman vi förmått iden-

tifiera i den tidigare forskningen har hjälpt oss att skapa en större förståelse för bloggen, inte 

bara som plats för självpresentation, utan även som central punkt för marknadsföring. Tidi-

gare forskning har således hjälpt oss att förstå bloggens funktion som uttryckskanal för både 

företag och privatpersoner. Vi har senare presenterat vår forskning i relation till den tidigare 

forskningen, för att tydliggöra varibland denna vår egen forskning har sin plats.  

 

4.1. Offline eller online? En svårdragen skiljelinje. 
Tidigare forskning har visat att identiteten som individen uppvisar på sociala medier ofta 

speglar individen privat, det vill säga offline. Även om individen väljer att agera anonymt på 

sin blogg eller exempelvis Facebook, visar tidigare forskning att individen väljer att dela med 

sig av information online som är överrensstämmande med offline-identiteten, och många som 

har en blogg menar på att denna är en förlängning av den egna personen (Bullingham & 

Vasconcelos, 2013, s. 109). Det finns sällan intentioner för människan, som agerar på sociala 

medier, att uppge falsk information om den egna identiteten. Individen försöker således fram-



ställa sig själv genom största möjliga ärlighet (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 106). Det 

som har varit framträdande i flertalet studier är att individen själv står som ansvarig till vilken 

information som lämnas ut om denne själv, vilket betyder att denne kan välja i vilken grad 

denne vill avslöja privat information. 

 

I bloggen som forum är inlägg främst baserade på bloggarens vardagliga händelser. När indi-

viden skapar sin identitet online har denne dock en tendens till att framställa sig själv genom 

information som verkar mest fördelaktig. Det flesta av bloggarna demonstrerade kompetens, 

genom att presentera dess intellektuella förmågor (78.9%), hyllade andra (25.4%), framför att 

kritisera eller skuldbelägga (18.2%).  Detta indikerar att bloggare presenterade sig själva som 

kompetenta och på ett sätt som gör att de blir omtyckta av sina bloggläsare, och detta genom 

att använda strategier för att interagera med sin publik (Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 

974). Människan överdriver gärna berättandet om händelser och den egna personen, samtidigt 

som denne vill förhålla sig nära sanningen om sig själv, för att inte uppfattas som icke trovär-

dig online som offline (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 107). Anledningen till att indivi-

den är mån om att endast utelämna fördelaktig information om den egna personen, grundar sig 

i att denne är benägen om att passa in i relation till förväntningar som existerar i relation till 

läsare och samhälle (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 108). Ännu en anledning till att 

individen är selektiv när denne delar information om sig själv, grundar sig i att allt fler och 

fler organisationer besöker sociala nätverk för att hitta information om framtida anställda, och 

av denna anledning är individen benägen om att uppvisa ett fördelaktigt socialt kapital på so-

ciala media (Maghrabi, Oakley & Nemati, 2013, s. 370). Tidigare forskning visar att den in-

formation som individer lämnar ut på sociala medier är reflekterad, och att människor av 

yngre generation är benägna att avslöja privat information i större utsträckning än de som är 

äldre. Det är svårt att agera online som anonym och vara autentisk, vilket bidrar till att privat 

information ofta behöver avslöjas trots ovilja hos individen. Hur mycket privat information 

individen behöver avslöja för att framstå som autentisk är under ständig förhandling (Abiala 

& Hernwall, 2013, s. 961-964). 

 

4.2. Bloggen - en säker plats för uttryck 
Tidigare studier visar att de flesta som agerar på sociala medier väljer att inte vara anonyma, 

då det är vanligt att individen gärna delar med sig av privat information. Till exempel uppges 

fullständigt namn (83.26%), förnamn (8.6%), smeknamn (8.13%), kontaktinformation (89%) 

e-mail mest frekvent utlämnat som kontaktinformation (99.5%), direktmeddelande (13.4%), 

postadress (5.4%), telefonnummer (5.9%), personliga fakta så som exempelvis biografi, social 

status etcetera (68.4%), fotografier (34.4%), vardagsbeskrivningar (80.4%), tankar och käns-

lor (79.4%), politiska åsikter (45.4%), samt vänner och familj (41.6%) (Trammell & Kes-

helashvili, 2005, s. 974). Anledningen till att individen väljer att avslöja privat information på 

sociala forum grundar sig i tanken om att sociala medier är en säker plats. Individen upplever 

anonymitet på dessa forum, trots utlämnande av personlig information, då den fysiska distan-

sen till andra skapar en social anonymitet. Samtidigt kan individen agera allt mer ogenom-

tänkt och fritt, eftersom denne även kan reglera sitt handlande i efterhand. Får en kommentar 

eller ett blogginlägg negativ respons, kan detta med enkelhet raderas endast genom ett knappt-

ryck (Bronstein, 2013, s. 169, 173).  

 

Många upplever att just bloggen är en plats för att uttrycka känslor, emotioner, men även sa-

ker som upplevs som pinsamma. Främst tjejer använder bloggen som en form av dagbok, me-

dan killar är aningen mer restriktiva med vilken information de delar om sig själva, samt hur 

de använder bloggen. Forskning tyder på att blogga om emotionella problem skapar en tera-

peutisk länk i relation till läsarna. Bloggen kan ha en funktion av att vara ett stöttande forum 



genom att människor med likvärdiga mål erbjuder sitt stöd. Bloggen fungerar även som medel 

för att nå personliga mål, i detta fall i relation till viktnedgång. Att visa upp sin invägning på 

bloggen fungerar som motivator till att fortsätta sin strävan efter ett uppsatt mål. Att redovisa 

resultat för andra räknas, och publiken kan erbjuda sitt erkännande eller negativa kommenta-

rer (Leggatt-Cook & Chamberlain, 2012, s. 973-974). Bullingham och Vasconcelos synliggör 

att bloggen ofta används för att individen ska kunna uttrycka sin inre värld för andra i form av 

dagboksskrivande, och uttryck av extrema känslor indikerar att blogginlägg skulle förefalla att 

vara icke redigerade, eftersom de är råa i sin karaktär. Dessa uttryck har alltså inte ändrats för 

berättandets skull, utan förefaller vara äkta och ärliga. Det finns dock andra sammanhang som 

individen väljer att förstärka sina uttryck och person i, men inte just i dessa sammanhang där 

bloggen fungerar som en dagbok för känslouttryck. Det finns tecken på att många som startar 

en blogg inte är i behov av en publik i relation till sin blogg, utan uppger att de endast börjat 

blogga på grund av personliga anledningar och för sin egen skull (Bullingham & Vasconce-

los, 2013, s. 106-108). Det finns tidigare studier som tyder på att storbloggare är de som väljer 

att avslöja allra mest information om sig själva. Det finns samtidigt individer som upplever att 

sociala medier är en säkerhetsrisk gällande informationsutdelning (Trammell & Keshelashvili, 

2005, s. 974).  

 

4.3. Bloggens porträttering 
Det har framkommit i tidigare studier att det existerar olika sätt för bloggare att välja framto-

ning i relation till självpresentation. Att många väljer att framställa sig själva som roliga eller 

kreativa skildras genom olika citat i tidigare forskning, och dessa indikerar att många väljer en 

skämtsam kommunikation på olika internetforum. Allt vanligare är det att individen bakom 

bloggen väljer att skildra sig själv som professionell, expert eller kunnig. Att referera till sin 

karriär på bloggen, gör att bloggen förmedlar en mer professionell framtoning. Tidigare 

forskning säger att de individer som antar denna professionella profil endast uttrycker åsikter 

som hör hemma i arbetssammanhang. Människan tror att om bloggen utformas stilistiskt 

snyggt, är personen bakom bloggfasaden någon som är vetande och kompetent, vilket även 

förhöjer intrycket av professionalism (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 106). Kan indivi-

den inte själv påvisa sin expertis, kan denne välja att ta hjälp av andra för att styrka faktaan-

språk, och därmed använda expertvittnen. Tidigare forskning visar också att individer uppträ-

der online i enlighet med de normer och förväntningar som florerar offline, i samhället och 

det vardagliga livet. Tjejer porträtteras ofta som offer i mediala uttryck och de ställer sig på 

grund av denna anledning i relation till en offerposition, då de besöker och använder sociala 

medier. Yngre individer tenderar att handla som de äldre gör då de uppsöker och agerar på 

sociala medier (Abiala & Hernwall, 2013, s. 962-964). 

 

4.4. Publiken – bloggarens bollplank 
Tidigare forskning har synliggjort att nyckeln till bloggens framgång är kontakten till en 

publik, och för att bloggen ska växa och framstå som intresseväckande behöver personen 

bakom bloggen medhåll från sin publik. Definitionen av storbloggare tyder på en stor skara 

läsare, vilket betyder att dessa bloggare förlitar sig på att publiken hjälper dem att erhålla sin 

position som storbloggare. Ofta har bloggaren som syfte att få dess publik att gilla denne, ge-

nom att framställa sig i god dager, och är därmed lyhörd i relation till publikens åsikter 

(Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 977). Det är viktigt för bloggaren att denne för en inter-

aktion med sin publik. När bloggaren är lyhörd gentemot bloggläsarnas åsikter, har denne 

större chans att bli omtyckt, eftersom bloggen då är anpassad i relation till läsarna. Bloggarens 

publik ger på så sätt bloggaren trovärdighet. Publiken har som uppgift att agera support och 

stöd, och bloggaren är mån om att få positiv feedback. Bloggen har kommit att bli en dyna-

misk process mellan bloggare, dess läsare och samhället i stort. Samtidigt som publiken age-



rar stöd, sägs publiken på samma gång fungera som en övervakande enhet, vilket betyder att 

publiken inte ger sin uppskattning och sitt stöd om bloggaren inte uttrycker sig i enlighet med 

publikens önskan och förväntningar. På grund av denna anledning kontrollerar bloggaren sig 

själv, genom att selektivt välja vilken information denne delger på bloggen (Bronstein, 2013). 

 

4.5. Hyperlänkar 
Siles säger i sin forskning att hyperlänkar används av individen online för att strukturera iden-

titeten ytterligare, detta då hyperlänkar blir en förlängning till andra internetforum (Siles, 

2012, s. 418). Ofta länkar bloggare till andra som har länkat till dem tidigare för att visa sina 

läsare vad andra säger om dem. I och med att de visar att de benämns på fler forum än på den 

egna bloggen, utökar de bredden för det egna identitetskapandet. Bloggare uttrycker dock en 

viss olust i relation till att de benämns på andra forum än den egna bloggen, och detta ef-

tersom de i detta fall inte kan kontrollera vilken information som delges. Hyperlänkar funge-

rar som en brygga mellan olika sociala medier, detta då individer brukar länka till varandra 

för att påvisa samhörighet och gemenskap i förhållande till olika intressen (Siles, 2012, s. 

418).  

 

Vid expansionen av de nya informella kommunikationskanalerna, så som bloggar, wikis och 

sociala nätverkstjänster, förändras delar av det globala nätverket. Bloggar som sociala media 

är vanliga i hela marknadsföringsindustrin över lag. Även om bloggare är snabba med att 

sprida både positiv och negativ feedback i relation till företag, skapar dessa ändå nya idéer för 

framtida projekt hos företag. Företagen har nyliggjort den influens som stora bloggare har, 

och av denna anledning placeras annonser och hyperlänkar hos dessa, för att nå ut med pro-

dukt eller tjänst till konsument. Summerat uttryckt har sociala media och bloggar ersatt tradit-

ionell media som den största plattformen för vetenskaplig kommunikation. Trenden om att 

marknadsföra sig på sociala medier är växande, och fler och fler vetenskapliga bloggforum 

och sociala nätverk formas. I och med att semantiska hyperlänkar och sociala hyperlänkar 

finns på allt fler sociala medier, blir det lättare för individen att navigera sig i cybervärlden 

(Wang, Jiang and & Ma, 2010, s. 701). Detta eftersom att individen, genom ett knapptryck, 

kan ta sig vidare till ett annat forum och social mötesplats. 

 

4.6. Marknadsföring på sociala medier 
Tidigare forskning har kommit fram till att stora bloggar har blivit allt mer inflytelserika, och 

en stor skara människor har större tillförlitlighet till bloggar än till traditionell media. Trots att 

bloggar erhåller stora olikheter emellan, är de generellt ett forum som används vid marknads-

föring, eftersom de har blivit så pass inflytelserika. Generellt har sociala media blivit den nya 

platsen för marknadsföring, och produkter placeras på sociala medier i form av annonser, län-

kar, etcetera. Företag för produkter och tjänster är införstådda i att de måste hänga med i ti-

den, vilket har fått dem att undersöka sociala media som ett dynamiskt forum, samt att företa-

gen förstått sociala medias slagkraft. Genom att placera relevant produkt eller tjänst på rätt 

ställe kan företag bygga upp en märkeslojalitet gentemot produkten eller tjänsten. Detta ef-

tersom företagen möter sin publik genom rätt principer, det vill säga att vara tillgänglig för 

konsumenten där denne befinner sig, samt att företagen erbjuder det som efterfrågas av kon-

sumenten. Anledningen till att sociala medier som marknadsföringsforum har kommit att bli 

lyckosamt för företag, grundar sig i att individen som besöker sociala media ofta har för av-

sikt att roa sig själv, och fly från den hårda verkligheten. Individen söker, online, ärlighet och 

underhållning, samtidigt som denne delar information och för vidare tips till vänner och be-

kanta. För att marknadsföring ska bli framgångsrik bör företag ha i åtanke att de bör vara ro-

liga och underhållande, samtidigt som de erbjuder något som andra företag inte kan stå till 

tjänst med (Erdogmus & Cicek, 2012, s. 1359).  



 

4.7. Sammanfattning av tidigare forskning 
Då vi gjort en genomgång av tidigare forskning har vi synliggjort att många upplever sociala 

media, och speciellt bloggen, som en säker plats för uttryck. Då bloggen upplevs som en säker 

plats för uttryck lämnar många individer ut mycket information som är personlig, och allra 

vanligast är det att individen i sin blogg väljer att återberätta vardagliga händelser och käns-

lorna kopplade till dessa (Trammell & Keshelashvili, 2005, s. 974). Många gånger uppfattas 

bloggen som en offentlig dagbok, och individer beskriver att bloggen är en del av denne själv. 

Det är sällan personen online är vitt skild från individen offline, i det vardagliga livet, men att 

människor väljer att endast framställa sin bästa sida genom bloggen är ingen ovanlighet. Ef-

tersom individen själv erhåller kontroll över informationsflödet som når ut till en publik på 

nätet, finns det en enkelhet i att välja vilken information som ska förmedlas och vilken bild 

denne vill förmedla om sig själv (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 109). Nyckeln till att 

driva en framgångsrik blogg är att hålla en tät kontakt i relation till sin publik. Bloggläsaren är 

den personen som uttrycker sitt gillande eller ogillande i relation till postade inlägg, och av 

den anledningen gäller det för bloggaren att vara lyhörd i relation till denna publik. Många 

gånger anpassar därför bloggaren sitt informationsflöde så att det faller publiken i smaken 

(Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 108). Den tidigare forskningen har varit hjälpsam på det 

sättet att det blivit tydligt för oss hur individen ställer sig i förhållande till bloggen som plats 

för uttryck, samt vilken syn denne har i relation till sina läsare. Eftersom vi i vår studie har för 

avsikt att synliggöra individens framställande av sig själv på bloggen, har den tidigare forsk-

ningen tydliggjort vilka aspekter som är framträdande då individen uttrycker sig på sociala 

medier. 

 

På grund av att bloggare fått större påverkan i samhället har många företag tagit tillfället i akt 

och börjat använda bloggar som marknadsföringskanal. Många människor har också uttryckt 

att de har en större tillförlitlighet till bloggar som marknadsföringskanaler framför traditionell 

media, vilket fungerar som en fördel då företag riktar in sig till bloggar som marknadsförings-

forum (Erdogmus & Cicek, 2012, s. 1359). Hyperlänkar används för produktplacering, men 

fungerar samtidigt som en länk mellan olika forum. Individen som bloggar eller uttrycker sig 

på sociala media kan skapa större strukturer av identitetskapande då denne länkar till olika 

forum, märken, individer, etcetera. Genom att betrakta den tidigare forskningen har vi skapat 

en bredare förståelse för sociala medier. Det finns en tydlighet i hur sociala media blivit en 

central punkt för olikartad kommunikation och interaktion. Sociala medier är det nya interakt-

ionsutrymmet, och där har individen funnit en säker plats för identitetskapande (Bronstein, 

2013, s. 169, 173). Eftersom vi i vår studie ställer individens identitetskapande i relation till 

varumärken, har den tidigare forskningen hjälpt oss att skapa en förståelse för hur företag ser 

på bloggen och bloggare som reklampelare. 

 

4.8. Vår studie och dess relation till tidigare forskning 
Genom att vi tagit del av tidigare forskning har vi upptäckt att sociala medier och bloggar är 

väl undersökta fenomen, och detta på grund av att det är två ämnen som är högaktuella just 

nu. Vi har valt att lägga fokus på sociala medier, bloggar och marknadsföring, snarare än att 

lägga fokus på kost och träning vid genomgång av tidigare forskning. Anledningen till detta 

grundar sig i tanken om att vi haft vilja att förstå och sätta oss in i hur sociala media fungerar 

och används, och detta för att kunna orientera oss inom ramarna för detta forum, för att sedan 

kunna analysera och förstå den egna empirin enligt mest fördelaktiga sätt. Vi har valt att inte 

lägga fokus på att orientera oss bland tidigare forskning som berör just ämnena kost och trä-

ning, eftersom vår avsikt har varit att synliggöra hur identitetskapande uttrycks på sociala 

medier, framför att synliggöra hur det talas om kost och träning. Vi har erhållit insikt om att 



kost och träning är grundligt undersökta ämnesområden, men att dessa inte ofta undersökts i 

relation till självpresentation på bloggar och inte heller undersökts i stor utsträckning enligt 

just diskurspsykologiska principer. Vi tror oss kunna frambringa en tydlig bild om hur kost 

och träning refereras till i relation till självpresentation på bloggar med hjälp av diskursiv 

psykologi och netnografi, eftersom att bloggare, i de bloggar vi hämtat empiriskt material 

från, fritt har fått uttrycka sin egen åsikt om uttalat ämnesområde, och detta utan forskningens 

inverkan. I nästkommande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som bistått oss vid tolk-

ningen av det empiriska materialet.  
 

5. Teoretiskt råmverk 
I avsnittet presenteras teoretiska begrepp som studien tagit fäste i relation till. Vi presenterar 

först i detta avsnitt individen som aktör. Diskursbegreppet beskrivs sedan, då hela studien 

fokuserar hur diskurser används i relation till språk som handling. Där efter förklaras begrep-

pet identitet, och detta i relation till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Där efter presente-

ras indexikalitet, kategori, kategoriskt berättigande, samt; vad står på spel? Alla dessa begrepp 

är underlag för tolkning av text inom diskursiv psykologi, och anledningen till att dessa pre-

senteras är för att läsare tydligare ska kunna följa med i de resonemang som förs i resultatde-

len, då denna inbegriper dessa begrepp. 

 

5.1. Individen som aktör 

Inom den diskursiva psykologin betraktas språk som handling, och står i relation till de kon-

struktioner som verkligheten består av. Identiteten betraktas därför inte som autonom, utan 

den diskursiva psykologin menar att identiteten gör sig påmind i relation till sociala aspekter 

som en konstruktion. Verkligheten är inte på förhand kategoriserad, utan kategoriseringar tar 

form då vi talar om, eller skriftligt uttrycker, en verklighet (Potter, 1996, s. 98). Inom ett soci-

alkonstruktionistiskt perspektiv ses inte handlingar som ett resultat av inre representationer, 

eller känslor, utan de menar istället att dessa upplevda känslor egentligen är konstruktioner 

som tagit form genom tidigare utlåtanden om verkligheten, och menar därför att det är tidigare 

konstruktioner om verkligheten som bestämmer hur individen agerar och talar idag (Potter, 

1996, s. 48). I vidare perspektiv betyder detta att individen ses som en bärare av redan kon-

struerade uppfattningar om verkligheten, och att det som denne upplever som känslor bara är 

inbillade föreställningar om ett inre känsloliv. Det som individen upplever som inre represen-

tationer ses på som speglingar av den yttre, objektiva världen som konstruktion. Dessa kon-

struktioner är något som individen frivilligt och ofrivilligt väljer att förhålla sig till. Inom 

socialkonstruktivismen fokuseras vad människan gör, och inte vad denne skulle kunna vara, 

vilket betyder att identiteten ses på något som tar form då människan talar om den. Inom den 

diskursiva psykologin påpekas att diskurser används som representationer av individen själv, 

och detta vid varje tillfälle. Det finns på så vis bakomliggande anledningar till varför indivi-

den framställer sig själv olikartat från situation till situation, eftersom sammanhanget avgör 

hur individen kan agera.  

 

5.2. Identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
En av de centrala frågorna inom sociologin är vem eller vad människan är och kommer att bli, 

och människan är något som står i förhållande till en omvärld och sociala aspekter. Individens 

relation till kultur, samhälle, sociala relationer och dess inbegripande diskurser står som an-

svarig i samband till dennes identitetsskapande. Begreppet identitet är nära kopplat till be-

greppen själv och jag, men skiljer sig i relation till dessa begrepp i den meningen att identitet 

är något som kopplas till en yttre omständighet och en omvärld, vilket betyder att identitet är 



något som får en innebörd i relation till en social kontext. Identiteten är något individen expo-

nerar och visar upp (Burr, 1995, s. 26-31). Hur individen väljer att framställa sig själv är den 

aspekt som den socialkonstruktionistiska grenen har för avsikt att studera. 
 

Identitet betraktas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som en konstruktion. Detta bety-

der att identiteten står i förhållande till en relativ flexibilitet, då identitet är något som anknyts 

till en diskursiv kontext med olika förutsättningar (Burr, 1995, s. 25). Den verklighet som 

människan uppfattar och uttrycker, är enligt det socialkonstruktionsitiska perspektivet, ett 

resultat av de diskurser som individen omges av. Ingenting existerar således av sig självt, utan 

verkligheten tillskrivs innebörd i relation till sociala sammanhang, och med språk som central 

utgångspunkt. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas det som upplevs inom in-

dividen som något som endast existerar i diskursiv karaktär. Socialkonstruktionsimen betrak-

tar med andra ord känslor som konstruktioner av verkligheten. Identitet kan på så vis ses som 

ett diskursivt uttryck, som bestämts av att vi talar om att individen erhåller en personlighet. 

Att det skulle existera en identitet oberoende av diskursivt tänkande, ser det socialkonstrukt-

ionsistiska perspektivet på som en illusion (Burr, 1995, s. 58). 
 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet och den diskursiva psykologin försöker män-

niskan inte att förklaras utifrån vem denne är, utan önskan är istället att kunna kartlägga hur 

det talas om individen i det sociala sammanhang som denne befinner sig i, och samtidigt för-

söka förstå innebörden av detta. Den diskursiva psykologin är den gren av diskursanalysen 

som fäster störst vikt vid att betrakta identiteten som en social konstruktion. Det som ofta för-

knippas med det inre, så som exempelvis känslor, betraktar den diskursiva psykologin som en 

uppsättning konstruktioner av verkligheten (Burr, 1995, s. 58). Den diskursiva psykologin 

synliggör hur individen organiserar sin omvärld genom uttryck, vilket betyder att identitet kan 

betraktas som individens förhållningssätt i relation till den kontext denne verksammar och 

befinner sig i. I vidare betraktelse kan detta ses på som en anti-essentialism, vilket tyder till att 

socialkonstruktionismen ser världen som icke objektiv, utan istället ses den på som en stän-

digt föränderlig uppsättning av konstruktioner. En identitet, inom diskursiv psykologi, handlar 

om att bli placerad, eller själv placera sig, i relation till en kategori, och en individ kan erhålla 

olika kategoritillhörigheter. Individen etablerar, förmedlar och förhandlar om sin identitet, 

genom att tala om tidigare händelser denne upplevt, vilket betyder att individen använder ka-

tegorier som resurs för självrepresentation (Potter, 2006, s. 43-44). 

 

5.3. Varumärken och identitetsskapande 
Varumärken används många gånger i dagens konsumtionskulturer som symboler i social in-

teraktion. Det krävs av individen att denne erhåller kunskap om märken och dess symbolism, 

för att vara förmögen att förmedla önskat budskap. Märken ingår på så vis i meningssystem 

och uttrycker olikartade betydelser (Bengtsson, 2011, s. 51). Genom att individen erhåller 

kunskap om märken kan denne aktivt avläsa de budskap som andra sänder ut, samtidigt som 

denne själv också kan uttrycka sig genom symbolism. Märkesval är ofta strategiska och plan-

lagda, samtidigt som de också kan förefalla att vara icke överlagda sådana. För att vara för-

mögen att komponera budskap genom märken krävs en viss förståelse i relation till den kultur 

som är verksam. För att kunna tolka och sända ut budskap behöver individen förstå sin om-

givning. Vid kodning av budskap som sänds ut av andra behöver också dess kontextuella för-

utsättningar tas i beaktning. (Bengtsson, 2011, s. 52). Många gånger idag används kända an-

sikten som bärare av olika varumärken, för att på så vis skapa ha-begär i relation till varumär-

ket. Samtidigt som plagget kan få ett bekant ansikte, får då ansiktet en ersättning för att denne 

marknadsför varumärket som sådant (Bengtsson, 2011, s. 54). 

 



Eftersom identiteten, idag, ses på som något som aktivt skapas av individen, har varumärken 

blivit allt mer viktiga, då de förmedlar vem personen som bär dessa märken kan tänkas vara. 

Förr ansågs identiteten vara något fast, då dess karaktär stod i förhållande till yrke och utbild-

ningsval. Identiteten sågs förr på som resultatet av vad individen producerade yrkes- och ut-

bildningsmässigt (Bengtsson, 2011, s. 55). Identiteten är idag mer flexibel i sin karaktär, då 

den står i relation till konsumtionsmönster. Individen som skapar sin identitet tillåts en större 

variation av uttryck, vilket förutsätter att identiteten är en mer aktiv process än statisk. Indivi-

den tillåts i större mån att skapa den identitet denne vill erhålla genom märkeskonsumtion, 

och skapar någon form av idealbild som denne blottlägger på den sociala scenen. Då kon-

sumtion blivit en allt mer central företeelse i människans vardag, har märken kommit att bli 

näst intill oumbärliga som symboliskt kapital vid identitetskapande. Märken kan ses på som 

indikatorer för grupptillhörighet, och blir därför också en symbol för jämförande mellan olika 

individer. Det förefaller därför som viktigt att skapa en relation till de märken som stödjer det 

sätt som individen vill skåda världen enligt. För att vara fullbordad medlem i en märkes-

gemenskap krävs dock att individen erhåller samma ideologi som övriga medlemmar (märkets 

anda), utför de ritualer och traditioner som förknippas med varumärket, samt att denne känner 

och antar ett moraliskt ansvar gentemot andra medlemmar som ingår i gruppen (Bengtsson, 

2011, s. 81-88). Varumärken blir i vidare perspektiv uttryck för sociala handlingar och stånd-

punkter (Bengtsson, 2011, s. 56).  

 

För att inbringa mening i relation till märken genomgås en meningsskapande process, vilket 

betyder att märken aldrig erhåller en fixerad innebörd, utan den är föränderlig. Situationen 

och kulturen står i förhållande till hur märket uppfattas. För att förstå meningsskapande som 

process går att dra paralleller till den symboliska interaktionismen som fokuserar mot indivi-

den som symbol-tolkande. Att använda märken enligt rätta principer, krävs av individen att 

denne kan betrakta sig själv så som andra ser på denne. Det blir därför viktigt att förmedla ett 

budskap som talar om varför individen använder sig av specifikt märke, samtidigt som denne 

också förmedlar vad denne gör och vad denne vill uttrycka. Hur andra människor reagerar på 

individens märkeskonsumtion, är den aspekt som ger märkesvalet en mening. Det finns gene-

rellt tre kontexter som bidrar till att införliva mening i relation till märken, och dessa är; 

marknadsföringskontexten där märkesskaparens rörelser agerar bidragande, den individuella 

kontexten där individens biografi och ambitioner blir centrala för mening, samt i den sociala 

kontexten där märken får mening i relation till interaktion (Bengtsson, 2011, s. 57-58). Det 

som är av störst vikt vid märkesanvändning, är att den mening som individen bygger kring 

märken är förenliga med den identitet denne vill uttrycka (Bengtsson, 2011, s. 60).  
 

5.4. Diskurs 
En diskurs kan uppfattas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, och kan beskrivas 

som sociala mönster av betydelsefixeringar som står i ett ombytligt förhållande till varandra. 

Olika diskurser kan på så vis överlappa varandra, då gränserna för dess omfång är otydliga 

och föränderliga, och detta faktum antyder att en diskurs kan inbegripas i ett eller fler mönster 

och system. Hur individen väljer att tala om sin omvärld konstruerar och rekonstruerar en 

diskursiv uppfattning av icke materiell karaktär, samtidigt som existerande diskurser avgör 

hur denne talar där och då. En diskurs används vid språk som en retorisk resurs, vilket betyder 

att en diskurs brukas för att skapa mening i relation till kontext och omvärld. En diskurs intar 

aldrig någon fast karaktär, utan är ombytlig, då dess betydelse alltid står i förhållande till soci-

ala sammanhang och individens uttryck om dennes verklighet (Potter, 1996, s.97-99). Diskurs 

som begrepp är en abstraktion, då individen främst använder diskurser som retoriska resurser, 

snarare än att det refereras till som något i objektiv bemärkelse. De beskrivningar som finns 

om verkligheten avgör för hur individen handlar språkmässigt, och hur denne på så vis väljer 



att framställa sin omvärld genom faktaanspråk. Det existerar en medveten och icke-medveten 

förståelse för rådande diskurser, då individens sätt att tala står i relation till de allmänna upp-

fattningar som finns. Diskurser omfattas av just dessa allmänna uppfattningar om verklighet-

en. Diskurs som begrepp står i förhållande till mänsklig förståelse och agerande, och är stän-

digt något som konstrueras och rekonstrueras i sociala sammanhang. När människan talar om 

diskurser fylls de med innebörd (Potter, 1996, s.97-99). 

 

5.5. Indexikalitet 
Inom den diskursiva psykologin har kontexten stor betydelse då uttryck kategoriseras och får 

mening i relation till denna faktor, samtidigt som talandets strukturering, för individen, har 

stor betydelse i ett större perspektiv på till exempel kultur- eller samhällsnivå. Det är detta 

faktum som benämns som indexikalitet. Indexikalitet åsyftar till att språkbruk endast får me-

ning i relation till ett sammanhang, vilket betyder att om en analys av ett uttalande ska kunna 

bli fullständig, måste det finnas en förståelse för dess relaterade sammanhang. Kontexten in-

begriper annat än bara den fysiska miljön, då hänsyn också tas till vem som har uttalat sig, 

vem som mottar uttalandet, hur dessa står i relation till varandra, samt hur de båda väljer att 

kategorisera sin egen person (Potter, 2006, s. 43-44). Indexikalitet agerar tillåtande för oss att 

skapa en uppfattning kring få ord och uttryck enligt många perspektiv, vilket påskyndar inter-

aktionen människor emellan på ett sätt som inte hade skett om inte individen hade haft en 

förståelse för sammanhangets relevans (Potter, 2006, s. 44). Så fort individen är omgiven av 

en specifik kontext kan indexikaliteten betraktas, och detta för att lyfta fram sammanhangets 

betydelse och verklighet (Potter, 2006, s. 45-46). 

 

5.6. Kategoriseringar 
Varje redogörelse, trots att det skulle förefalla att vara en fåordig sådan, innehåller en katego-

risering som bildar någonting som kan sägas inbegripa särskilda egenskaper (Potter, 1996: 

111). Yttrandet och dess tillhörande kategorisering, ställer också individen som uttalat sig i 

relation till en kategori med specifika egenskaper. Om en individ talar om för någon att denne 

varit hemma hela kvällen och tittat på tv, trots att personen setts vistas på bio, kan denna kate-

goriseras som en lögnare. Hur kategoriseringar synliggörs står i relation till kontextens be-

skaffenhet. För att mottagaren av ett uttalande ska kunna koppla en individ till en kategori, 

måste det finnas igenkänningsmekanismer av en redan upprättad kategori (Potter, 1996, s. 

177-179). Om den som talar vill hänvisa till en specifik kategori på grund av att denne vill 

uppnå ett särskilt mål, kan denne aktivt välja att lyfta fram vissa argument som mer väsentliga 

för kontexten, medan andra förbises. Att handla enligt denna princip är ingen ovanlighet, utan 

detta sker ständigt i både medveten och omedveten karaktär. Genom att lyfta fram argument 

som mer eller mindre relevanta, förefaller den kategori som förhandlats fram att reflektera 

kontextens innebörd på det sättet att den uppfattas som en unik verklighet där och då (Potter, 

1996, s. 200-201). 

 

5.7. Kategoriskt berättigande 
Kategoriskt berättigande tyder på att det finns särskilda kategorier av människor, som i vissa 

kontexter, uppfattas som vetande. En snickare uppfattas ha kunskap om snickeri. Kategoriskt 

berättigande fungerar som så, att endast den kategori som individen kan synliggöra att denne 

tillhör, behövs för att tydliggöra att personen erhåller kunskap om specifikt område. Det kate-

goriska berättigandet fungerar som en tillräcklighet för talutrymme om sakfråga. Alla vet vi 

att en doktor erhåller kunskap om sjukdomar och medicin, och gör denne inte det skulle för-

våning uppstå (Potter, 1996, s. 132). Medlemskapet i relation till en kategori kan skapas, men 

samtidigt också undermineras om någon påpekar att individen skulle erhålla motsatta egen-

skaper. En konstnär kan framstå som alldeles lysande fram tills det att någon påpekar att 



denne är en person som kopierar andras konstverk. Det kategoriska berättigandet har således 

inte en statisk beskaffenhet, utan är konstruktioner av föränderlig karaktär, vilket är orsaken 

till att det kategoriska berättigandet är i ständig förhandling mellan de olika deltagare som 

ingår i en interaktion (Potter, 1996: 133-134). 

 

5.8. Vad står på spel? 
Om individens uttalande står i enlighet med kontextens beskaffenhet, kommer dennes utta-

lande att framstå som trovärdiga. Om individens uttalande inte verkar höra samman med situ-

ationens förutsättningar, kommer individen att upplevas som icke-trovärdig. Det finns med 

andra ord något att vinna och förlora då individen uttalar sig (Potter, 2006, s. 124). Vad indi-

viden kan sägas vinna eller förlora står i relation till den kontext som individen befinner sig i 

då uttalande sker, samt att den erhållda kategorin måste lyftas fram situationsbundet. Både 

utlåtanden som kan klassas som professionella eller personliga måste skildras som berättigade 

för att dessa ska erhålla slagkraft som trovärdiga uttryck (Potter, 2006, s. 124-125). För att 

förhindra att ett uttalande undermineras kan individen påpeka medvetenhet om dess bräcklig-

het, men hur kontexten ser ut avgör om uttalandet uppmärksammas som hållbart eller icke 

hållbart (Potter, 2006, s. 45-46). Många gånger är det mer än endast uttalanden som står på 

spel i en viss kontext. Inte sällan står det kategoriska berättigandet tillhörande den som uttalat 

sig i en riskzon, eftersom individen ständigt förhandlar om att framstå som trovärdig. Om en 

individ vill uppfattas som snäll bör denne inte uttala elaka kommentarer. Om samma individ 

då vill uppfattas som snäll, men ändå vill tillrättavisa någon, bör denne framföra sin kritik på 

ett varsamt sätt, så att denne inte uppfattas som någon som vill göra en annan människa illa. 

Det kategoriska berättigandet är under ständig förhandling, och individerna i en konversation 

förhandlar ständigt om sin egen och den andres kategoriska berättigande (Potter, 2006, s 126-

129).  

 

Vår avsikt är att betrakta individen som språkligt handlande i relation till den egna identiteten, 

vilket betyder att vi kommer att synliggöra hur individen förhåller sig till rådande diskurser, 

förhandlar om kategoritillhörighet och kategoriskt berättigande. Samtidigt kommer tolkas hur 

individen förhåller sig till det som står på spel och indexikaliteten som präglar varje situation, 

samt att vi kommer att kartlägga hur individen använder sig av märken i sitt identitetsskap-

ande. 
 

6. Metod 
I detta avsnitt förklaras hur vi metodologiskt har gått till väga för att undersöka hur bloggare 

framställer sin identitet. I detta avsnitt presenteras inledningsvis diskursanalys kortfattat, som 

är ett samlingsbegrepp för under vilket metoden/teorin diskursiv psykologi existerar. Diskur-

siv psykologi presenteras i allt mer utförlig form näst där efter. När diskursiv psykologi har 

porträtterats, kommer netnografi som metodansats att redogöras för, som bistår som komple-

ment till den diskursiva psykologin som undersökningsredskap.  

 

6.1. Diskursanalys 
Diskursanalys är ett samlingsbegrepp som omfattas av ett antal olikartade grenar av analysför-

faranden. Diskurser är den gemensamma nämnaren för diskursanalysens olika metodologiska 

och teoretiska perspektiv. Språket står som huvudfokus i relation till diskursanalysen, och 

intresset ligger i att betrakta hur människan, genom språket, skapar och återskapar verklig-

hetsbeskrivningar i relation till andra (Potter, 1996, s. 97-99). Diskursiv psykologi som metod 

och teori faller under ett diskursanalytiskt förhållningssätt. 

 



6.2. Diskursiv psykologi 
Diskursiv psykologi har som utgångspunkt att undersöka hur diskurser används som retoriska 

resurser. I vidare beskrivning ses på hur individen använder språket och tillhörande diskurser 

som verktyg för handling. Diskursiv psykologi synliggör hur språk fungerar som hjälpmedel 

för att skapa och återskapa omgivningen och den egna personen. Diskursiv psykologi ser 

människors utsagor som verklighetsskapande. Inom diskursiv psykologi betraktas alltid kon-

struktion/dekonstruktion i relation till en specifik kontext, eftersom diskursiv psykologi menar 

att individen aldrig går att särskilja från den omgivande miljön. Språk får mening i relation till 

kontext och rådande interaktion, och inom diskursiv psykologi benämns detta faktum som 

indexikalitet. Handlandets karaktär står med andra ord i relation till kontextens innehåll. (Pot-

ter 1996, s. 43-44). På vilket sätt individen väljer att organisera sina uttalanden i situationen, 

avgör vilka möjligheter till agerande denne kommer att bemöta.  

 

Diskursiv psykologi belyser hur individen använder faktaanspråk, hur individen formar språ-

ket för att framstå som trovärdig. Det som förs ljus mot är vad individen inkluderar och ex-

kluderar i relation till tal, men också belyses hur individen, metodologiskt, gör för att föra 

trovärdighet till det egna ställningstagandet. Denna inkludering och exkludering kan även 

bidra till att uttalandet, tillhörande någon annan, försvagas (Potter, 1996, s. 106-108). Diskur-

siv psykologi ser på beskrivningar i form av retoriska resurser som verklighetsbeskrivningar, 

eftersom det som individen formulerar står i relation till de diskurser som kommer att existera 

och har existerat i förankring till verkligheten. I vidare perspektiv tyder detta på att uttalandet 

har en allomfattande innebörd, samtidigt som det skapar en framtida konstruktion. Diskursiv 

psykologi ser på detta som reflexivitet, eftersom individen i denna mening tyder sin verklig-

het, samtidigt som denne återskapar bilden om verkligheten. Diskursiv psykologi menar att 

sanningen är relativ, eftersom varje tillfälle lämnar utrymme för en människa att tolka, på 

grund av att individen begreppsliggör verkligheten enligt individuella perspektiv. Individens 

perspektiv står således som ansvarig i relation till individens föreställningar och förväntningar 

om sin omvärld. Diskursiv psykologi nämner denna princip som metod för tolkning (Potter, 

1996, s. 49).  

 

6.3. Netnografi 
Netnografi har som fokus att betrakta hur individer önskar framställa sig själva och vilka re-

surser som brukas i relation till detta. Netnografi vill undersöka den kultur och det sociala liv 

som existerar och föds i relation till nätgemenskaper som uppstått och återfinns på sociala 

medier. Netnografi har sin uppkomst i konsumtionsforskningen, då metodansatsen används 

för att studera naturligt förekommande kommunikationer i nätbaserade diskussionsforum 

(Berg, 2011, s. 119). Idag används dock netnografi i många samhällsvetenskapliga ämnen 

(Berg, 2011, s. 122). Netnografi fokuserar på nätbaserade miljöer, gemenskaper, kommuni-

kationskanaler och har för avsikt att skapa förståelse för det sociala livet på nätet. Utifrån so-

ciala medier och den kommunikation som äger rum där ser, netnografi, en möjlighet till att 

undersöka språkmönster, kultur, identitet och flertalet sociala formuleringar kopplade till ak-

törer och dess agerande (Berg, 2011, s. 119-122).  

 

Genom att vi har tillämpat netnografi har vi försökt skapa en ökad förståelse för vad det inne-

bär att vara en bloggare, och detta genom att vi observerat och analyserat bloggar som sociala 

media. I och med att vi själva har varit och är konsumenter av bloggar har den egna förförstå-

elsen som sådan också varit en tillgång då vi närmat oss forskningsområdet, då vi sedan tidi-

gare är insatta i hur jargongen och strukturen kan se ut på en blogg som kommunikationsfo-

rum. Vi har sedan tidigare en förståelse för hur bloggare kan bli reklampelare för olika varu-

märken genom sponsring, och hur hyperlänkar kan sammankoppla olika sociala medier, samt 



hur bloggare kan tvingas förhålla sig till kritik från en bloggpublik. Vi har också en förståelse 

för hur bloggare måste inta en försiktighet då åsikter uttrycks, etcetera.  

 

Netnografin har sin uppkomst i etnografin, och etnografi har som främsta fokus att utföra ob-

servationer. Genom observationer hoppas forskare på att kunna sätta sig in i det man vill stu-

dera. Som forskare vill man genom observation förstå essensen i en kultur genom att betrakta 

hur individer som ingår i en kultur väljer att föra sig, och vill frångå att det skulle finnas en 

barriär mellan forskare och studieområde. Det finns både deltagande och icke deltagande ob-

servationer. Icke deltagande observationer syftar till att skapa en närhet till studieområde, utan 

att beblanda sig i relation till detta genom till exempel kommunikation eller annat typ av 

handlande. Det finns trots närheten till studieområdet ett typ av avstånd (Berg, 2011, s. 119-

120). 

 

6.4. Varför en kombination av metodansatser? 
Vi ser Netnografi som ett komplement till den diskursiva psykologin, eftersom den ger oss 

möjligheter till att skapa en förståelse för den kontext vari utvalda utlåtanden görs. Diskursiv 

psykologi ser på språk som handling, och understryker vikten av att förstå sammanhanget där 

utlåtanden görs, vilket gör att vi anser att netnografi i kombination med diskursiv psykologi 

kompletterar varandra på ett önskvärt sätt. I vidare perspektiv ser vi det som en tillgång att 

skapa en förståelse för nätgemenskaper, eftersom de blogginlägg som utgör det empiriska 

materialet kan förstås i relation till kontexten internet och sociala medier. Hade vi endast valt 

diskursiv psykologi som metodansats hade vi gått förlorad den kunskap som berör den kultur 

och det sociala liv som går att återfinna på bloggar. Skulle vi instället endast valt att använda 

oss av ett netnografiskt synsätt hade det inte varit möjligt att betrakta språket som görande och 

verklighetsskapande. 
 

6.5. Förhållningssätt gentemot empiriskt underlag 
Inom diskursiv psykologi, samt netnografi, finns inga specifika riktlinjer för tillvägagångssätt 

vid analysarbete, därför väljer vi att presentera hur vi har betraktat och tolkat analysmaterialet. 

Detta för att läsare ska kunna avgöra validiteten i relation till resultatet, samt hur de faktiska 

resultaten har kunnat ta form. Av denna anledning har vi redogjort för de olika metodansat-

serna, och hur vi som forskare har valt att förhålla oss till dem. Vi har valt att kombinera dis-

kursiv psykologi som metodansats med netnografi som angreppsätt, då de båda synliggör hur 

identitetskapande sker, men lyfter fram olika aspekter, vilket tyder på att de skulle kunna 

agera kompletterande till varandra för en mer allomfattande analys.  
 

6.5.1. Text som representation 
De texter som utgör det empiriska materialet i relation till denna studie, har vi valt att betrakta 

som representationer. Utsagor speglar inte en materiell verklighet, utan den verklighet som 

människan uppfattar får mening då det talas om den. De texter vi valt att betrakta som empi-

riskt material ses som språk av meningskapande. Vi har valt att betrakta hur individer, blog-

gare, framställer en verklighetsbild om sig själva. Vi har haft för avsikt att betrakta vilka stra-

tegiska åtgärder bloggare använder då de förmedlar bilden om sig själva (Hall, 1997, s. 61-

62). Vi kommer att syna hur individen bygger upp faktaanspråk genom användandet av dis-

kurser som retoriska resurser. Vilket betyder att vi kommer uppmärksamma diskurser som 

centrala för människans handlande. Kortfattat uttryckt har vi betraktat text som självrepresen-

tation, vilket betyder att vi valt att analysera och betrakta hur bloggare, genom språk, fram-

ställer bilden om sig själv.  

 



6.5.2. Internet och bloggar 
Vi har valt att betrakta utvalda bloggar som arkiv för insamling av data. De inlägg som före-

kommer på bloggarna utgör med andra ord detta bloggarkiv, och arkivets storlek står i förhål-

lande till hur många inlägg som postats på enskild blogg. I vidare perspektiv åsyftar detta till 

att bilder, text, videoklipp, ljud, samt hyperlänkar har bistått oss som relevanta beståndsdelar 

att granska då empiri har analyserats (Ahrne & Svensson, 2011, s. 126). I inledande fas kunde 

en inramning av ämnesområde och specifik frågeställning göras. Vi kom att finna att kost och 

träning var ett återkommande ämne i flertalet bloggar, vilket ledde fram till att detta fick ut-

göra forskningens tematisering. Sedan identifierades de sociala strukturer som existerade på 

dessa forum, och detta gjordes genom att vi kartlade mönster och aktiviteter som var vanligt 

förekommande. Ovanstående åtgärder vidtogs för att skapa en närhet till forskningsfältet, och 

detta för att bilda en förståelse för vad det innebär att vara en bloggare.  

 

Vår roll som forskare har varit asynkronisk, vilket betyder att vi haft för avsikt att undersöka 

en allt mer planlagd kommunikation som existerar i dessa bloggsammanhang, framför spon-

tana uttryck som kan existera i exempelvis chattforum. Vi valde att inte föra en interaktion i 

relation till forumet vi har undersökt, då vår avsikt har varit att beskåda hur verklighetsbe-

skrivningar uttrycks utan vår inverkan på fältet. Vi har med andra ord sett på forskningsfältet 

genom icke deltagande observationer. Efter att det empiriska materialet samlats in och bildat 

en helhet vidtog en tolkningsprocess i relation till data (Ahrne & Svensson, 2011, s. 127-128). 

Tolkningsprocessen utgörs av läsning och diskussion, och detta för att finna en förståelse 

gentemot materialet och dess betydelse. Huvudsakligen förespråkar ett netnografiskt förhåll-

ningssätt deltagande observation, men teknik och metod av annat slag tillåts (Ahrne & Svens-

son, 2011, s. 119). Anledningen till att vi valt att agera icke deltagande, grundar sig i tanken 

om att vi haft för avsikt att betrakta fältet i befintlig form. 

 
6.5.3. Bloggen – identitetskapande eller marknadsföringskanal? 

Då vi valt att betrakta textuella uttryck som representationer, kan vi genom en diskurspykolo-

gisk- och netnografisk utgångspunkt förstå dessa som planlagda konstruktioner för att för-

medla en särskild bild om något, eller skapa mening i förhållande till detta. Samtidigt som 

individen vill förmedla en trovärdig identitet i relation till egen uppfattning, vill denne samti-

digt förmedla en övertygande bild i anknytning till läsare. Då individen uttrycker sin verklig-

het är den skapad på det sättet att den främst får en innebörd i relation till den egna intention-

en. I och med detta behöver reflektion föras mot att uttryck på bloggen kan vara skapade för 

att uppfylla ett visst ändamål. Individen kan ha intentionen att skapa sin identitet så denna 

matchar publikens önskemål, men behöver för den sakens skull inte vara öppen med detta. 

 

6.6. Urval 
Inledningsvis valde vi att fokusera mot internet och bloggar i sin helhet. Internet och bloggar 

existerar som en nutida mötesplats för interaktion och kommunikation, och detta i allt bredare 

utsträckning (Hast & Ossiansson, 2008, s. 197-198), vilket skapade en nyfikenhet till att ut-

forska detta område närmare. I relation till närmandet av olika bloggforum kunde vi urskilja 

att ämnena kost och träning var ofta förekommande. Av denna anledning kom kost och trä-

ning att bli vår inramning av ämnesområde. Vidare uttryckt kom vår urvalsteknik att vara 

målstyrd, vilket betyder att vi systematiskt samlade in analysmaterial, i form av blogginlägg, 

som berörde kost och träning (Bryman, 2008, s.350).  

 

I vidare perspektiv är kost och träning, samt bloggar, högaktuella ämnen, vilket också är en 

anledning till att forskningsområdet undersökts av oss. Vi har inte lagt någon vikt vid vilken 

kategorisering bloggen tillhör; så som träningsblogg, modeblogg, skönhetsblogg, etcetera, på 



grund av att ämnena i sig, kost och träning, framträdde innan bloggens kategori betraktades, 

och vi ville inte göra en skillnad mellan de individer som talade om ämnet för studien. Blog-

gar erhåller, ofta, ett stort arkiv av offentliga utlåtanden, vilket också var en anledning till att 

vi valde att använda bloggar till att insamla empiriskt materiel (Ahrne & Svensson, 2011, s. 

127-128). Vi har betraktat flertalet bloggar, vilka i senare skede fick reduceras till fem. De 

fem bloggar vi valde var de som hade stort arkiv för blogginlägg, samt att de som skrev om 

kost och träning gjorde detta i mer utförlig form. De bloggar vi har betraktat, med tillhörande 

inläggsarkiv, finns tillgängliga oberoende av vår forskning, vilket tyder på att vi som forskare 

har gjort minimal inverkan i relation till de verklighetsbeskrivningar som vi använt som 

forskningsunderlag. Vi har inte skapat reaktioner i relation till forskningsfältet genom inter-

aktion, utan de inlägg och texter vi valt att analysera och betrakta skulle ha existerat obero-

ende av vår forskning (Ahrne & Svensson, 2011, s. 127-128). Förs någon form av självre-

flexivitet i relation till detta faktum, kan uttryckas att vi erhåller förståelse för att intervjuer 

eller deltagande observationer hade kunnat bidra med en ytterligare dimension till studien, då 

vi själva hade ingått i den gemenskap som vi valt att studera. Genom exempelvis intervjuer 

och deltagande observationer hade vi kunnat framkalla respons i relation till specifika fråge-

ställningar som vi önskat få svar på. Vi har en förståelse för att vår rekonstruktion av empi-

riskt material kan komma att ha en inverkan i relation till framtida konstruktioner om verklig-

heten, och att vår tolkning av empiriskt material faktiskt är rekonstruktioner av någon annan 

människas verklighet. 

 

6.7. Datainsamling 
Vad som varit viktigt vid insamlingen av empiri har varit ett omfattande textomfång. Det har 

därför varit av vikt att de bloggar vi valt ut har varit verksamma under en längre tidsperiod, 

eller av annan anledning kunnat bistå med tillräcklig data. Anledningen till att bloggare har 

avgränsats till ett fåtal, beror på det faktum att vi förhåller oss inom en begränsad tidsram, 

samt för att kunna göra en fördjupning i relation till dessa bloggar, istället för att bara skrapa 

på ytan i relation till ett större antal sådana. Vi har haft som riktlinje att data i textform, i relat-

ion till en blogg, ska vara uppmätt till sextio, dataskrivna A4-sidor, för att ungefärligt kunna 

likställas vid en transkriberad intervju på två timmar. Det sammanlagda omfånget i relation 

till empiriskt material i textform är ungefärligt trehundra, dataskrivna A4-sidor, och utöver 

denna empiri har vi tagit i betraktelse bilder, video, ljud och hyperlänkar som berört ämnes-

området kost och träning.  

 

6.8. Analytiskt tillvägagångssätt 
Då vi gjort vårt urval av bloggar och samlat in data i relation till dessa, valde vi att börja söka 

efter mönster bland alla inlägg som berörde kost och träning. Vi började tematisera inlägg 

efter dess fokus, och gjorde efter detta ytterligare tematiseringar tills vi kunde se vilka verk-

lighetsbeskrivningar som var oftast förekommande. Vi valde i relation till utvalda temaområ-

den ut de mest kraftfulla citaten, som vi hade för avsikt att tillämpa i resultatdelen, och detta 

för att skapa en tydlighet i relation till vår tolkning. Vi har mellan dessa olika faser även åter-

vänt till materialet som helhet, för att försäkra oss om att vi inte misstolkat eller förbisett in-

lägg och tematiseringar, och för att på samma gång uppnå en analytiskmättnad gentemot 

materialet. Hela forskningsprocessen har präglats av minnesanteckningar för kreativa idéer. 

En ständig reflektion kring den egna förförståelsen har präglat hela forskningsprocessen, och 

detta för att inte endast, uteslutande betrakta denna som fördelaktig, utan också se var den 

skulle kunna sätta gränser i analysarbetet om den inte förs reflektion kring. Vi skrev i inle-

dande fas ett dokument där vi kartlade vår förförståelse, för att det i senare skede skulle vara 

enkelt att göra en tillbakablick gentemot denna. Vi har samtidigt fört en öppen dialog, oss 



forskare emellan, kring studien som helhet, och däribland framfördes reflektioner kring den 

egna förförståelsen ständigt. 

 

6.9. Forskningsetiska överväganden 
Vid forskning som består av material insamlat på internet, finns särskilda riktlinjer för etiska 

principer (Ess & AoIR 2012). Det existerar kanske en tro om att material publicerat på inter-

net uteslutande kan betraktas som offentliga handlingar, men skiljelinjen för huruvida indivi-

den på internet agerar aktör online eller offline är svårdefinierad (Ahrne & Svensson, 2011, s. 

121). Det finns möjlighet till att bloggare som står bakom inlägg som publiceras på internet 

vill förhålla sig med anonymitet i förhållande till uttalanden och ståndpunkter, då de själva 

kan betrakta blogginlägg som privata handlingar (Ahrne & Svensson, 2011, s. 119-122). Då 

våra utvalda bloggare är välkända sådana har vi valt att betrakta materialet i deras bloggar 

som offentligt, och detta på grund av att dess blogginlägg redan når ut till en omfattande 

publik. Samtidigt bör också förstås att säreget språkbruk är lätt att knyta till specifik individ, 

vilket betyder att uttryck i form av citat kan behöva omformuleras för att skydda anonymite-

ten hos en enskild individ, om denne vill förbli anonym. Omformuleringen av citat bör dock 

behålla samma budskap och innebörd. Detta är något vi inte tagit i bruk, eftersom de bloggar 

vi valt ut består av offentligt material. 

 

Vi erhåller en förståelse för att den analys som presenteras i resultatdelen av denna forskning 

är vår egen tolkning av det material som vi inhämtat på utvalda bloggar. Detta betyder att vår 

tolkning av den verklighet som bloggare konstruerat erhåller indirekta budskap som bloggare 

inte nödvändigtvis reflekterat kring, och vår uppgift har varit att främst tyda dessa indirekta 

budskap och dess mening. Vår tolkning av det empiriska materialet kan ses på som en rekon-

struktion, vilket betyder att vi haft tolkningsutrymme då vi återskapat någon annans kon-

struktion av verkligheten. Våra uttryck kan på så vis betraktas som reflexiva uttryck i relation 

till konstruktioner bildade av någon annan, vilket förutsätter att de tolkningar vi presenterar 

inte alltid behöver vara helt förenliga med en annan människas uppfattning om samma sak. 

För att uttrycka detta mer konkret, är vår tolkning en rekonstruktion av det empiriska materi-

alet vi tolkat (Potter, 1996, s. 48) 

 

7. Resultåt 
I detta avsnitt presenteras de olika tematiseringar vi kunnat urskilja i relation till vår studie. Vi 

introducerar de olika tematiseringarna kopplat till citat och dessa varvas med vår tolkning. 

Anledningen till att utvalda citat binds samman i relation till ett utförligt resonemang kring 

vår tolkning, grundar sig i att vi vill tydliggöra hur vi valt att förhålla oss till det empiriska 

materialet som helhet och nått fram till de olika tematiseringarna som resultatdelen består av. 

De fyra olika teman som kommer att presenteras mer ingående i vartdera avsnitt är; att ute-

sluta livsmedel, att vara nyttig, träning som resultatfokuserad, samt PT som övervakande en-

het.  
 

7.1. Att utesluta livsmedel 
Då vi betraktat och analyserat det empiriska materialet har vi kunnat urskilja hur bloggare 

använder sig av olika resurser vid framställandet av den egna identiteten. Bloggare tenderar 

ofta till att tala i termer om kategorier som de själva vill tillhöra och inte. Genom att använda 

sig av kategoriseringar tydliggörs hur bloggare vill positionera sig i relation till en grupptill-

hörighet som antingen kontrollerad, nyttig eller sund, och samtidigt vill ställa sig i polaritet 

till de som är onyttiga och icke-kontrollerade. Bloggare använder ofta detaljerade beskriv-



ningar om matintag, för att styrka den egna identiteten som antingen kontrollerad, nyttig eller 

sund. Då individen i detalj redogör för läsare hur och vad denne äter försöker denne bringa 

trovärdighet i relation till de egna faktaanspråken om denne som kost-riktig. Användning av 

pronomen ”man” förekommer också då individen förhandlar om sin identitet som kontrolle-

rad, nyttig eller sund, och anledningen till att ”man” används grundar sig i att individen vill 

inkludera sina läsare och på detta sätt skapa en närhet mellan bloggare, läsare och uttalanden. 

 

Vid betraktandet av empirin går det att urskilja hur kosten talas om som något som reflekteras 

kring. Mat beskrivs inte som något individen endast äter för att mätta magen, utan det finns 

saker som utvalda bloggare uttrycker att de undviker att äta, och saker som de föredrar att äta. 

Viss kost skildras i relation till ett beroende som är utom kontroll. Vilka kostval individerna 

än må göra är maten något det utrycks att det förs reflektion kring och den passerar inte som 

icke uppmärksammad då individen förmedlar sin identitet. Bloggarna postar ofta både bild 

och text relaterat till vad de äter, och det som framstår som centralt i relation till kosten är vad 

den gör med kroppen, vilket ställer kosten i relation till ett resultatperspektiv. Det skildras 

många gånger omfattande beskrivningar i samband med de inlägg som berör kost, och blog-

garna talar ofta detaljerat kring allt från specifika livsmedel till klockslag för matintag. Det 

talas omfattande om ekologiska varor, gluten, kolhydrater och rent socker, och vad dessa 

livsmedel har för effekt i relation till en kropp, eller varför de skulle vara bra, eller mindre 

bra, generellt. Det talas om hur vissa saker är mindre bra för kroppen, och andra är bättre, och 

bloggarna talar gärna om att, och varför, de utesluter vissa livsmedel och inkluderar andra, 

samtidigt som de gärna bifogar bilder på de livsmedel de faktiskt väljer att äta. Nedanstående 

citat kommer att skildra hur bloggarna själv talar om sin kost, och vad de egentligen förmed-

lar, i relation till denna sammanfattade tolkning. 
 

Kissie 
(…) Sen ett annat knep som jag har vilket inte är något speciellt men jag ÄLSKAR (alltså verkligen äls-

kar) choklad, och har jag en stor chokladkaka hemma äter jag tyvärr upp den. Jag kan inte kontrollera 

mig, jag går upp i sömnen och äter upp chokladen till och med ifall jag lyckas hejda mig! Finns inget stop 

på mig haha… Så vill jag ha choklad går jag och köper en såndär mini-choklad (24 gram) som Ma-

rabou har, vet ni vilka jag menar?  Då har jag fått i mig lite choklad och sen har jag inte så mycket val 

eftersom den är slut, då blir det inget mer haha. 

 

”Sen ett annat knep som jag har vilket inte är något speciellt men jag ÄLSKAR (alltså verkli-

gen älskar) choklad och har jag en stor chokladkaka hemma äter jag tyvärr upp den.” Dessa 

meningar ur Kissies uttalande synliggör att hon är en individ som tycker om choklad, eller 

snarare älskar choklad. Hon synliggör att hon tycker om den så pass mycket att hon ”tyvärr” 

inte riktigt kan kontrollera sitt intag av chokladen. Genom att använda sig av ordet tyvärr i 

relation till att äta en hel chokladkaka, synliggörs hur hon önskar erhålla en kontroll över sitt 

begär, samtidigt som hon förmedlar en bild om att det inte är bra att äta en hel chokladkaka. 

Det antyder hur chokladen är den som har kontrollen över henne, samt hur hon är bidragande 

till att reproducera diskursen om måttligt intag av sötsaker. 

 

”Jag kan inte kontrollera mig, jag går upp i sömnen och äter upp chokladen till och med ifall 

jag lyckas hejda mig!” Kissie uttrycker här konkret att hon förlorar kontroll i relation till cho-

klad och att hon till och med går upp i sömnen och äter choklad. Genom att uttrycka att hon 

går upp i sömnen och äter, tydliggörs hur hon själv inte gör det aktiva valet att äta chokladen, 

utan hänvisar till en del av henne som hon inte är totalt i kontakt med, är den som väljer att gå 

och äta choklad. Således avskriver hon sig ansvaret som icke-kontrollerad, eftersom det fak-

tiskt inte är hon, Kissie, som har valt att äta när hon sover. Det är begäret i sig som har valt 

det. Kissie förhandlar samtidigt om att få placera sig i relation till kategorin som kontrollerad 



och kostmedveten, i och med att hon avslutningsvis i meningen uttrycker någon form av 

självkontroll genom att säga att hon ändock lyckas hejda sig, stundtals. Detta indikerar att när 

hon väl är i sina sinnesfulla bruk och inte är sovande, skulle hon välja att hejda sig.  

 

”Finns inget stop på mig haha… Så vill jag ha choklad går jag och köper en såndär mini-

choklad (24 gram) som Marabou har, vet ni vilka jag menar?  ”  Genom att säga att det inte 

finns något stopp, för att sedan addera en skämtsam jargong, genom att skriva ”haha”, antyder 

Kissie att hennes förlorade kontroll i relation till chokladen inte är av allvarligt slag, utan hon 

förhandlar om sin trovärdighet som kontrollerad i relation till kosten, genom att beskriva hän-

delsen med en skämtsam framtoning. Kissie uttrycker vidare att hon köper en mini-choklad 

och beskriver vidare detaljerat hur många gram chokladen består av. Dessa detaljer kan ses 

som ett försök till att förhandla och framställa sin identitet som kontrollerad och trovärdig. 

Detta genom att hon hänvisar till att det inte är några större mängder hon ger vika för. Hon 

använder det detaljerade beskrivandet av sin lilla choklad som en retorisk resurs för överty-

gande. Genom att erbjuda detaljerade beskrivningar skapar det många gånger en större trovär-

dighet i relation till faktaanspråk, eftersom mottagaren av det som sägs, förstår att händelsen 

måste vara av sanning. Detta kan många gånger vara motsägelsefullt, eftersom överdriven 

detaljering kan indikera att en individ talar osanning. Det måste därför hållas en balansgång 

mellan att använda detaljer och för mycket detaljer. Retoriskt kan Kissie sägas använda kate-

gorin icke-kontrollerad, då hon i början av citatet beskriver att hon äter upp en ”stor choklad-

kaka” om hon har den hemma, för att i slutfasen av citatet säga att hon köper en ”mini-

choklad” när hon väl handlar choklad, och detta för att vidare placera sig själv inom kategorin 

som kontrollerad. Hon hänvisar den stora chokladen till sitt dåtids-jag, och den lilla chokladen 

till sitt nutids-jag, vilket synliggör att det var förr Kissie åt en stor chokladkaka, innan hon 

kom på att bara köpa hem små chokladkakor. Hennes nutids-jag kan således endast äta upp en 

hel, men liten, chokladkaka. Hon bygger upp sin trovärdighet till att få tillhöra kategorin kon-

trollerad då hon förmedlar sin identitet.  

 

”Då har jag fått i mig lite choklad och sen har jag inte så mycket val eftersom den är slut, då 

blir det inget mer haha.” Genom att säga att hon fått i sig lite choklad, synliggör att det inte är 

några stora mängder choklad hon stoppar i sig. Att hon vidare säger att hon inte har mycket 

till val, beskriver indirekt ett begär av att vilja ha mer, men hon förhandlar och upprätthåller 

slutligen bilden om sin identitet som kontrollerad, eftersom hon faktiskt kan stå emot en fres-

telse hon önskar ge vika för. Genom att hon beskriver hur hon älskar choklad, och sedan än-

dock står emot, gör att en annan kan förstå hur mycket hon verkligen offrar för att lyckas vara 

kontrollerad i relation till sin kost. Hon använder konkret diskursen om att älska som retorsik 

resurs, vilket synliggör för läsare att de gånger hon väljer att stå emot chokladens frestelse, tar 

hon ett avstånd och lämnar någon hon älskar. Diskursen om att älska är befintlig på samhälls-

nivå, vilket betyder att Kissie inte måste förklara begreppet då hon använder det, eftersom det 

generellt finns en allmän uppfattning om dess betydelse. 

 

Kissie kan på detta vis sägas förhandla om identiteten och framställandet av sig själv som 

kontrollerad i relation till sin kost. Hon kategoriserar sig stundvis som icke-kontrollerad, för 

att senare kategorisera sig själv som kontrollerad. Genom att göra detta använder hon indirekt 

diskurser på samhällsnivå, diskurserna kontrollerad och icke kontrollerad, och detta kan Kis-

sie göra i och med att det existerar en allmän uppfattning om vad som anses vara kontroll och 

inte, utan att hon behöver uttrycka det specifikt. Det som står på spel kan därmed sägas vara 

hennes identitet/trovärdighet som kontrollerad. Citatet som helhet beskriver en kontrollering 

av kost och handlingar som kretsar kring detta. Kissie vill behålla sitt sin kategorsitillskriv-



ning som kontrollerad, och genom att detaljerat beskriva sin kamp emot chokladens begär, 

synliggör hon hur hennes faktaanspråk skulle vara sanningsenliga. 

 

Nedan följer ytterligare citat för att illustrera hur individen förhandlar om att framställa sin 

identitet som nyttig.  

 

Petra Tungården 
(…) Jag har försökt sluta från och till i flera år men alltid fallit tillbaka. Trots att det gått tre veckor tänker 

jag på Cola Light alla dygnets vakna timmar. Haha, jag känner mig som en pundare som lagt av med 

knark och har grova abstinensbesvär. Jag saknar ljudet av burken som öppnas, första klunken, morgon 

cola lighten, bakis cola lighten. Det är nästan som att göra slut med någon som man älskar, haha. Som 

man vet att man alltid kommer att älska. 

 

”Jag har försökt sluta från och till i flera år men alltid fallit tillbaka. Trots att det gått tre 

veckor tänker jag på Cola Light alla dygnets vakna timmar.”  Petra beskriver att det har varit 

en lång, pågående kamp att avvänja sig från cola light, då hon refererar flera år tillbaka i ti-

den. Hon beskriver att hon tidigare alltid har gett vika för sitt begär i relation till cola light. 

Hon beskriver således sitt dåtids-jag som icke-kontrollerat, eftersom det var hennes dåtids-jag, 

sin dåvarande identitet, som inte kunde stå emot begäret. Genom Petras uttalanden om Cola 

light går att uppfatta att detta är en produkt som hon verkligen uppskattar, men av någon an-

ledning väljer att utesluta. Petra beskriver att hon numer slutat med cola light, men beskriver 

att det fortfarande är en otrolig påfrestning. Petra uttrycker att hon står emot cola light även 

om hon tänker på detta dygnets alla vakna timmar, vilket indikerar en styrka om att stå emot 

ett starkt begär. Genom att retoriskt kategorisera sig själv som svag och icke-kontrollerad, för 

att senare synliggöra att hon står emot cola-light, även fast detta är något som ständigt finns i 

hennes tankar, omkategoriserar hon sig som stark och kontrollerad. Hon målar upp en bild om 

att hennes dåtids-jag är någon som skiljer sig från den hon och hennes identitet är idag. 

 

”Haha, jag känner mig som en pundare som lagt av med knark och har grova abstinensbe-

svär.” Petra använder i denna mening diskursen om knarkare/beroende, och när hon gör detta 

likställer hon sitt begär vid att vara lika starkt som en knarkares, eller någon som erhåller ett 

beroende, vilket i vidare perspektiv synliggör för en annan att det måste ha varit en otrolig 

pärs att ge upp det hon valt att sluta med. Petra använder sig även av kategoribundna aktivite-

ter som en retorisk resurs, där hon genom att jämföra sig med en pundare, med vissa tillhö-

rande egenskaper, försöker underbygga och visa hur svårt hon faktiskt tycker att det är. Ge-

nom att detaljerat visa hur hon känner bygger hon upp ett kategoriskt berättigande till att 

känna de besvär hon gör. Genom att hon uttrycker att hennes relation till cola light har varit 

problematisk och enormt stark, förhandlar hon om sitt framställande och hennes trovärdighet 

som kontrollerad. Hon använder sig retoriskt av diskursen om knarkare/beroende, för att se-

dan placera sig utanför den, i och med att hon säger att hon lagt av med cola light och hands-

kas numer med sina abstinensbesvär. Då Petra synliggör för läsare att hon varit utom kontroll 

och i ett beroende, men idag har tagit sig ur sina dåliga vanor, vill hon stoltsera med sin lyck-

ade förändring av leverne och hänvisa till sin kategoritillskrivning som kontrollerad.  

 

”Jag saknar ljudet av burken som öppnas, första klunken, morgon cola lighten, bakis cola 

lighten.” Denna detaljrika mening kan sägas vara ett språkligt förhandlande av den egna iden-

titeten/trovärdigheten som kontrollerad, och detaljerna kan sägas införliva förståelse för läsa-

ren om att cola light är någonting som för Petra funnits tillgänglig i många tidigare samman-

hang. Som tidigare nämnt kan en detaljerad beskrivning av något skapa trovärdighet i relation 

till faktaanspråk. 

 



”Det är nästan som att göra slut med någon som man älskar, haha. Som man vet att man all-

tid kommer att älska.” I denna mening använder Petra sig av diskursen om att älska någon 

som retorisk resurs. En diskurs som det existerar en generell uppfattning om, men även en 

diskurs många kan sägas infinna sig i. Genom att dra i denna diskurs, kan Petra sägas vinna 

medhåll från många utav sina läsare, då hennes liknelse är något många med sannorlikhet kan 

känna igen sig i, då många kan erhålla en förståelse för hur det känns att lämna någon man 

älskar. När Petra skriver att det är som att ”göra slut med någon man älskar” antyder detta att 

det är hon som har gjort slut med cola lighten, vilket synliggör att hennes val varit ett ställ-

ningstagande om att återta kontroll över sitt begär. Petra synliggör genom sitt språk att hon är 

en aktör som själv står till svars för sitt handlande och sin egen identitet. En intressant aspekt 

att notera är att Petra skriver ur jag-pronomen när hon i början av citatet beskriver sitt bero-

ende, vilket betyder att hon tar närhet till det som sägs och använder sig av close footing, för 

att i citatets slutfas istället använda sig av man, detta indikerar att öppna upp för andra att 

känna igen sig i hennes beskrivning och hon tar nytta av long footing.  

 

Petra förhandlar och framställer på detta vis sin identitet som kontrollerad och fri från sitt be-

roende. Vad som står på spel kan därmed sägas vara att hon vill uppfattas som kontrollerad. 

Citatet som helhet indikerar att det förs en stor reflektion kring kosten. Generellt i relation till 

hela citatet pratar Petra i relation till sitt dåtids-jag och sitt nutids-jag. Hon uttrycker konkret 

att det är hennes dåtids-jag som varit icke-kontrollerad och fallit för frestelsen, cola light. Ge-

nom att uttrycka att det är något hon själv valt att avstå ifrån, cola lighten, förstår vi att Petra 

själv tycker att hon gjort en förbättring från dåtid till nutid. Hon placerar sitt nutids-jag över 

dåtids-jaget, och på detta sätt signaler hon om en uppskattad utveckling av självkontroll. Att 

vara icke kontrollerad klassificeras således som dåligt, och kontrollerad blir då det motsatta, 

bra, och detta i relation till kost. Petra vill konkret uttryckt synliggöra att hon är en individ 

som kontrollerar, och kan kontrollera, sin kost. Genom att Petra också använder sig av 

”haha”, synliggör hur hon försöker släta över det faktum att hennes beroende skulle förefalla 

att vara en faktisk problematik. Hon använder sig av ett skratt, för att illustrera att hon inte ser 

på detta med allvar, utan försöker istället framställa sig som rolig och skämtsam. 

 

PT-Fia 
Jag tänker mycket på det här med ekologiskt. Funderar och uppmärksammar och lär mig nytt. För några 

år sedan visste jag knappt vad ekologiskt var eller varför det var bra. Då handlade det om att köpa mat 

som var billigast möjlig. 

 

”Jag tänker mycket på det här med ekologiskt. Funderar och uppmärksammar och lär mig 

nytt.” PT-Fia beskriver genom detta att handla och äta ekologiskt inte är någonting som sker 

med en enkelhet, utan det är någonting som kräver stor reflektion och lärdom. Genom att be-

skriva att hon är uppmärksam och under ständig uppdatering gör att hon placerar sig själv 

inom kategorin kunnig/vetande, samt att PT-Fia beskriver sig som någon som vill utvecklas, 

och i detta fall är det just den ekologiska varan hon utvärderar sin kunskap kring. PT-Fia vill 

även förmedla sin identitet genom att kategorisera sig själv som miljömedveten. 

 

”För några år sedan visste jag knappt vad ekologiskt var eller varför det var bra.” Genom 

denna skildring får vi veta att PT-Fia gjort en kunskapsresa, att hon gått från att vara ovetande 

till att numer vara ständigt reflekterande. Genom att kategorisera sitt dåtids-jag till ovetande, 

stärker hon den egna bilden om sitt nutids-jag som påläst. Konkret uttrycker också PT-Fia att 

hon uppfattar ekologiskt som bra.  

 

”Då handlade det om att köpa mat som var billigast möjlig.” Genom att använda ”då” refere-

rar PT-Fia bakåt i tiden, och skapar en skiljelinje i relation till nutid. Vilket indikerar att PT-



Fia, idag, skiljer sig från förr, och nu handlar livsmedel, för henne, om mycket mer än om att 

bara vara billigt. Hon signalerar i och med detta uttalande att hon skapat en större reflektion i 

relation till kost och dess aspekter. Hon påpekar att hon har större vetskap och kompetens än 

vad hon tidigare haft. Samtidigt synliggör PT-Fia att hon uppskattar sin utveckling från då till 

nu. 

 

Vad som kan sägas stå på spel är PT-Fias profession som kategoriskt berättigad, då hon gör 

ett ständigt förhandlande om sig själv som vetande och trovärdig i relation till hennes special-

område, kost. Samtidigt vill hon även förmedla för sina läsare att hon värnar om miljön. Ge-

nerellt speglas en bild av PT-Fia som en person som reflekterar kring sin egen kost och tillhö-

rande val, och hon vill synliggöra för läsare att hon håller sig uppdaterad, och anser sig aldrig 

vara fullärd. 

 

Alexandra Bring 
Minst 90% av mina mål är BRA mat. Sedan äter jag vad jag är sugen på. Har sagt det förr men äter alltid 

bra mat före skräp. Sen är jag inte en person som hetsäter sweets.  Jag tar en bit sedan är jag inte sugen på 

mer skit :-) Förutom pannkakor hehe. Tränar du hårt, äter bra mat och mycket bra mat så behöver du ab-

solut inte vara rädd för en-två ”dåliga” mål i veckan. Ett tips om du har svårt att strukturera din kost är att 

bestämma två dagar när du får äta valfri måltid och dessert efteråt så kanske det blir lättare att hålla sig till 

att äta bra övriga dagar.  

 

Alexandra Bring beskriver att; ”minst 90% av mina mål är BRA mat. Sedan äter jag vad jag 

är sugen på. Har sagt det förr men äter alltid bra mat före skräp.” Genom att uttrycka att hon 

själv äter bra mat tydliggörs att hon själv definierar mat i relation till två kategorier, ”bra mat” 

och ”dålig mat”, eller som hon själv säger ”skräp”. Genom detta synliggör hon samtidigt att 

hon själv är någon som väljer att äta ”bra mat”. Genom att klassificera viss mat som sämre 

och samtidigt uttrycka att hon själv är någon som väljer att äta ”bra”, ställer hon sig över de 

som väljer att äta dåligt, vilket indikerar att hennes handlande och hennes identitet är godtag-

bara.  

 

Vidare beskriver Alexandra Bring; ”sen är jag inte en person som hetsäter sweets. Jag tar en 

bit sedan är jag inte sugen på mer skit :-) Förutom pannkakor hehe.” Genom denna skildring 

synliggör Alexandra Bring att hon äter bra mat, för att hon generellt inte uppskattar ”skit”. 

Blir hon sugen på något sött, så hetsäter hon inte detta, utan tar en bit och vill sedan inte ha 

mer. Denna beskrivning indikerar samtidigt att Alexandra har en uppfattning om att de som 

äter ”dålig mat” eller ”skit”, är individer som kan äta utan stopp och utan kontroll, eftersom 

hon refererar till att hetsäta, som i diskursiv mening, på samhällsnivå, syftar till att äta mycket 

och utan begränsning. Genom att använda diskursen om att hetsäta som retorisk resurs vill 

Alexandra Bring förmedla en bild om att hon själv är en individ som erhåller kontroll över sin 

kost. Hon ställer sig i motpol till någon som hetsäter, vilket indikerar att hennes beteende 

skulle vara det motsatta. Det enda hon verkar ge vika för är pannkakor, och dessa beskrivs 

som ting hon inte erhåller kontroll gentemot, men detta slätas över då hon utrycker ”haha”, 

som får henne att indikera en mer skämtsam framtoning.  

 

Genom att vidare uttrycka; ”tränar du hårt, äter bra mat och mycket bra mat så behöver du 

absolut inte vara rädd för en-två ”dåliga” mål i veckan. Ett tips om du har svårt att struktu-

rera din kost är att bestämma två dagar när du får äta valfri måltid och dessert efteråt så 

kanske det blir lättare att hålla sig till att äta bra övriga dagar”, slätar hon dock över sitt 

tidigare påstående om hetsätning av pannkakor. Detta då hon tydliggör att om kontroll erhålls 

över kost och träning i generell mening, finns det ingen skada i att ibland falla för frestelsen 

att äta obegränsat. Hon uttrycker konkret att om individen generellt äter bra, behöver denne 



inte rädas att äta ”dålig mat” någon gång i veckan. Detta synliggör i vidare tur att det, på sam-

hällsnivå, skulle existera en diskurs om rädsla för att äta mat som uppfattas som ”dålig”, och 

att hon själv tar avstånd från denna rädsla, men endast om hon lyckas hålla de dåliga målen få. 

Genom att uttrycka att hon själv inte räds att närma sig den dåliga maten lite då och då, vill 

hon synliggöra att hon inte skulle förefalla att vara extrem i sin kosthållning genom att totalt 

utesluta ”dålig mat”. Hon vill förmedla intrycket om att hon funnit en balans mellan det ”bra” 

och det ”dåliga”, och förhandlar genom hela texten om att framställa sin identitet som sund, 

och vill framstå som en person som väljer att äta ”bra”. Det som kan sägas stå på spel i relat-

ion till Alexandras uttryck är främst hennes kategoriska berättigande som PT, sund och kun-

nig. Hon vill förmedla för sina läsare att hon är en individ som funnit balans i relation till sin 

kost, och informerar genom sin kunnighet hur denna balans kan införlivas.  

 

Ida Warg 
(…) En stor del av min kost består av just kolhydrater. Bara för att jag äter glutenfritt så betyder inte 

det att jag inte äter kolhydrater. Jag mår inte bra av gluten och jag tror de flesta människor mår bra av att 

utesluta det då det inte är nödvändigt och skadar tarmarna. Jag får i mig mina kolhydrater genom bla. ris, 

potatis, havregryn, rotfrukter, råris, quinoa, frukt, bär, grönsaker och nötter. Älskar att baka glutenfritt 

bröd, glutenfria bakverk, rawfood bars mm och skulle inte må bra av en kost utan kolhydrater. Dock så 

ser jag till att så ofta som möjligt välja långsamma kolhydrater så mitt blodsocker håller en jämn nivå 

(…). 

 

”En stor del av min kost består av just kolhydrater. Bara för att jag äter glutenfritt så betyder 

inte det att jag inte äter kolhydrater. Jag mår inte bra av gluten och jag tror de flesta männi-

skor mår bra av att utesluta det då det inte är nödvändigt och skadar tarmarna.” Ida Warg 

kan i denna mening förhandla om att äta bra och nyttigt. Genom att säga att gluten är någon-

ting som får henne att inte må bra, stärks hennes trovärdighet av att hon utesluter gluten av en 

bra anledning. När Ida Warg vidare beskriver att de flesta mår bra av att utesluta gluten, och 

att det inte är nödvändigt i och med att det skadar tarmarna, kan relateras till att hon använder 

sin profession som personlig tränare för att legitimt kunna uttrycka sig om kost, och därmed 

vinner hon trovärdighet i relation till sitt argument och sitt kategoriska berättigande. Hon för-

medlar samtidigt att hon anser att gluten inte är något hon själv uppfattar som något bra. Ida 

kan sägas vilja framställa sin identitet i relation till kunnighet. 

 

”Jag får i mig mina kolhydrater genom bla. ris, potatis, havregryn, rotfrukter, råris, quinoa, 

frukt, bär, grönsaker och nötter.” Genom att Ida Warg fortsättningsvis detaljerat ger uttryck 

för vad hon äter för att hon ska få i sig tillräcklig mängd näringsrik mat, gör att hon genom sitt 

detaljerade uttryck skapar en trovärdighet för läsaren att hon får i sig mycket och bra mat. 

Hon kan även i denna mening sägas hänvisa och använda sig av sin profession, då hon legiti-

merar sig som vetande och kategoriskt berättigad, i och med att hon uttryckligen beskriver sig 

veta vilka livsmedel som innehåller kolhydrater. Ida har även postat bilder på sin mat som 

innehåller kolhydrater relaterat till detta inlägg, vilket skulle kunna anses styrka hennes utta-

lande och faktaanspråk ytterligare, då läsare får ytterligare bevis på att det hon precis uttalat 

som om verkar vara av sanning. Det finns bildbevis. 

 

”Älskar att baka glutenfritt bröd, glutenfria bakverk, rawfood bars mm och skulle inte må bra 

av en kost utan kolhydrater.” I denna mening uttrycker Ida Warg gluten som någonting dåligt, 

för att vidare premiera kolhydrater. Ida Warg kan sägas använda diskursen om glutenintole-

rans då hon förhandlar om sin identitet, där hon indirekt refererar till en glutenintolerans sjuk-

tillstånd genom att hon tidigare nämner att gluten är någonting som får henne att må dåligt 

och säkert andra också, i opposition till kolhydrater. Denna del av Idas uttalande erhåller 

också en detaljrikedom, vilket bringar trovärdighet till hennes uttalande. Det går tydligt att 



förstå vilken typ av kolhydrater hon får i sig, då hon beskriver vad hon brukar baka med kol-

hydrater i. 

 

”Dock så ser jag till att så ofta som möjligt välja långsamma kolhydrater så mitt blodsocker 

håller en jämn nivå.” Ida Warg berättar att hon väljer långsamma kolhydrater framför snabba, 

och påpekar vilken effekt dessa har i relation till kroppen, vilket skapar en trovärdighet i relat-

ion till hennes kategoriska berättigande till uttal. Hon synliggör sin kunskapsram i relation till 

ämnesområdet, vilket i vidare perspektiv stärker hennes uttalande ytterligare. Samtidigt som 

detta uttalande tolkas går att urskilja att Ida Warg är en individ som också för reflektion i re-

lation till sin kost. Hon väljer aktivt långsamma kolhydrater framför snabba, och dessa utan 

gluten, vilket indikerar att hon väljer bort viss föda medan hon premierar annan, som en an-

ledning till att hon vill hålla sitt blodsocker i en jämn nivå. Att Ida Warg väljer att förklara att 

hennes blodsocker erhåller en jämnare nivå vid intag av långsamma kolhydrater framför 

snabba understryker det faktum att hon reflekterar över sin kost på grund av hälsoaspekter, 

och inte på grund av någon idealbild eller trend. Med detta uttalande försöker Ida Warg för-

medla en bild om hennes identitet som någon som inte ger vika för samhällets ideal. Vad som 

kan sägas stå på spel är att hon vill framstå som hälsosam, samt kunnig, då hon arbetar som 

personlig tränare. Hon använder, genom att uttrycka sig som sakkunnig, sin yrkesroll i relat-

ion till det egna identitetskapandet. 

 

Vi tolkar det som att trots att varje enskild individ väljer att uttala sig olikartat i relation till 

mat, används det ändock uttryck som tyder på att individen idag gör uteslutande och innefat-

tande av livsmedel i relation till sin kost. Mat beskrivs inte som något som mättar, utan indi-

viden verkar ha lärt sig om olika livsmedels funktion i relation till kroppen.  Det uttrycks även 

att inte maten alltid kan kontrolleras, utan att maten ibland erhåller en kontroll över individen, 

då vissa livsmedel kopplas till diskursen om beroende.  

 

7.2. Att vara nyttig 
Då vi synliggjort hur vardera bloggare förhandlar om sin identitet som nyttig, går att urskilja 

hur individen gärna placerar sig inom en kategori som kunnig. Individen beskriver gärna i 

detalj olika livsmedel och dess funktion, och detta för att framstå som kunniga och därmed 

också kategorsikt berättigade till uttal om kost. Individen nyttjar även allmänna uppfattningar 

om verkligheten för att bygga upp sin trovärdighet som nyttig. 

 

Mat som inte är nyttig beskrivs i utvalda bloggar som något som inte bör intas för ofta, eller 

helt enkelt bör undvikas. Det talas om att ”unna sig” och ”byta ut” onyttiga alternativ mot 

bättre sådana då individerna förmedlar sin identitet. Det förmedlas en bild om att individen är 

rädd för sötsaker, och att det finns ”bra” och ”dålig” mat. Socker skildras generellt som ett 

livsmedel som bör uteslutas eller intas med restriktion. Individen i bloggen förmedlar genom 

uttryck att denne själv är någon som aktivt reflekterar över sin kost, och beskriver, som tidi-

gare nämnt, att denne väljer bort livsmedel som inte uppfattas som bra eller nyttiga. Det illu-

streras genvägar till att lyckas undgå vissa livsmedel, och när individen väl väljer att unna sig 

är det sällan en sockerbomb som står på menyn. Bloggarna skildrar hur mer nyttiga alternativ 

kan skapa en belåtenhet när de väl väljer att ge efter i relation till ett begär. Samtidigt skildras 

stundtals hur det existerar en rädsla för att äta för lite, eftersom detta kan resultera i att den 

kropp som byggts upp genom kost och träning ska förtvina, vilket åter igen kopplar samman 

kost i relation till resultat kroppsmässigt. Det finns sällan inlägg med text eller bild som skild-

rar hur individen äter något som till exempel en godispåse, en glass, en hamburgare eller en 

pizza, utan istället går att hitta poster som fylls av vindruvor, proteinpulver, grönsaker, 

smoothies, nötter, etcetera. Individen bakom bloggen redovisar således gärna för sina blogglä-



sare hur och när de äter bra. Detta resonemang kommer att illusteras genom citat, vilka först 

kommer att presenteras i sin helhet för att sedan brytas ned och tolkas, som i föregående av-

snitt. Citaten har för avsikt att tydligare synliggöra hur individen talar om kost, och vad denne 

indirekt förmedlar. 
 

Kissie 
(…) Men i allmänhet gillar jag att småäta hela tiden på något gott, jag tycker inte om att äta en torr sallad 

sen är jag nöjd. Långt ifrån! Så jag har hittat genvägar för att klara av att behålla min vikt men ändå känna 

mig nöjd. Ett bra tips är frysta vindruvor, det är så himla gott och det stillar mitt sötsug! Sen innehåller 

dom ju massa vitaminer vilket är bra för kroppen. Och fruktsocker ska ni inte behöva vara “rädda” för (nu 

riktar jag mig till dom som vill gå ner i vikt eller behålla sin vikt). Tänk smart bara, godis eller frukt? Ja 

frukt! 

 

”(…) Men i allmänhet gillar jag att småäta hela tiden på något gott, jag tycker inte om att äta 

en torr sallad sen är jag nöjd. Långt ifrån! Så jag har hittat genvägar för att klara av att be-

hålla min vikt men ändå känna mig nöjd. Ett bra tips är frysta vindruvor, det är så himla gott 

och det stillar mitt sötsug!” Kissie börjar med att beskriva hur hon är en individ som tycker 

om att äta på något litet mest hela tiden. Kissie beskriver att hon har en egentlig vilja att äta 

något annat än ”en torr sallad”, och att hon väljer vindruvor framför sötsaker, vilket signalerar 

att hon, trots en vilja att äta onyttigt, väljer bort dessa alternativ. Kissie tydliggör att hon klarat 

av att välja nyttiga alternativ, då hon hittat genvägar; goda ting som även är nyttiga och stillar 

hennes sug efter söta saker. Trots att hon har en egentlig önskan om att ständigt äta, avstår 

hon. Hon synliggör i hennes uttal att hon därför erhåller en kontroll i relation till sin kost, ge-

nom att välja nyttiga alternativ framför onyttiga. Kissie vill placera sig inom kategorin kon-

trollerad då hon framställer sin identitet. 

 

”Sen innehåller dom ju massa vitaminer vilket är bra för kroppen. Och fruktsocker ska ni inte 

behöva vara “rädda” för (nu riktar jag mig till dom som vill gå ner i vikt eller behålla sin 

vikt). Tänk smart bara, godis eller frukt? Ja frukt!” Genom sitt uttalande om att hon väljer 

vindruvor framför godis tydliggör att hon att hon anser vindruvor vara nyttigt, medan smågo-

dis är något hon uppfattar som onyttigt. Vidare i texten tydliggör hon också att söta saker som 

innehåller fruktsocker inte är något som borde rädas, utan endast sötsaker, så som godis, är 

det andra individer, men även hon själv borde undvika, vilket i vidare tur signalerar att det 

finns en allmän uppfattning på samhällsnivå, som säger att individen bör vara rädd för socker. 

Genom sitt uttalande ställer sig Kissie inom kategorin ”nyttig”. Det som kan sägas stå på spel 

i relation till Kissies uttalande är att hon själv vill placera sig inom kategorin ”nyttig”, och 

genom att tala om hur hon väljer bort saker hon anser vara onyttiga närmar hon sig denna ka-

tegori. När Kissie uttalar sig om att hennes nyttiga alternativ, vindruvor, även innehåller 

mycket vitaminer vill hon synliggöra ett kunnande, vilket skulle ge henne kategoriskt berätti-

gande till uttal om kost. Det som också kan sägas stå på spel i relation till hennes uttalande är 

att hon vill framstå som hälsosam, genom att påpeka att vindruvor innehåller vitaminer tyd-

liggör hon att hon väljer vindruvor på grund av att de är ett hälsosamt alternativ, och inte end-

ast intags som födoämne eftersom hon räds vanligt socker. Hon vill tydliggöra att hon värnar 

om sin kropp. I relation till Kissies text finns också bilder postat på vindruvor, vilket styrker 

hennes faktaanspråk om att hon faktiskt skulle välja vindruvor framför smågodis. Kissie för-

handlar om att framstå som kunnig, hälsosam och nyttig. 
 

Petra Tungården 
Det bästa jag vet är frukost. Nu under bootcampet äter jag antingen en smoothie som imorse med 

hampaprotein, spirulina, alger, citron, lime, ingefära och färskpressad koncentrerad äppeljuice som jag 

blandar ut med vatten. Till det brukar jag äta en omlett. Annars äter jag oftast två ägg och en matsked 

jornötssmör eller jordnötssmör och kalkonskivor. Ibland unnar jag mig en glutenfri havregynsgröt med 

mandelmjölk och rårörda lingon. 
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Betraktas och tolkas Petras citat ovan går att urskilja att hon förmedlar vad hon äter till fru-

kost i detalj. Hon inleder genom att påpeka att ”det bästa hon vet är frukost”. Genom att se-

dan erbjuda en detaljerad beskrivning av vad hon äter skapar Petra trovärdighet i relation till 

kategorin som ”nyttig”, och detta på grund av att hennes frukost endast består av livsmedel 

som i diskursiv mening, allmän föreställning, uppfattas som ”nyttiga”; ”smoothie som imorse 

med hampaprotein, spirulina, alger, citron, lime, ingefära och färskpressad koncentrerad 

äppeljuice som jag blandar ut med vatten. Till det brukar jag äta en omlett. Annars äter jag 

oftast två ägg och en matsked jornötssmör eller jordnötssmör och kalkonskivor.” Genom att 

tala detaljerat om sin kost kan Petra förmedla en bild som trovärdig i relation till läsare, då det 

faktiskt blir förmedlat vilka livsmedel Petra väljer att äta. Petra förhandlar genom sin beskriv-

ning av sitt matintag om att få tillhöra kategorin ”nyttig”, och på så vis skulle kunna erhålla 

ett kategoriskt berättigande till uttal i sakfråga. I sluttampen av citatet uttrycker Petra att när 

hon frångår sina nyttiga frukostalternativ, ”unnar hon sig” ”glutenfri havregrynsgröt med 

mandelmjölk och rårörda lingon”, vilket syftar till att det är denna form av mat som hon själv 

uppfattar som mindre nyttig. Då detta alternativ också kan uppfattas som väldigt nyttigt, bort-

sett från Petras definition om att detta skulle vara mindre bra mat, synliggörs att Petra vill 

förmedla en bild om att hon är extremt mån om vad hon stoppar i sig. Det är inget glas o’boy 

hon ”unnar sig”, utan när Petra ”unnar sig”, då är det havregrynsgröt som står på menyn. Det 

som står på spel i relation till Petras uttalande är hennes kategoritillhörighet som ”nyttig”, och 

hennes kategoriska berättigande till uttal. 

 

PT-Fia 
Den här gången är det ett recept på helt vanliga chokladbollar. (…) Jag googlade på ”världens godaste 

chokladbollar och hittade det HÄR. Använde ekologiskt råsocker istället för strösocker, bytte grädden 

mot kaffe, skippade oboy och drog i en nypa salt 

 

Tolkas PT-Fias citat går att urskilja att hon vill förmedla ett recept på vanliga chokladbollar, 

men förmedlar i samma veva hur hon bytt ut vissa ingredienser mot andra alternativ; ”an-

vände ekologiskt råsocker istället för strösocker, bytte grädden mot kaffe, skippade oboy och 

drog i en nypa salt”. Det hon har bytt ut är de saker som är söta och feta, vilket betyder att när 

PT-Fia gör vanliga chokladbollar, innehåller de ingen o’boy, ingen grädde och inget strö-

socker. Genom att berätta hur hon bytt ut ingredienser, men ändock kallar sina chokladbollar 

för vanliga, förstår läsare att hon vill förmedla en bild om att hon är en individ som väljer 

”nyttiga” alternativ framför ”onyttiga”, vilket skulle placera henne själv inom kategorin ”nyt-

tig” eller någon som gör reflekterade val i relation till sin kost och erhåller rätt till uttryck i 

sakfråga. PT-Fia använder sitt kategoriska berättigande till uttal, och hon förhandlar genom 

sitt uttalande om att fortsatt få tillhöra samma kategorisering. Hon använder sin profession, 

PT, då hon talar om kost, och vill förmedla en bild om att hon inte skulle vara onyttig.  

 

Alexandra Bring 
(…) Mitt största problem när jag har lite kaos inne är att äta. Jag tappar min aptit direkt och jag skulle sä-

kert kunna gå i två dagar utan att äta. Det gör jag självklart inte. Istället äter jag ALLT jag är sugen på. I 

min värld så är det grov ångest att äta för lite. Känner typ hur kroppen bryts ner och mina muskler förtvi-

nar (…).  

 

”Mitt största problem när jag har lite kaos inne är att äta. Jag tappar min aptit direkt och jag 

skulle säkert kunna gå i två dagar utan att äta. Det gör jag självklart inte.” Denna mening 

antyder att Alexandra Bring tampas med två konstruktioner, ett invändigt kaos, vilket hon 

beskriver är anledningen till hennes mat-problematik, som är den andra konstruktionen. När 

Alexandra beskriver förlust av aptit och att gå två dagar utan mat, använder hon sig indirekt 

http://fitnessguru.com/sv/organic-peanut-butter#crunchy
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av diskursen om anorexia. Genom att säga att det är någonting hon självklart inte gör, använ-

der hon diskursen om anorexia för att ställa sig utanför diskursen. 

 

”Istället äter jag ALLT jag är sugen på. I min värld så är det grov ångest att äta för lite. 

Känner typ hur kroppen bryts ner och mina muskler förtvinar (…).” Genom att vidare besk-

riva att hon äter allt hon vill, ställer hon sig i opposition till människan som självsvälter 

sig/har anorexia. Alexandra Bring beskriver att hon uppfattar ångest då hon äter för lite, ef-

tersom det existerar en rädsla för att hennes muskler ska förtvina. Denna ångest resulterar i att 

hon hellre intar alldeles för mycket mat framför att äta för lite. Detta uttalande tyder på att 

Alexandra uppfattar det som dåligt att äta för lite, och att det är bättre att äta för mycket, samt 

att det finns en ångest kopplat till mat. Hennes rädsla är främst relaterat till hennes kropp och 

de muskler hon byggt upp.  

 

Hon yttrar vidare att det existerar olika verklighetsuppfattningar, och tar avstånd från att dela 

uppfattning med denne som har anorexia, och menar på att hon inte får ångest av att äta, utan 

tvärtom. Diskursen om en person med anorexia inbegriper en syn på denne som nedbryten 

och svag, och Alexandra Bring använder denna syn indirekt för att framställa och stärka bil-

den om sig själv som något helt annat, det motsatta. Det som kan sägas stå på spel är att Alex-

andra vill ta avstånd från anorexia och mat-problematik, och detta genom att ta avstånd från 

denna diskurs hänvisar hon till ångest vid för litet matintag, vilket i vidare tolkning tyder på 

att hon är otroligt mån om sin kost. Hon är mån om att uppfattas som någon som inte har mat-

problematik då hon framställer sin identitet. Hon vill synliggöra att hon är mån om sina musk-

ler och sin kropp, och det som kan sägas stå under förhandling är hennes kategoriska berätti-

gande som sund, och detta kopplat till hennes profession som PT. 
 

7.3. Träning som resultatfokuserad 
I texterna uppdagas att då individen förmedlar sin identitet på sin blogg, förhandlar denne ofta 

om sitt kategoriska berättigande till uttal. Individen vill framställa sig som kunnig inom trä-

ning, och använder stundtals både detaljer och expertvittne för att föra trovärdighet i relation 

till faktaanspråk om den egna träningen. Individen försöker samtidigt inkludera sin publik i 

relation till uttalanden. Detta på grund av att om bloggläsaren kan känna igen sig i det blogga-

ren säger, skapar det trovärdighet i relation till de faktaanspråk individen använder för att 

framställa sin identitet.  

 

Det talas i utvalda bloggar om att ha mål med sin träning, och individerna beskriver hur de 

tränar för att uppnå resultat. Det talas sällan om träning som något individen utför på grund av 

att det är roligt, utan anledningen till att individen tränar uttrycks stå i relation till att de har en 

målbild de alla vill uppnå. Individen talar således om träning i termer om mål och resultat, 

och synliggör hur denne behöver fokusera på vissa saker mer än andra, för att nå fram till 

önskat slutmål. Det talas inte mycket om att vilja bli smal som ett resultat av sin träning, istäl-

let talas om hur muskler och en fastare kropp är en strävan som flertalet vill uppnå. Ibland 

skildras inte eller kroppens utseende som en målbild, utan många gånger vill individen bli 

starkare både kroppsligt och mentalt. Individen skildrar hur denne tar sin träning på allvar, 

och att träning är direkt kopplat till förbättring av tidigare prestation. Som i avsnitten ovan 

kommer citat att illustrera denna tolkning även här. Flera gånger skildras också kroppen i re-

lation till ett tidigare jag, och detta i ett jämförandeperspektiv. Det synliggörs tydligt att varje 

individ har en subjektiv målbild, och att denne tränar för att förbättra det som denne i dagslä-

get inte är särskilt nöjd över. Citat kommer inledningsvis att presenteras i sin helhet, för att 

näst där efter delas upp och tolkas bit för bit enligt samma premisser som i ovanstående av-

snitt. 



 

Kissie 
Jag ville lära mig hur man står på händer, så Staffan har nu påbörjat uppdraget “Kissie ska stå på hän-

der”. Idag gick det sådär, var mest rädd och fjantade mig kändes det som haha. Dessutom jämförde jag 

hela tiden med hur lätt det var när man var liten, då var man först och främst inte rädd för något så man 

flög ju upp på händerna. Sen var man mindre såklart och lättare dessutom. Så vart typ besviken över att 

det inte längre var samma grej   

 

Kissie börjar med att uttrycka; ”jag ville lära mig hur man står på händer, så Staffan har nu 

påbörjat uppdraget “Kissie ska stå på händer”. Idag gick det sådär, var mest rädd och fjan-

tade mig kändes det som haha.” Först och främst väljer Kissie att hänvisa till ett expertvittne, 

Staffan, då hon nämner hennes nya målsättning; att stå på händer. Genom att introducera ett 

vittne kan Kissie stryka de faktaanspråk hon faktiskt gör i relation till händelsen, eftersom det 

finns någon som kan intyga att det hon säger är av sanning. Dessutom kan Kissie också på 

detta sätt använda det kategoriska berättigandet till uttal som hennes expertvittne har. Den 

kunskap hennes vittne har kan hon hänvisa till i relation till de egna uttalandena. Genom att 

Kissie även erbjuder att presentera en hyperlänk till sin PT erbjuder henne att i större ut-

sträckning göra anspråk i relation till sin identitet. Följer läsaren hyperlänken kan denne tro-

ligtvis ta del av vad Staffan säger om samma händelse i sin blogg, och samtidigt finns det 

möjligheter för att han också blir bidragande i relation till Kissies identitetskonstruktion. Det 

som dock kan förefalla som riskfyllt i relation till denna hyperlänk, är att Kissie själv inte an-

svarar för vilken information som delges om henne själv. Kissie fortsätter genom att tala om 

att det inte gick enligt förhoppningar, och antyder att anledningen till detta är på grund av 

rädsla, och att hon inte var seriös nog. Detta avslutas med ett ”haha”, för att släta över det 

faktum att hon faktiskt var rädd och icke-seriös.  

 

Kissie fortsätter att beskriva; ”dessutom jämförde jag hela tiden med hur lätt det var när man 

var liten, då var man först och främst inte rädd för något så man flög ju upp på händerna. 

Sen var man mindre såklart och lättare dessutom. Så vart typ besviken över att det inte längre 

var samma grej .” I relation till dessa meningar går att urskilja att Kissie haft en förväntan 

om att hon skulle vara förmögen att uppnå sitt mål med att stå på händer med enkelhet. Hon 

refererar till när hon var liten, ett dåtids-jag, och talar om att hon förr kunde det hon vill kunna 

idag, och uttrycker samtidigt en besvikelse. Hon tydliggör att det inte heller fanns en rädsla 

för att stå på händer då hon var mindre, vilket hon upplever idag. I samma skede som Kissie 

börjar beskriva hennes dåtids-jag som hon jämför sig med, börjar hon använda pronomen 

”man”, vilket tyder att hon gör en viss form av avståndstagande i relation till sitt uttalande, 

och hänvisar till den stora massan. Genom att på detta sätt använda sig av long-footing kan 

hon i större utsträckning inkludera sin publik i relation till uttalandet, eftersom ”man” syftar 

till någon annan än bara henne själv. Genom att inkludera sin publik på detta sätt uttrycker 

Kissie en önskan om medhåll från sina bloggläsare, eller en önskan om att de ska kunna känna 

igen sig i det hon säger. Det som kan sägas stå på spel i relation till detta uttalande är Kissies 

trovärdighet, men främst syftar detta inlägg till att inkludera publiken. Genom att Kissie fram-

ställer sig som uppgiven och besviken, och på samma gång försöker nå ut till sin publik, tyder 

på att hon söker någon form av stöd eller motiverande kommentarer. 
 

Petra Tungården 
(…) Fy fan vad vidrigt det var. Alltså VIDRIGT. Jag sprang i lutande uppförsbacke i 30 sekunder, sedan 

tre olika ben övningar med hopp med tio repetitioner.  Sedan 20 sekunder på löpbandet och avslutningsvis 

10 sekund. Upprepa skiten om och om igen. Om inte lilla rumpan slår i bakhuvudet efter den här tortyren 

så jävlar alltså, haha. Ni vet när man är så slut så man inte vet om det är värt att sluta andas för att 

dö på plats eller om man ska lägga sig ner och gråta. Och någostans mellan de där tankegångarna ska 

man fortsätta kötta järnet. Allt handlar ju bara om mental inställning. 
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Petra Tungården inleder sitt yttrande med att säga; ”fy fan vad vidrigt det var. Alltså VID-

RIGT. Jag sprang i lutande uppförsbacke i 30 sekunder, sedan tre olika ben övningar med 

hopp med tio repetitioner.  Sedan 20 sekunder på löpbandet och avslutningsvis 10 sekund. 

Upprepa skiten om och om igen.” Petra illusterar hur hennes träning är vidrig, vilket synlig-

gör för läsare att hon inte upplever sin träning som rolig eller på något sätt underhållande. 

Hon beskriver detaljerat vilka övningar hon gjort, vilket skapar trovärdighet till hennes fakta-

anspråk, då detaljer många gånger kan tydliggöra ett påstående, och i detta fall styrker det att 

Petra faktiskt utfört de övningar som hon säger att hon gjort. Hon beskriver hur hon flera 

gånger på rad varit tvungen att upprepa ”skiten”, vilket för reflektioner mot att hon starkt ogil-

lat den träning som hon genomfört.  

 

Hon fortsätter genom att säga; ”Om inte lilla rumpan slår i bakhuvudet efter den här tortyren 

så jävlar alltså, haha”, vilket indikerar att anledningen till att hon genomlidit det hon kallar 

vidrigt, är på grund av de resultat hon förväntar sig att denna träning ska frambringa. Hennes 

uttryckta mål med träningen är konkretiserat att hon ska få en fast bakdel. Hon lägger till ett 

skratt, för att anta en skämtsam framtoning, och sudda över det faktum att hon väldigt gärna 

vill erhålla en fastare kropp, och att hon är beredd på att genomlida vad hon själv upplever är 

vidrigt, för att uppnå sin önskan.  

 

Hon fortsätter genom att berätta; ”ni vet när man är så slut så man inte vet om det är värt att 

sluta andas för att dö på plats eller om man ska lägga sig ner och gråta. Och någostans mel-

lan de där tankegångarna ska man fortsätta kötta järnet. Allt handlar ju bara om mental in-

ställning”. I hennes vidare beskrivning av sin träning använder Petra man som pronomen, och 

detta gör att hon uttrycker en större distans i relation till det uttalande som hon gör. Att Petra 

använder man som pronomen tyder på att hon använder sig av long footing¹, och detta kan 

antags att hon gör för att skapa en större närhet, genom inkludering, till andra, sina blogglä-

sare. Hon använder man, för att hennes bloggläsare lättare ska kunna relatera till det uttalande 

som hon precis gjort; att träningen ibland får individen att vilja gråta och ibland dö, men att 

man trots detta biter ihop och avklarar det som påbörjats ändå. Genom att skapa en närhet till 

sin publik på detta sätt understrycker hon samtidigt att det inte endast är hon själv som ge-

nomlider träning trots att den uppfattas som fruktansvärd. Genom att tala om att det är fler än 

hon själv, som mentalt bortser från det jobbiga, och fokuserar på resultatet, får hennes bete-

ende att framstå som mer okej. Petra försöker genom hela sitt uttryck förmedla att hon envist 

kämpar för att uppnå sina mål, trots att vägen dit är en ren och skär pina. Hon förhandlar om 

sin trovärdighet som en individ som vill uppnå utveckling, och söker medhåll hos sina blogg-

läsare då hon refererar till träningen som en pina, för att inte senare ska behöva stå till svars 

för varför hon tränar när hon upplever det som tråkigt. I relation till detta inlägg finns bilder 

då Petra ihärdigt tränar, vilket ytterligare styrker hennes faktaanspråk, och tydliggör att hon 

tar sin träning på allvar för att uppnår önskade resultat. 
 

PT-Fia 
(…) Så istället för att försöka trivas med rutinen att träna efter jobbet sätter jag nu målet att hitta morgon-

rutinen igen. Mitt främsta mål är att återgå till militärträningen. Som jag älskade den. Det är mitt största 

mål med träningen nu. Att bli så pass stark och skön mentalt och fysiskt att jag hittar tillbaka till rutinen 

att gå upp halv sex för militärträning tre gånger i veckan (…). 

 

Inledningsvis säger PT-Fia; ”så istället för att försöka trivas med rutinen att träna efter jobbet 

sätter jag nu målet att hitta morgonrutinen igen.” Genom denna skildring synliggör PT-Fia  

 
¹ Long footing – Används för att skapa avstånd till uttalande och inkludering av andra. 



att hon inte känner sig nöjd med att träna efter jobbet, vilket har resulterat i att hon har som-

målsättning att börja träna på morgonen. Hon vill utvecklas. Hon refererar till att hon förr haft 

rutinen att träna på morgonen, vilket synliggör att hon vill återskapa en person hon en gång 

varit, hennes dåtids-jag. Det existerar med andra ord förhoppningar om att PT-Fia ska lyckas 

ta sig ett steg närmare sitt forna jag, genom att rutinmässigt börja träna på morgonen, samti-

digt uttrycker hon att hon aldrig förlikat sig med tanken om att detta kanske inte är möjligt, då 

hon uttrycker att hon aldrig har försökt trivas med kvällsträning. Hon har med andra ord ald-

rig accepterat den personen hon har blivit.  

 

Näst beskriver PT-Fia; ”mitt främsta mål är att återgå till militärträningen. Som jag älskade 

den. Det är mitt största mål med träningen nu.” I denna skildring finns det ytterligare kopp-

lingar till PT-Fias dåtids-jag. Hon talar om att hon vill börja med militärträning, eftersom det 

är något hon förr älskade, och därför vill börja älska igen. Hon uttrycker tydligt att hennes 

största målsättning är att börja med militärträning i relation till diskursen om att älska. Genom 

att ställa militärträningen i relation till diskursen om att älska, skapas en uppfattning om att 

denna är något som PT-Fia haft svårigheter i att vara ifrån. Som tidigare nämnt existerar en 

allmän uppfattning kring att älska, vilket betyder att PT-Fia inte behöver förklara hur det är att 

älska någonting mer ingående. Hon uttrycker samtidigt en vilja om utveckling, men indirekt 

uttrycks att det finns någon form av hinder som motarbetar henne i kampen mot målet hon så 

gärna vill uppnå.  

 

PT-Fia illustrerar i vidare tur; ”att bli så pass stark och skön mentalt och fysiskt att jag hittar 

tillbaka till rutinen att gå upp halv sex för militärträning tre gånger i veckan.” PT-Fia skapar 

genom detta uttryck en uppfattning om att hon är mentalt och fysiskt nedbruten, och att det är 

detta som håller henne tillbaka i sin strävan mot resultat. Det finns en önskan om att trolla 

bort alla hinder, och att hitta tillbaka till något så simpelt som att gå iväg att träna halv sex, tre 

gånger i veckan. Hon uttalar att det inte främst handlar om fysiska utmaningar hon har ställt 

upp som målsättning, utan att över huvud taget att klara av att ta sig iväg är påfrestning nog i 

dagsläget. Genom att PT-Fia uttrycker att hon vill bli stark och skön mentalt, tyder detta på att 

hon uppfattar sig själv som ”svag” och ”oskön”. Då PT-Fia använder diskursen om att vara 

svag, illustrerar hon för läsare att hon befinner sig långt ifrån den topp hon vill nå, och förr 

har befunnit sig på.  

 

Genom att skildra sig själv enligt detta perspektiv synliggör hon sina egna påståendens bräck-

lighet. Hon värnar om det kategoriska berättigande hon erhåller som PT, och genom att själv 

synliggöra sina egna brister vill hon släta över det faktum att hon själv inte är denne hon själv 

vill vara. Hon uttrycker att hon är på väg tillbaka dit hon har varit, och hon söker medlidande 

och stöd hos sina läsare. Hon är på väg att tappa sitt kategoriska berättigande eftersom hon 

inte lever som hon lär, och genom att uttrycka denna skildring försöker hon rädda det som står 

på spel, hennes profession. 
 

Alexandra Bring 
Var inte rädda för att ta i när det kommer till att träna axlar/armar (eller något annat såklart, men alltid 

teknik först). Mina armar har blivit mer definierade, tightare och muskulösa sedan jag började ”ta i”. Väl-

formade axlar ger hela armen ett vältränat intryck (…). 

 

Alexandra Bring yttrar; ”var inte rädda för att ta i när det kommer till att träna axlar/armar 

(eller något annat såklart, men alltid teknik först).” Detta uttrycker att det skulle existera en 

rädsla för att träna axlar och armar hårt, samtidigt som det tyder på att Alexandra Bring upp-

manar andra att faktiskt ta i när de tränar axlar och armar, och även annat. Hon tydliggör sam-

tidigt att teknik alltid är viktig då individen tränar, vilket tydliggör att hon själv är en individ 



som alltid tränar hårt och reflekterar över den egna tekniken. I vidare perspektiv framställer 

Alexandra sig själv, genom detta uttalande, som någon som tar träningen på allvar och är 

kunnig inom området. Detta kan anses vara viktigt För Alexandra, eftersom hon arbetar som 

PT, och vill synliggöra på vilket sätt hon skulle vara kompetent och kategoriskt berättigad till 

uttal. Genom att tala om att hon själv tränar hårt på gymmet, och enligt rätta principer, fram-

ställer hon sig själv som kategoriskt berättigad som PT, samtidigt som hon på detta sätt posit-

ionerar sig som en form av förebild, eftersom hon uppmanar andra att ta efter hennes age-

rande.  

 

Vidare uttrycker Alexandra; ”mina armar har blivit mer definierade, tightare och muskulösa 

sedan jag började ”ta i”. Välformade axlar ger hela armen ett vältränat intryck (…)”, vilket 

synliggör vilken effekt hennes eget hårda arbete har frambringat.  Hon relaterar till sitt då-jag, 

genom att hon beskriver hur hon också har varit rädd för att ta i när hon tränar, och hon posit-

ionerar sitt nutids-jag som någon som står över hennes dåtids-jag, vilket signalerar att Alex-

andra själv tycker att hon har gjort en utveckling från då till nu, samtidigt som hon indikerar 

att hennes bloggläsare kan göra samma utveckling om de lyder hennes råd om att ta i på 

gymmet. Alexandra avslutar sitt uttryck genom att säga att vältränade axlar ger hela armen ett 

vältränat intryck, vilket indikerar att det skulle existera en allmän uppfattning om att individen 

suktar efter att få en vältränad arm. Det som kan sägas stå på spel i relation till Alexandras 

skildring är att hon vill synliggöra sin kompetens. Hon förhandlar om sitt kategoriska berätti-

gande som PT, och hon bygger upp faktaanspråk i relation till kunskap, för att övertyga om 

sin position. Detta gör Alexandra Bring genom att tipsa sina bloggläsare om hur de bör träna. 

Hon hänvisar till egna resultat för att synliggöra att hennes råd borde antas som värdefulla, 

eftersom de uppenbarligen har fungerat som resultatgivande i relation till henne själv.  

 

I relation till detta inlägg finns bifogat bilder på när Alexandra tränar axlar med stora och 

tunga vikter, vilket tydliggör för läsare att hennes faktaanspråk skulle förefalla att vara sanna, 

då de också tillskrivs bildbevis till det som berättats. 
 

 

Ida Warg 
Jag har blivit helt kär i marklyft. Haha. Eller jag är taggad på att förbättra min teknik och styrka i dem 

så den senaste veckan har det blivit hela 3 pass innehållande denna övning (…).  

 

Ida Warg uttrycker att hon blivit ”kär i marklyft”, vilket hon senare korrigerar genom att ut-

trycka att det hon egentligen uppskattar med marklyft är att hon känner en motivation till att 

förbättra sin prestation i styrka och teknik i relation till denna övning. Genom att först an-

vända marklyft i relation till diskursen om kärlek, och senare tydliggöra att det är hennes möj-

ligheter till förbättring av prestation i relation till detta som hon finner nöje i, förklarar hon 

egentligen en kärlek till självutveckling och prestation. Hon beskriver senare att hon redan 

hunnit tillägna tre träningspass med marklyft den senaste veckan, vilket indikerar att hon tagit 

sin utmaning om förbättring på allvar. Eftersom Ida Warg jobbar som PT är det hennes kun-

skap i relation till denna kategori som står på spel. Genom att synliggöra för sina bloggläsare 

att hon är någon som vill utveckla sin kompetens bringar detta trovärdighet i relation till hen-

nes kunskapsram. Detta då läsare förstår att Ida Warg inte betraktar sig själv som fullärd, vil-

ket skapar en tillförlitlighet till hennes kategoriska berättigande som PT. 
 

De ovanstående citaten har haft för avsikt att illustrera hur det empiriska materialet synliggör 

att träning ofta talas om i relation till resultat. Individen talar ofta om hur denne behöver lägga 

ned energi för att uppnå uppställda mål som är sammanlänkade till den egna träningen, och att 

mycket av den energi som ligger bakom uppnådda mål handlar om den mentala inställningen.  



 

7.4. Den personliga tränaren som övervakande enhet 
Vid betraktandet och tolkandet av det empiriska materialet går att urskilja hur bloggaren an-

vänder sig av sin personliga tränares kompetens, dennes kategoriska berättigande till uttal, för 

att själv framstå som kunnig inom området träning. Individen använder i vidare perspektiv sin 

personliga tränares kategoriska berättigande, för att själv ha rätt att uttala sig i sakfråga. Då 

individen talar om sig själv i relation till sin personliga tränare, vill denna förmedla hur denne 

och dess kost och träning är riktigt utformad. Den personliga tränaren blir på så vis ett medel 

för individen då denne förmedlar sin identitet som träningsriktig. 

 

Den personliga tränaren; PT:n, skildras i det empiriska materialet som en form av överva-

kande enhet i relation till individen och dennes kost och träning. Den personliga tränare ut-

trycks som någon som avgör hur, vad och när individen ska äta och träna. Genom att betrakta 

de olikartade bloggarna uttrycks träning som något som intagit en allt mer seriös framtoning, 

och PT:n beskrivs som någon som ser till att vardera bloggare förhåller sig till de riktlinjer 

som ställts upp i relation till kost och träning. Individen uttrycker att denne inte längre tränar 

endast för att det skulle vara någonting denne tycker är roligt, utan denne framställer sig själv 

som någon som har mål med sin träning, och är intresserad av att frambringa resultat. Det 

framgår tydligt hur vardera bloggare, med undantag Ida Warg, tar hjälp av en personlig trä-

nare på grund av dess expertis. Det uttrycks tydligt att den personliga tränaren kan frambringa 

resultat som de själva inte skulle vara förmögna att uppnå på egen hand, och det relateras en 

förnöjdhet i relation till att kunna ta del av experthjälp. Individen uttrycker att den personliga 

tränaren tros kunna framkalla en självutveckling hos individen, och att de ständigt kommer att 

samarbeta för att uppnå ytterligare mål. Strikta mål i relation till kost och träning skildras som 

redskap för att kunna uppnå en form av personlig idealbild. Individen skildrar således sig själv 

som stark och målmedveten, och någon som inte ger upp, och dess kämparglöd förstärks i 

relation till text genom bilder när de själva är aktiva på gymmet. Individen illustrerar genom 

bild, video och text hur denne, svettas, blir trött och får ont när denne tränar fokuserat. Nedan 

illustreras detta genom utvalda citat, och detta sammanlänkas i relation till resonemang av 

tolkning. 
 

Kissie 

Nu har jag träffat min nya PT Staffan som jag ska träna med ca 2 gånger i veckan framöver  Imorgon 

ska vi göra fys-testet för att se i vilket skick jag är i (det var alltså inte idag). Jag tror detta kommer gå jät-

tebra och det kommer nog bli roligt att få träna med ett proffs och få se lite resultat. Från och med imor-

gon ska jag även skriva ner allting jag äter så ska han berätta hur mycket kcal jag verkligen får i mig samt 

göra lite ändringar i min kost. 
 

”Nu har jag träffat min nya PT Staffan som jag ska träna med ca 2 gånger i veckan framö-

ver .” Kissie beskriver i denna mening att relationen och mötena med sin PT är någonting 

som kommer att fortskrida i framtiden, och genom att Kissie beskriver att denna PT är hennes 

nya, refererar hon indirekt också bakåt i tiden, och synliggör därmed att hon haft en PT tidi-

gare. Detta indikerar att Kissie inte är okunnig, i och med att detta är någonting hon har tidi-

gare erfarenhet av. Då Kissie refererar till sin personliga tränare Staffan bjuder hon samtidigt 

in ett expertvittne, som genom sin profession erhåller ett kategoriskt berättigande i relation till 

uttal om kost och träning på grund av sin kompetens. Genom att referera till ett expertvittne 

bringar det trovärdighet i relation till Kissies uttalande. Det finns någon som kan intyga att det 

Kissie säger är sant, och att denne dessutom är expert inom området, tydliggör att den träning 

som Kissie utför skulle kunna tänkas vara mer än riktig. Att dessutom erbjuda en hyperlänk i 

relation till sitt expertvittne betyder att Kissie skapar en större bredd i relation till sitt identi-

tetskapande. Läsare kan genom hyperlänken besöka Staffans blogg, expertvittnet, för att 

http://ptstaffan.myshowroom.se/
http://ptstaffan.myshowroom.se/


också där läsa om Kissie och hennes träning. Detta skapar både trovärdighet i relation till 

faktaanspråk, samtidigt som hon erbjuder fler forum för identitetskapande. 

 

”Imorgon ska vi göra fys-testet för att se i vilket skick jag är i (det var alltså inte idag).” Kis-

sie inkluderar sin PT då hon beskriver att de ska göra bedömningen av vilket skick hon är i, 

därmed kan Kissie sägas använda sin tränares profession som kategoriskt berättigad, för att 

vinna legitimitet som vetande i relation till träning, och Kissie placerar därmed sig själv inom 

kategorin som kunnig och vetande. Kissie likställer sig med sin PT och förhandlar om sin 

identitet som vetande genom att använda pronomen vi.  

 

”Jag tror detta kommer gå jättebra och det kommer nog bli roligt att få träna med ett proffs 

och få se lite resultat.” Kissie indikerar genom sitt utlåtande att hon är övertygad om att det 

kommer att gå bra, samt att hon kommer att få se resultat, och detta tydliggör Kissie genom 

att hänvisa till sin PT som proffs. Hon kan på så vis sägas använda sin PT:s yrkesroll återigen, 

för att framställa sig själv som någon som tränar och äter riktigt, och detta i och med att hon 

refererar till resultaten som träningen kommer att frambringa. Genom att Kissie uttrycker att 

hon använder Staffans, hennes PT: s, kompetens för att frambringa resultat tydliggör att Kis-

sie tränar, eftersom hon tycker om de effekter som detta ger. Hennes träning är med andra ord 

resultatfokuserad. Kissie uttrycker att det ”nog” kommer att gå bra, vilket avslöjar en mening 

om att det är resultatet som är viktigt, inte glädjen i träningen.  

 

”Från och med imorgon ska jag även skriva ner allting jag äter så ska han berätta hur myck-

et kcal jag verkligen får i mig samt göra lite ändringar i min kost.” Kissie uttrycker att hon 

ska dokumentera allt hon äter, vilket gör att hon retoriskt beskriver sig själv som medaktör i 

detta träningsprojekt, men hon synliggör att det är hennes PT som är sakkunnig inom områ-

det. Kissie indikerar detta då hon säger att han är den som gör ändringar i hennes kost, samt är 

den som berättar hur hon äter. 

 

Vad som kan sägas stå på spel är Kissies trovärdighet som träningsriktig. Citatet generellt 

beskriver att Kissies PT finns tillgänglig som någon som håller koll på henne, och hjälper 

henne i framställandet och skapandet av hennes kost- och träningsidentitet, och hon använder 

sin PT: s kategoriska berättigande till uttal i sakfråga. Genom att tydliggöra att han vet, kan 

hon samtidigt synliggöra att hon vet.  
 

Petra Tungården 
Många ställer frågor om kosten. Jag har inte fått något specifikt program, utan varje vecka lämnar jag 

in exakt vad jag ätit och vilka klockslag. Så rättar Kevin mig och säger vad jag ska ändra på och korrigera 

varje vecka. Enda riktlinjen är väl egentligen att jag ska äta var tredje timme. Igår fick jag till exempel 

uppläxning för jag äter för lite kolhydrater eller jag äter nästan inga alls. Så nu ska jag börja äta 1 dl råris 

till frukost varje dag. 

 

”Många ställer frågor om kosten. Jag har inte fått något specifikt program, utan varje vecka 

lämnar jag in exakt vad jag ätit och vilka klockslag.” I denna mening kan det tolkas att Petra 

inte utgår från något allmängiltigt kostprogram, utan att hennes kost är skräddarsydd i relation 

till henne, och hon talar om med exakthet vad hon äter och när för sin PT. Genom att hon 

lämnar in en matrapport, placerar hon sig som ovetande i relation till kost, i och med att hon 

frånskriver sig ansvaret och överlägger det i Kevins, PT:ns, händer, och han får bli hennes 

expertvittne. Att Petra nämner att många ställt frågor om kosten tyder på att hon anpassar sina 

inlägg efter sina bloggläsare. Det finns ett tydligt intresse i att hon berättar vad hon äter. Det 

som kan tänkas stå på spel när Petra postar detta inlägg är att hon skriver intresseväckande 



inlägg som står i förhållande till den önskan hennes publik har. Hon har med andra ord en 

vilja att tillfredsställa sina bloggläsare genom att ge dem vad de har frågat efter.  

 

”Så rättar Kevin mig och säger vad jag ska ändra på och korrigera varje vecka. Enda riktlin-

jen är väl egentligen att jag ska äta var tredje timme.” När Petra säger att Kevin rättar henne 

förstärker hon synen om henne som ovetande, och detta genom att hänvisa till Kevins yrkes-

roll, vilket indikerar att det är Kevin som vet, inte hon. Detta bidrar till att Petra åter igen pla-

cerar sig inom kategorin ovetande. Petra använder det kategoriska berättigande till uttal som 

hennes expertvittne erhåller, för att själv tilldela sig rätt till uttal om kost. Det hon förmedlar 

till sina läsare om kost är med andra ord riktlinjer som kommer från en expert, vilket tillskri-

ver hennes faktaanspråk trovärdighet. 

 

”Igår fick jag till exempel uppläxning för jag äter för lite kolhydrater eller jag äter nästan 

inga alls. Så nu ska jag börja äta 1 dl råris till frukost varje dag.” Att Petra får uppläxningar 

syftar till att det är en annan, i detta fall Kevin, som styr och ställer över henne och hennes 

kost, och att hon blir tvungen att rätta sig efter de direktiv hon får, för att undvika att bli be-

straffad. Genom att härleda hennes kostupplägg till en expert, hennes PT, kan hindra henne 

från att bli ifrågasatt av sina bloggläsare angående kostupplägg. Detta eftersom hennes PT 

antas ha kunskap i relation till kostupplägg, vilket i vidare perspektiv gör att Petras kostupp-

lägg kan betraktas att vara rätt eller okej. 

 

Vad som kan sägas stå på spel är Petras trovärdighet som kostmedveten. Hon beskriver ge-

nomgående sig själv som okunnig inom området, men hänvisar tydligt till ett expertvittne, 

vilket antas ha kunskap om hur Petra borde äta. Genom att tala om hur han rättar henne och 

ger henne bestraffningar om riktlinjer inte följs, får läsaren att uppfatta att Petras kostupplägg 

måste vara bra. Hon förhandlar genom hela texten om sitt kategoriska berättigande till uttal, 

och hennes tillåtelse till uttal står i förhållande till hennes expertvittne. Genom att bygga upp 

faktaanspråk i relation till expertvittnets kompetens får hon dem att verka trovärdiga.  

 

PT-Fia  
Mentalt hade jag kunnat stressa iväg till gymmet och tvingat den att köra på samma nivå som för två år 

sedan men det hade blivit en rejäl pannkaka. Istället svalde jag stoltheten, anlitade min egen PT och möter 

nu min kropp där den är efter 1 1/2 års utbrändhet. Vi jobbar tillsammans och den tackar mig varje gång 

genom att älska de utmaningar jag ger den. 

 

”Mentalt hade jag kunnat stressa iväg till gymmet och tvingat den att köra på samma nivå 

som för två år sedan men det hade blivit en rejäl pannkaka. Istället svalde jag stoltheten, anli-

tade min egen PT och möter nu min kropp där den är efter 1 1/2 års utbrändhet.”  PT-Fia 

uttrycker i denna mening att hon är mentalt stark och att hon själv har en vilja att gå och köra 

hårt på gymmet. Hon skriver att hon skulle kunnat ha tvingat den, vilket betyder att hon indi-

rekt pratar om sin kropp, och synliggör hur hon själv hade valt att trotsa kroppen och gått till 

gymmet för att prestera. Hon säger därmed indirekt att hon mentalt orkar med stressens på-

frestning, men att kroppen inte gör det. Hon erkänner och placerar sig som svag när hon pratar 

om sin nuvarande kropp, men synliggör samtidigt en styrka när hon pratar om hennes mentala 

tillstånd, samt att hon refererar bakåt i tiden till sin kropp som stark. Hon skapar en skiljelinje 

mellan sin dåvarande kropp och henne nuvarande när hon beskriver att det skulle ha blivit 

pannkaka om hon, idag, hade kört på samma nivå som förr. Hon erkänner och kategoriserar 

sig därmed återigen som kroppsligt svag. Att hon istället svalde stoltheten, indikerar att hon 

tidigare kört på i ett tempo som hennes kropp inte orkat med, men att hon svalt stoltheten och 

anlitat en PT som i nuläget hjälper henne att möta sin kropp efter dennes förutsättningar idag. 

Det vill säga att hon anlitat sin PT för att hålla henne under kontroll och sätta stopp när hon 



vill för mycket. Att PT-Fia beskriver sin PT som ”min egen PT” indikerar att hon sätter sig 

över sin PT, att hon har ett ägandeskap över denne. På detta vis legitimerar PT-Fia sig som 

mer kunnig och vetande. Genom att beskriva att hon varit utbränd i 1 ½ år skapar trovärdighet 

i relation till hennes framställande av sig själv som utbränd, vilket också påvisar bräckligheten 

i hennes egna uttalanden. Genom att hänvisa till varför hon inte kan leva som hon lär kan hon, 

trots sin svaghet, erhålla sitt kategoriska berättigande till uttal om kost och träning. Hon syn-

liggör för sina läsare sin svaghet och utbrändhet, för att de inte skall underminera hennes ka-

tegoriska berättigande som PT. 

 

”Vi jobbar tillsammans och den tackar mig varje gång genom att älska de utmaningar jag ger 

den.” När PT-Fia beskriver att vi jobbar tillsammans syftar hon indirekt på sin kropp, hon 

skapar på så vis en distans mellan hennes själv som indirekt refererar till att vara den mentala 

delen och kroppen, som uttrycks vara någonting som existerar i sig själv. På detta vis avskri-

ver sig PT-Fia ansvaret i relation till kategorin som svag, eftersom det är kroppen som är svag 

och inte hon. PT-Fia uttrycker ändock att hon och kroppen arbetar som ett team. Genom att 

uttrycka att det är ”jag” som ger den/kroppen utmaningar, tillskriver PT-Fia sig som denne är 

kunnig och pådrivande i sin utveckling, inte hennes PT. Genom att använda pronomen jag 

förstärker alltså PT-Fia sin egen roll av handlande och på så vis legitimerar PT-Fia också sig 

som kategoriskt berättigad inom träning. Vad som kan sägas stå på spel är PT-Fias trovärdig-

het i relation till sin yrkesroll. PT-Fia förhandlar om sin trovärdighet som stark och sakkunnig 

inom träning genom hela texten. Samtidigt går det att uppfatta att hennes PT finns närvarande 

i relation till hennes träning, som en övervakande enhet i relation till hennes svaga och ut-

brända kropp som PT-Fia inte själv kan hejda, eftersom hon vill för mycket. 

 

Alexandra Bring 
Efteråt träffade jag min framtida PT och pratade om mina mål med träningen. Vi ska köra igång nästa 

vecka. Så kul!  

 

”Efteråt träffade jag min framtida PT och pratade om mina mål med träningen.” Det går att 

urskilja att Alexandra Bring pratar om sin PT som någon som ska hjälpa henne att identifiera 

vilka mål hon har med sin träning, samt hjälpa henne att uppnå en personlig utveckling. ”Vi 

ska köra igång nästa vecka. Så kul!” Detta utlåtande indikerar att Alexandra Bring ser fram-

emot att påbörja träningen och att hon tycker att det ska bli roligt att uppnå nya resultat med 

sin träning, och hon refererar även till sin PT som expertvittne, som styrker hennes faktaan-

språk. 

 

Även om detta citat inte är särskilt långt, synliggörs det ändock att Alexandra Bring förhand-

lar om sig själv som någon som är träningsinriktad. Hon vill synliggöra att hon vill se en ut-

veckling i sig själv, och trots att hon själv är PT har hon tagit hjälp av någon som kan tänkas 

vara mer kompetent än henne själv, hennes expertvittne, som ska hjälpa henne. Den generella 

uppfattningen av citatet visar att Alexandra tar hjälp av en PT som kontrollerande enhet, i och 

med att hennes PT inkluderas när hennes mål med träningen ska göras. Att Alexandra Bring 

uttryckligen säger att målen är hennes, indikerar åter igen att hon vill framställa sig som ägare 

av handlandet.  

 

I relation till dessa citat och det empiriska materialet går att urskilja att det inte förefaller att 

vara en ovanlighet att ha en PT som stöd, hjälp eller övervakande enhet. I citaten ovan tydlig-

görs att vardera bloggare, med undantaget Ida Warg, erhåller en personlig tränare, och detta 

även PT-Fia och Alexandra Bring som själva arbetar som personliga tränare. Individen talar 

om att denne förlitar sig på en PT och att de har en tro om att denne ska frambringa resultat i 

relation till individens träning. Individen talar samtidigt om att denne lämnar över ansvaret i 



någon annans händer och expertis. Genom att individen talar om att ha en PT agerar de med-

skapare till att konstruera och rekonstruera diskursen om att individen bör ha en PT. Det talas 

om att den personliga tränaren fungerar som en övervakande enhet, samt är denne är ansvarig 

i relation till kost och träningsupplägg hos utvalda bloggare.  
 

8. Diskussion 
Först i denna diskussionsdel förs ett resonemang kring det resultat som presenterades i tidi-

gare avsnitt. Näst där efter förs en generell diskussion, och detta för att sammanfatta det stu-

dien har frambringat. Vi gör en tillbakablick i relation till studien och dess genomförande, 

samtidigt presenteras och reflekteras kring den kunskap vi samlat på oss under vägens gång. 

Inledningsvis förs resonemang kring vad studien har lyckats åstadkomma, och vidare utvärde-

ras det egna förhållningssättet i relation till vår ursprungliga plan och syfte med studien. Vi 

vill på detta sätt synliggöra hur väl vi lyckats besvara den frågeställning som vi haft för avsikt 

att bemöta, och samtidigt placeras den egna studien i relation till den tidigare forskning som 

existerar kring området. Vi reflekterar även över vårt eget teoretiska ramverk, metod och till-

hörande urval, och hur väl detta lyckats bistå oss under forskningens fortskridande. Vidare 

skildras djupare tankar kring det egna resultatet i relation till problematiseringar, samtidigt 

introduceras förslag på framtida studier i relation till ämnesområde. 

 

8.1. Diskussion av resultat 
Denna del syftar till att föra diskussion kring vårt resultat, samt ställa detta i relation till ett 

perspektiv av problematisering, och genom att göra detta vill vi överbrygga hela rapporten. Vi 

kommer att länka samman resultatet i relation till tidigare forskning, och de verktyg och be-

grepp vi använt vid vår analys. Vi förklaras således hur vår förståelse utvecklats i relation till 

studieområde, och detta genom att framföra en mer djupgående diskussion kring resultatet. 

 
8.1.1. Att utesluta livsmedel 

Det uppdagades i relation till det empiriska materialet att det talas frekvent om att utesluta och 

inkludera livsmedel. Genom att bloggare talar om kost i relation till uteslutande och inklude-

rande förmedlar de att de gör ett ställningstagande i relation till matintag och på så sätt ut-

trycker sin identitet, och på samma gång förmedlar de ett budskap till sina bloggläsare om att 

de också kan, eller bör, reflektera över sin kost.  

 

Genom att individen talar om vad denne väljer att äta och inte, använder denne sig av kosten 

som symbol för den egna identiteten, och individen är förmögen att använda sig av sin kost 

som sociala markörer i och med att denne erhåller en förståelse för samhället och den tillhö-

rande kulturen (Bengtsson, 2011, s. 57-58). Dess bloggläsare erhåller samma förståelse, vilket 

betyder att dessa kan ta emot och tyda de budskap som bloggarna sänder ut då de talar om sin 

kost (Bengtsson, 2011, s. 57-58). Individen själv har således skapat sig en uppfattning om hur 

andra kommer att reagera på hur denne väljer att äta, vilket är den faktor som inbringar me-

ning i relation till det egna konsumtionsmönstret relaterat till kost (Bengtsson, 2011, s. 57-

58). Det existerar en förståelse hos individen relaterat till olika livsmedel och dess symbolism, 

vilket betyder att individen kan välja bort olika livsmedel och addera andra för att på så sätt 

forma sin identitet i relation till egna ställningstaganden (Bengtsson, 2011, s. 60).  

 

Det empiriska materialet avslöjade att många talade om att utesluta gluten och socker, medan 

ekologiska varor var något som lovordades, och varje individ argumenterade för det egna va-

let av livsmedel genom att relatera till dess effekt i förhållande till kroppen. Individen förmed-

lar på detta sätt ett budskap som talar om varför individen använder sig av en specifik pro-



dukt, samtidigt som denne också förmedlar vad denne gör och vad denne vill uttrycka 

(Bengtsson, 2011, s. 57-58). I vidare perspektiv tyder detta på att det existerar en allmän för-

ståelse för vissa livsmedel och dess effekter, vilket kan ses på som en grundprincip för identi-

tetskapande som handling. I individens val av kost ställer denne sig i relation till yttre om-

ständigheter, en omvärld, och hur väl denne passar in i förhållande till denna är relaterat till 

dennes konsumtionsmönster. Det går att tyda att det finns en diskursiv uppfattning om att in-

dividen bör undvika gluten och socker, medan samhället och kulturen uttrycker förmåner med 

att handla ekologiskt. När varje bloggare talar om att de utesluter och inkluderar dessa livs-

medel markerar de att de är individer som inte är avvikande, utan de har gjort val relaterat till 

kost som säger att de passar in. Samtidigt ställer de sig även i opposition till de som handlar 

skiljaktigt, eftersom de gärna identifierar sig med de individer som handlar som de själva. Då 

individen väljer att konsumera vissa livsmedel framför andra placerar denne sig själv i relat-

ion till en kategori, eller vill att andra ska kategorisera denne, och genom att använda sig av 

olika kategorier i relation till kost kan dessa ses på som resurser för självpresentation och 

identitetskapande (Potter, 2006, s. 43-44). Individen förhandlar med kontinuitet om sin identi-

tet, då dess val av kost står i förhållande till ett samhälle med föränderliga diskurser (Potter, 

2006, s. 43-44). 

 

Samtidigt som individen talar om hur de äter och inte äter konstruerar och rekonstruerar 

denne diskursen om kost (Potter, 1996, s. 48). Då individen talar om kost i relation till uteslu-

tande och innefattande av livsmedel, skapar och återskapar denne diskursen om hur männi-

skan bör äta och tänka kring sin mat, och denne tydliggör för sina läsare att det finns livsme-

del som dessa bör välja bort, och andra bör premieras, och de framställer sig som kunniga och 

kontrollerade i relation till kost. Då individen uttrycker sig i relation till kost gör denne såle-

des ett handlande. Samtidigt som denne framställer sin identitet genom ställningstaganden, 

konstruerar och rekonstruerar denne också sin och andras omvärld. 

 
8.1.2. Att vara nyttig 

Som nämnt i tidigare avsnitt, väljer bloggaren att förmedla en del av sin identitet genom att 

tala om kost i relation till exkludering och inkludering av livsmedel. I vidare mening kan 

dessa kost-val även sammanlänkas i relation till annan kategorisering, att vara nyttig. Detta på 

grund av att när individen talar om att utesluta och inkludera livsmedel refererar denne samti-

digt till att äta bra mat, eller att vara nyttig.  

 

Genom att individen talar om sin egen kost som nyttig är denne på så vis en handlande aktör 

och använder språket som hjälpmedel för identitetskapande, samtidigt som den också kan vara 

underminerad de diskurser som existerar i samhället, och handlar då i relation till de kon-

struktioner som verkligheten är uppbyggd av. Bloggare synliggör för läsare hur denne tar av-

stånd från livsmedel som är dåliga för kroppen, och kan på så sätt framställas som en individ 

som gör bra val relaterat till kost (Bengtsson, 2011, s. 60). Hur individen väljer att tala står i 

relation till de diskurser som denne omges av (Potter, 1996, s. 48), och det verkar således exi-

stera en allmän uppfattning om att människan bör vara nyttig. Att individen då använder dis-

kursen om att äta nyttigt i sitt språk betyder att individen använder diskursen som retorisk 

resurs, och detta samtidigt som denne gör ett ställningstagande i relation till konstruktionen 

om verkligheten och den egna identiteten (Potter, 1996, s. 200-201). Då individen framställer 

sig själv som nyttig synliggörs hur denne är någon som följer de normativa förväntningar som 

existerar i samhället, och tar avstånd från mat som uppfattas som dålig. Då bloggaren, indivi-

den, synliggör hur denne tar avstånd från dålig mat tar denne samtidigt distans från ett utan-

förskap. Genom att använda kosten som markör för social handling, synliggör individen i 

detta fall hur denne är någon som inte handlar avvikande (Potter, 1996, s.97-99). Då individen 



talar om att denne är nyttig ställer denne sig i motpol till ”de andra”, de som är onyttiga, vilket 

skapar en ”vi” och ”de”-känsla mellan de som äter nyttigt, respektive onyttigt. Genom att in-

dividen talar om det onyttiga som någonting dåligt förhöjer denne samtidigt den egna posit-

ionen till något som står över de onyttiga, och individen framställer på detta sätt sig själv som 

någon som borde uppfattas som bra eller riktig i sitt handlande och i sin identitet. 

 

Relateras detta resonemang till tidigare forskning finns tydliga tecken på att den bild som in-

dividen förmedlar om sig själv är den som de själva anser vara mest fördelaktig. Den bild som 

bloggare förmedlar till läsare, i relation till den egna kosten, kan på så vis vara anpassad för 

att stämma överens med den bild som samhället och bloggläsare efterfrågar (Trammell & 

Keshelashvili, 2005, s. 974). Eftersom individen gärna överdriver och förfinar berättelser om 

den egna personen finns möjlighetet till att den kost som individen visar upp på sin blogg är 

framställd i sin allra bästa dager, för att möta de förväntningar som existerar. Individen kan 

med enkelhet avstå från att posta bilder och text relaterat till mat som uppfattas som onyttig, 

och kan på så vis framhäva sig själv som mer nyttig än vad som är verkligt (Bullingham & 

Vasconcelos, 2013, s. 108). Bloggare använder ofta dessa strategier vid framställandet av den 

egna identiteten, men det får inte glömmas att den identitet individen visar upp på sin blogg är 

ofta nära förankrad i relation till den vardagliga identiteten, offline. Detta betyder i så fall att 

den kost som individen visar upp på bloggen kan förefalla att vara en förfinad version av 

verkligheten, och inte bör vara totalt det motsatta (Bullingham & Vasconcelos, 2013, s. 109). 

Att individen tar tillfället i akt och förfinar den egna identitetet skulle kunna grunda sig i tan-

ken om att det ofta finns en lång distans mellan bloggare och bloggläsare, vilket betyder att 

bloggarna i stor utsträckning kan vara socialt anonyma, trots att dess självpresentation är of-

fentliga handlingar på nätet (Bronstein, 2013).  

 

De inlägg som postas på bloggen rör angelägenheter som sker i en lokal kontext, till exempel 

att Petra Tungården dricker en cola light, men möter en publik globalt. Tid och rum åtskiljs, 

vilket betyder att bloggare och bloggläsare med stor möjlighet är åtskilda åt i relation till fy-

sisk distans. Det agerande som sker online, de blogginlägg som kan läsas på respektive blogg, 

existerar endast som handlingar då individer strålar samman på icke fysisk nivå. Detta betyder 

att bloggare och bloggläsare står i förhållande till varandra och möts på internet som kontext 

och plats, och inte med stor sannorlikhet kommer att konfronteras och mötas i fysisk bemär-

kelse i lokala sammanhang. Självklart finns möjligheter att bloggare och bloggläsare kommer 

att stöta på varandra i den lokala kontexten som fysiska karaktärer, men sannorlikheten för att 

detta skulle ske är liten, då bloggare och bloggläsare sällan erhåller samma sociala förutsätt-

ningar privat. Att individen vågar förfina framställandet av den egna identiteten relaterat till 

kost, skulle kunna grunda sig i tanken om att det agerande denne uppvisar online, sällan får 

konsekvenser eller behöver tas ansvar för i det vardagliga livet, offline. Bloggläsarna erhåller 

således liten möjlighet till att avgöra huruvida den bild som bloggaren framställt om sig själv 

är verklighetsenlig eller inte. Samtidigt kan blogginlägg med enkelhet raderas med ett knappt-

ryck, vilket inte är en förutsättning som finns tillgänglig utanför internets gränser, vilket un-

derlättar för ett allt mer planlöst agerande hos de som verksammar på sociala media 

(Bronstein, 2013). Om individen på bloggen postar ett inlägg om mat, som dess bloggläsare 

inte tycker om, kan denne med enkelhet radera detta i efterhand.  

 

Med detta sagt kan det förefalla som så att den identitet som individen framställt som sig själv 

som nyttig, endast är en förfinad version av den verklighet som är egentligt gällande, och 

detta som ett resultat av att bloggare vill bemöta förväntningar som bloggläsare och samhälle 

har. 

 



8.1.3. Träning som resultatfokuserad 
Individen beskriver i sin blogg hur dess träning är resultatfokuserad. Detta betyder att träning 

sällan beskrivs som något roligt, och anledningen till att individen väljer att träna sägs vara på 

grund av de positiva effekter som denna kan tänkas frambringa. Individen talar om att denne 

känner sig nöjd då denne uppnått de egna förväntningarna i relation till sin träning, och att 

motsatt effekt uppnås om de presterar sämre än förväntat. Genom dessa uttalanden indikeras 

att individen ständigt ingår i en tävling med sig själv, och att denne vill vara i en process utav 

ständig förbättring, och läsarna tillåts att följa med på denna resa av självutveckling. Genom 

att individen uttrycker träning som resultatfokuserad, indikerar detta att det existerar en all-

män uppfattning om att träning ska tas på allvar (Potter, 1996, s. 48). Genom att individen 

beskriver sig själv och sin träning som resultatfokuserad kan vi betrakta individen som gö-

rande. Då individen talar om sig själv bygger denne upp en språklig konstruktion om en verk-

lighetsbild och sin egen identitet. Individen använder sig således om diskursen om att träna 

hårt och resultatfokuserat, för att retoriskt bygga upp representationer om den egna identite-

ten. Samtidigt som individen talar om sig själv lägger denne också grunden för den egna iden-

titeten, vilket betyder att denne bygger upp en konstruktion för hur andra i nästa led ska tala 

om denne. Detta på grund av att ett språkligt utlåtande står i förhållande till nästkommande 

(Potter, 1996, s. 48). Individen är enligt detta resonemang medkonstruktör för framtida dis-

kurser rörande denne själv och träning, och detta på grund av att dess uttryck som förmedlas 

på bloggen, till en rad olika bloggläsare, som i sin tur kommer att göra språkliga uttryck rö-

rande dessa personer och träning generellt (Potter, 1996, s. 48). 

 

Anledningen till att bloggare väljer att redovisa vilken form av utvecklig dessa gör tränings-

mässigt, kan sägas stå i relation till att de söker uppmuntran och stöd. Tidigare forskning indi-

kerar att bloggen många gånger fungerar som stöttande forum, på grund av att likasinnade kan 

erbjuda stöd och uppmuntran genom att kommentera. Samtidigt kan bloggen sägas fungera 

som motivator, för att bloggarna ska fortsätta att sträva mot de mål som de satt upp med sin 

träning. Genom att redovisa hur de utvecklas kan dess bloggpublik erbjuda erkännande, eller 

det mottsatta, genom att kommentera de inlägg som bloggaren postar (Leggatt-Cook & 

Chamberlain, 2012, s. 973-974). Det kan på så vis byggas upp en form av redovisningsansvar 

genetmot läsarna, vilket kan få bloggaren att göra sitt allra bästa för att lyckas med uppställda 

prestationer. Genom att tala om resultat i relation till ansträngning synliggör individen att 

denne själv genomgår påfrestningar för att komma dit denne vill med sin träning. Individen 

synliggör genom sitt språk, sina bilder och video, för bloggläsare, att ingenting kommer gra-

tis, utan att det är hårt arbete som ligger bakom erhållda prestationer. Genom att individen 

talar om att denne är en människa som kämpar och inte ligger på latsidan, synliggör detta att 

denne själv har skapat det liv denne lever idag genom kraftansträngning, och genom att indi-

viden talar om sig själv som resultatorienterad i relation till sin träning, synliggör hur indivi-

den aktivt skapar sin identitet genom att tala om sig själv som något och någon som följer 

normen (Potter, 1996, s. 98). 

 
8.1.4. Den personliga tränaren som övervakande enhet 

Att det talas om att det idag är så pass vanligt att träna tillsammans med en personlig tränare 

tyder på att träning har antagit en allt mer seriös framtoning, som tidigare nämnt, och att det 

inte endast är något som människan gör för att denne uppskattar träning i sig. Detta betyder 

samtidigt att det redan finns diskursiva uppfattningar om hur träning ser ut idag, och individen 

använder dessa diskurser som retoriska resurser då denne framställer bilden om sig själv och 

sin träning (Potter, 1996, s. 98). Genom att samtliga bloggare beskriver att de använder sin 

personliga tränares kompetens och yrkesroll, indikerar detta på att de vill lämna över ansvaret 

till någon som är mer kompetent än de själva i relation till kost och träning, och detta kan tol-



kas som att de är intresserade av att se tydliga resultat. Individen framställer sig på detta sätt 

som någon som tar ansvaret över kost och träning i relation till normativa förväntningar. Indi-

viden talar också om sin PT som en övervakande enhet.  

 

Samtidigt som individen talar om hur denne lämnat över ansvaret i relation till träning till 

någon annan, går ändock att se hur individen försöker framställa sig själv som någon som tar 

största möjliga ansvar kopplat till träning. Detta eftersom individen uttrycker sig vara så pass 

dedikerad till sin träning, att denne är beredd att tillta experthjälp för att nå dit denne vill. Då 

individen talar om sig själv och sin träning relaterat till sin PT talas det sällan om hur PT: n är 

den individ som gör allt det hårda jobbet för att bloggaren ska uppnå resultat, utan det talas 

snarare om ett samarbete dessa två individer emellan, vilket synliggör att individen framställer 

sig som aktiv i relation till det egna resultatet som frambringas vid träning. Genom att indivi-

den talar om hur denne är aktiv i förhållande till prestation bygger denne upp en bild om sig 

själv som någon som tar sin träning på allvar, och detta synliggör hur individen genom sitt 

språk gör någonting. Individen konstruerar genom sitt tal en bild om sig själv som driven och 

hårt arbetande, framför någon som ligger på latsidan och låter sin PT göra allt hårt jobb (Pot-

ter, 1996, s. 98). Genom att individen också talar om sin träning i relation till en PT är denne 

också bidragande till att det skapar diskursiva uppfattningar om att hård träning är samman-

kopplad till en PT (Potter, 1996, s. 48). Individen använder de allmänna uppfattningar som 

existerar i samhället då denne uttrycker sig, men är samtidigt påverkande i förhållande till hur 

framtida föreställningar om verkligheten kommer att se ut. Genom att individen talar om en 

PT i relation till hård träning går också att urskilja att det redan existerar en uppfattning om 

hur diskursen om träning se ut idag (Potter, 1996, s.97-99). 

 

Det går även att betrakta PT:n som ett varumärke eller en tjänst. Det har blivit allt vanligare 

att individen vänder sig till en PT i relation till träning, och det är inte endast PT-tjänsten i sig 

som olika individer väljer att köpa, utan PT: n har ofta byggt upp sig själv och sin kompetens 

som ett varumärke, enligt vilket individen känner till vem denne tidigare har tränat, och vad 

denne tidigare har frambringat för resultat hos sina kunder. Att välja en PT kan på så vis be-

traktas som en markör för sociala ställningstaganden. Genom att individen exempelvis talar 

om vem dennes PT är och vilken kompetens, rykte och status denne har, synliggör individen 

också vem denne själv är. Genom att tala om sin PT som kompetent och fördelaktig, synliggör 

också individen för andra hur denne själv skulle kunna vara dessa saker. Genom att använda 

en PT med gott rykte, får individen sig själv att framstå i god dager. Om individen är inför-

stådd i sin PT:s status kan denne, genom sin PT, förmedla intryck i relation till andra, och 

detta eftersom individen känner till den egna kulturen och erhåller en förståelse för hur andra 

kommer att reagera på den egna konsumtionen, och i detta fall av vilken PT denne väljer att 

samarbeta med (Bengtsson, 2011, s. 57-58). Då andra individer samtidigt erhåller en förstå-

else för hur den egna kulturen och samhället är uppbyggt kan dessa också tolka de budskap 

som bloggaren sänder ut då denne talar om sin PT. Om denna allmänna förståelse inte finns 

hos bloggläsarna, hjälper bloggaren till att skapa denna mening genom att tala om för andra 

hur kompetent och ärbar dennes PT är, för att dessa också ska förstå hur bra bloggaren själv 

är. Genom att individen talar om sig själv i relation till sin PT skapar denne på så vis sin iden-

titet. Bloggaren synliggör för andra hur denne kan sammanlänkas med PT:n och dess status, 

och genom att tala om sin PT som bra framställer också individen sig själv som lyckad. Språ-

ket kan i denna mening ses på som konstruerande av en verklighetsbild och den egna identite-

ten (Burr, 1995, s. 26-31), samtidigt som det kan ses på som rekonstruktioner av redan befint-

liga beskrivningar om verkligheten (Potter, 1996, s. 48). Vilket betyder att de konstruktioner 

som redan är befintliga i relation till PT:n som ett varumärke är de diskurser som individen 

använder i framställandet av den egna identiteten (Potter, 1996, s. 48). 



 

Samtidigt kan detta samarbete, bloggare och PT emellan, ses på som ett utbyte. Medan blog-

garen använder PT:ns varumärke som symbol för den egna identiteten, kan PT:n använda 

bloggarens kända ansikte som marknadsföringskanal. Det har blivit allt vanligare att varu-

märken använder sig av kända ansikten då dessa vill framhäva den egna produkten eller tjäns-

ten, och detta är en situation som gynnar båda parter, på grund av att de använder varandras 

goda rykte, för att skapa ett ännu bättre rykte (Bengtsson, 2011, s. 54). Anledningen till att det 

ses på som fördelaktigt att just använda bloggare som dessa kända ansikten, grundar sig i att 

individen idag ser på bloggar med större tillförlitlighet än vanlig media (Erdogmus & Cicek, 

2012, s. 1359). Samtidigt som båda parter använder varandras kända ansikten för att uppnå 

gott rykte, använder dessa sig också av hyperlänkar för att koppla samman de båda forumen, 

bloggarens blogg och PT:ns hemsida, blogg, etcetera. Genom att länka till varandra skapas en 

större enkelhet för andra människor att navigera sig mellan dessa forum, samtidigt som de 

båda breddar strukturen för det egna identitetskapandet (Erdogmus & Cicek, 2012, s. 1359). 

När individen talar om sig själv i relation till sin PT och dess goda rykte, kan denne sägas vara 

handlande i den meningen att denne använder de konstruktioner som redan är befintliga, om 

PT: n och träning i sig, för att framställa bilden om sig själv (Potter, 1996, s. 48). 

 

8.2. Bloggarens framställande av sin identitet relaterat till kost och 
träning 

Vi har, enligt ett diskurspsykologiskt-, samt netnografiskt synsätt, studerat hur individen 

framställer sin identitet i relation till kost och träning på sin blogg. Vi har uppmärksammat 

sociala media och bloggen som en ny valmöjlighet till uttryckskanal för kommunikation, in-

teraktion och marknadsföring, och vi har valt att titta närmare på sociala medier i relation till 

identitetskapande. Det som agerat centralt i vår forskning är att vi betraktat individen som 

aktör, det vill säga någon som gör någonting. Vi har betraktat hur individen skapar sin identi-

tet genom språket, samtidigt som vi har tagit i beaktning bilder, ljud, video och hyperlänkar 

då vi skapat en förståelse för individens framställande av identiteten på bloggen. Vi har be-

traktat och tolkat hur individen använder diskurser som retoriska resurser, samtidigt som vi 

tolkat och analyserat hur de använder faktaanspråk i relation till sin identitetkonstruktion. Vi 

har även vägt in andra aspekter som till exempel bilder och hyperlänkar.  

 

8.3. Studiens relevans i relation till syfte och metodansats 
Återgår vi då till våra frågeställningar;  

Hur framställer kvinnliga bloggare sin identitet, på sin blogg, i relation till kost och träning?  

Hur gör bloggare faktaanspråk om verkligheten? 

Hur framställer bloggare sig själva genom retoriska resurser? 

 

Det går att urskilja att vi kunnat synliggöra individen som språkligt handlande i relation till 

det egna identitetskapandet. Individen förhandlar och legitimerar olika kategoritillhörigheter 

genom att göra faktaanspråk i relation till den egna kosten och dess träning. Individen fram-

ställer sig många gånger som kunnig, för att på så vis föra trovärdighet i relation till den yr-

kade kategorin, samt att även erhålla kategorsikt berättigande till uttal. Genom att vi kunnat 

synliggöra hur individen placerar sin inom och utanför olika kategorier genom att använda 

språket som resurs, anser vi oss ha fått våra frågeställningar besvarade. På detta sätt har även 

vårt syfte delvis uppfyllts. Vi har haft en önskan om att kartlägga hur bloggare framställer sig 

själva på sin blogg, och vi har i denna studie kunnat se hur kvinnliga bloggare gör detta. Vad 

vi inte kunnat kartlägga är om det existerar någon skillnad i framställandet av sin identitet, i 

relation till kost och träning, mellan kvinnor och män. 

 



Det faktum att vi valt att synliggöra hur just stora bloggare framställer sin identitet på sin 

blogg, gör att andra bloggare, utan en större publik, har fallit bort i vårt urval. Vi har således 

inte kunnat uppmärksamma om sättet som dessa individer talar om kost och träning skiljer sig 

åt, eller om de kan ses på som likvärdiga. Det kan tänkas att det skulle kunna existera en 

skillnad dessa emellan, då stora bloggare har en publik att tillfredsställa, vilket kan resultera i 

att framställandet till stor del influeras av publikens önskan, vilket kanske inte skulle vara 

fallet om vi betraktat bloggar utan publik. Detta uppmärksammar också nästa punkt för re-

flektion; om de utvalda bloggarna har haft bakomliggande intentioner då de framställt sin 

identitet i relation till kost och träning. Det finns en stor möjlighet att på det sättet bloggarna 

väljer att framställa sin identitet står i relation till den bild som denne tjänar på att förmedla 

till läsare, och inte hur denne faktiskt själv väljer att förhålla sig till kost och träning i det 

verkliga livet, offline. Även om det är just framställandet av identiteten på bloggen vi har haft 

för syfte att titta närmare på, vet vi inte om det är bloggarens egen bild rörande kost och trä-

ning som vi har fått tagit del av, eller om vi endast kunnat uppmärksamma vilken bild dess 

läsare önskar att de ska framställa rörande ämnet, och detta eftersom stora bloggare är i behov 

av att tillfredsställa sin publik, då dessa avgör huruvida bloggen ska vara framgångsrik eller 

inte. 

 

Redan i inledande skede av denna studie fanns det en bestämdhet i att rikta in sig mot att 

samla in analysmaterial på bloggar. Anledningen till att vi valde att använda internet som fo-

rum för datainsamling grundar sig i att bloggar, generellt, erhåller stora arkiv med inlägg i 

textformat med tillhörande bilder, ljud, video, etcetera. Vi ansåg även att bloggen var särskilt 

betydelsefull att betrakta, då individen där är fri att uttrycka sig enligt personliga önskemål, 

och erhåller själv kontrollen över den bild de vill förmedla. För att erhålla ett sammanlänkat 

analysmaterial valde vi att rikta in oss mot kost och träning som ämnesområde. Genom att 

tematisera vår utgångspunkt kunde vi med större enkelhet välja ut vilka inlägg vi såg av värde 

att betrakta. Vår utvalsteknik fungerade som målstyrd, vilket också ledde till att vi fick en 

empiri som skildrar just det område vi haft för avsikt att studera. Vi valde att samtidigt rikta in 

oss i relation till bloggar som var rika på innehåll, för att vi skulle kunna frambringa ett om-

fattande analysmaterial. Vi har inte gjort en fokusering kring vilken typ av blogg som blogga-

ren själv har kategoriserat sig som. Kost och träning har fått vara mål för insamling av data 

generellt, framför tematisering på blogg.  

 

Vi har ständigt reflekterat över att den bild vi själva framställer om utvalda bloggare ska före-

falla att vara så nära den faktiska empirin som möjligt. Trots att vårt berättande är en rekon-

struktion av en tidigare konstruktion, finns det alltid möjligheter till att flertolka. Vi har där-

för, gång på gång tittat till helheten, för att försäkra oss om att den bild vi delger om utvalda 

bloggare ska bli rättvist skildrad. Detta till trots att vi främst riktat in oss mot att göra en djup-

dykning i relation till indirekta budskap som förmedlas på bloggarna. Den bild vi har förmed-

lat i denna studie kan ändock förefalla att vara skild från en annan människas tolkning av 

samma empiri, och detta på grund av att verkligheten består utav tolkningsutrymmen, då indi-

viden kan tänka olikartat kring sin omgivning. Vi valde att presentera den bild som vi själva 

upplevde framträdde med allra största tydlighet, vilket betyder att den empiri vi betraktat in-

nehåller flertalet andra tematiseringar i relation till det ämne vi undersökt. Vilka aspekter som 

presenteras som mest intressanta står i relation till individens eget tolkningsutrymme. Hur vi 

valt att betrakta vår empiri står i förhållande till ett diskurspsykologiskt perspektiv, samt ett 

netnografiskt, vilket problematiserar det faktum om vi lyckats skildra de intentioner som 

bloggläsaren själv haft då denne konstruerat sin text, på grund av att den diskursiva uppfatt-

ningen ser på texter som representationer, och skapar således en relation till specifikt intresse 

och diskursiva potentialer. 



 

8.4. Tankar om vårt teorival och tidigare forskning 
Eftersom vi valt att synliggöra identitetskapande i relation till en anti-essentialistisk uppfatt-

ning, kunde vi utan problematik utgöra vårt teoretiska ramverk. Vår centrala punkt har varit 

att betrakta individen som görande, och med den centraliseringen har identiteten betraktats 

som en konstruktion, samt att vi även har vägt in identitetskapande i relation till varumärken. 

Med detta sagt har vi främst sett på utvalda texter som konstruktioner av olika verklighetsbe-

skrivningar, och den diskursiva psykologin i kombination med netnografi har kunnat bistå oss 

på ett sätt så att vi kunnat förhålla oss med närhet till de olika texterna, utan att vi för den sa-

ken skull tagit intryck av egna värderingar och föreställningar. Det har förefallit naturligt att 

se texterna för vad de verkligen är, och vad de vill tala om.  

 

Den tidigare forskningen var tacksam att navigera sig bland. Detta eftersom vårt ämnesom-

råde; sociala medier i relation till identitetskapande, är väl undersökt, och fortfarande under-

söks i stor utsträckning. Dock fanns det mindre av de bidrag som berör just identiteten som 

konstruktion på sociala medier, men detta har vi inte betraktat som ett hinder, utan snarare 

betraktat som en fördel, eftersom det tyder på att det existerar outforskade grunder att dyka 

djupare ned i, samt att vår forskning då kan ses på som ett välkommet bidrag bland den tidi-

gare. 

 

En aspekt som kan betraktas om både en fördel, samt nackdel, är just att det fanns mycket 

tidigare forskning som vi ansåg vara intressant i relation till den egna. På grund av denna an-

ledning valde vi bort kost och träning som sökord i relation till den tidigare forskningen, och 

detta som en anledning till att vi var tvungna att göra någon form av begränsning, då området 

i sig var omfattande. Fördelen med denna omständighet är att vi trots detta funnit mycket 

forskning som har varit användbar i relation till den egna. Det skulle samtidigt kunna betrak-

tas som en nackdel att vi inte kunnat ta oss an ytterligare infallsvinklar, men detta kommer vi 

att hänvisa till framtida forskning att se närmare på. Tidigare forskning präglades ofta av lik-

nande resultat, vilket tyder på att de stärker varandras slutsatser. Det talades i många gånger 

om hur sociala media ses på som en säker plats för uttryck, hur individen många gånger an-

vänder bloggen som en dagbok, samt att online-identiteten och offline-identiteten ofta är lik-

värdiga. Vi kunde använda dessa slutsatser i relation till den egna forskningen, vilket ses på 

med positiv infallsvinkel, eftersom det skapar en större trovärdighet både i relation till den 

egna forskningen, men också till de tidigare gjorda studierna. Samtidigt kan vi också se hur 

detta skulle kunna ses på som en begränsande faktor, eftersom de egna fynd vi gjort är relativt 

nya på fältet, och inte kan styrkas av mycket annan forskning på alla plan. Detta tolkar vi som 

att vi forskningsfältet är väl utforskat, men att det fortfarande finns dimensioner av ämnesom-

rådet som behöver studeras vidare. Vi kan därmed se på den egna forskningen som en port till 

vidare forskning.  

 

8.5. Självkritiska reflektioner 
I detta stycke kommer vi sammanfattat att presentera självkritiska reflektioner i relation till 

denna studie. Vi har således redan presenterat dessa reflektioner av självkritik, i det skede då 

de gjort sig påminda i förhållande till studiens olika avsnitt. Vi har valt att nämna dessa re-

flektioner igen, för att göra någon form av påminnelse.  

 

Förs någon form av självreflektion i relation till det faktum att vi valt bort intervjuer samt 

deltagande observationer, kan uttryckas att vi erhåller förståelse för att deltagande observat-

ioner hade kunnat bidra med en ytterligare dimension till studien, då vi själva hade ingått i 

den gemenskap som vi valt att studera. Genom exempelvis intervjuer och deltagande obser-



vationer hade vi kunnat framkalla respons i relation till specifika frågeställningar som vi öns-

kat få svar på. Vi har en förståelse för att vår rekonstruktion av empiriskt material kan komma 

att ha en inverkan i relation till framtida konstruktioner om verkligheten, och att vår tolkning 

av empiriskt material faktiskt är rekonstruktioner av någon annan människas verklighet. Vi 

ser dock inte dessa bortval som begränsningar i relation till den egna studien, utan snarare 

som en bredare infallsvinkel till att synliggöra flertalet, eller andra, aspekter.  

 

Samtidigt har vi uppmärksammat att den analys som presenteras i resultatdelen av denna 

forskning är vår egen tolkning av det material som vi inhämtat på utvalda bloggar. Detta be-

tyder att vår tolkning av den verklighet som bloggare konstruerat erhåller indirekta budskap 

som bloggare inte nödvändigtvis reflekterar kring, och vår uppgift har varit att främst tyda 

dessa indirekta budskap och dess mening. Vår tolkning av det empiriska materialet kan ses 

som en rekonstruktion, vilket betyder att vi haft tolkningsutrymme då vi återskapat någon 

annans konstruktion av verkligheten. Våra uttryck kan på så vis betraktas som reflexiva ut-

tryck i relation till konstruktioner bildade av någon annan, vilket förutsätter att de tolkningar 

vi presenterar inte alltid behöver vara helt förenliga med en annan människas uppfattning om 

samma sak. För att uttrycka detta mer konkret, är vår tolkning en rekonstruktion av det empi-

riska materialet vi tolkat (Potter, 1996, s. 48). 

 

Detta betyder att vi ständigt har reflekterat över att den bild vi själva framställer om utvalda 

bloggare skall förefalla att vara så nära den faktiska empirin som möjligt. Trots att vårt berät-

tande är en rekonstruktion av en tidigare konstruktion, finns det alltid möjligheter till att fler-

tolka. Vi har därför, gång på gång tittat till helheten, för att försäkra oss om att den bild vi 

delger om utvalda bloggare ska bli rättvist skildrad. Detta till trots att vi främst riktat in oss 

mot att göra en djupdykning i relation till indirekta budskap som förmedlas på bloggarna. Den 

bild vi har förmedlat i denna studie kan ändock förefalla att vara skild från en annan män-

niskas tolkning av samma empiri, och detta på grund av att verkligheten består utav tolk-

ningsutrymmen, då individen kan tänka olikartat kring sin omgivning. Vi valde att presentera 

den bild som vi själva upplevde framträdde med allra största tydlighet, vilket betyder att den 

empiri vi betraktat innehåller flertalet andra tematiseringar i relation till det ämne vi under-

sökt. Vilka aspekter som presenteras som mest intressanta står också i relation till individens 

eget tolkningsutrymme. Hur vi valt att betrakta vår empiri står i förhållande till ett diskurs-

psykologiskt perspektiv, samt ett netnografiskt, vilket problematiserar det faktum om vi lyck-

ats skildra de intentioner som bloggläsaren själv haft då denne konstruerat sin text, på grund 

av att den diskursiva uppfattningen ser på texter som representationer, och skapar således en 

relation till specifikt intresse och diskursiva potentialer. 

 

Vi har inte gjort en fokusering kring vilken typ av blogg som bloggaren själv har kategoriserat 

sig som. Kost och träning har fått vara mål för insamling av data generellt framför tematise-

ring på blogg. Det hade kanske förefallit att vara mer konsekvent att endast välja ut tränings-

bloggar som mål för denna studie, men vi har inte haft för avsikt att göra någon skillnad mel-

lan de olika individer som talar om just kost och träning, vilket betyder att vi velat se generellt 

vilken bild som olika bloggare förmedlar om verkligheten. Vi har försökt att göra så få kate-

goriseringar som möjligt i relation till de konstruktioner som finns om kost och träning relate-

rat till bloggar och bloggare. 

 

Vad som också bör belysas åter, är det faktum att vi valt att synliggöra hur just stora bloggare 

framställer sin identitet på sin blogg, gör att andra bloggare, utan en större publik, har fallit 

bort i vårt urval. Vi har således inte kunnat uppmärksamma om sättet som dessa individer 

talar om kost och träning skiljer sig åt, eller om de kan ses på som likvärdiga. Det kan tänkas 



att det skulle kunna existera en skillnad dessa emellan, då stora bloggare har en publik att till-

fredsställa, vilket kan resultera i att framställandet till stor del influeras av publikens önskan, 

vilket kanske inte skulle vara fallet om vi betraktat bloggar utan publik. Detta uppmärksam-

mar också nästa punkt för reflektion; om de utvalda bloggarna har haft bakomliggande intent-

ioner då de framställt sin identitet i relation till kost och träning. Det finns en stor möjlighet 

att på det sättet bloggarna väljer att framställa sin identitet står i relation till den bild som 

denne tjänar på att förmedla till läsare, och inte hur denne faktiskt själv väljer att förhålla sig 

till kost och träning i det verkliga livet, offline. Även om det är just framställandet av identite-

ten på bloggen vi har haft för syfte att titta närmare på, vet vi inte om det är bloggarens egen 

bild rörande kost och träning som vi har fått tagit del av, eller om vi endast kunnat uppmärk-

samma vilken bild dess läsare önskar att de ska framställa rörande ämnet, och detta eftersom 

stora bloggare är i behov av att tillfredsställa sin publik, då dessa avgör huruvida bloggen ska 

vara framgångsrik eller inte. 

 

8.6. Vårt bidrag och förslag på framtida forskning 
Vi har slumpmässigt valt att synliggöra hur just tjejer framställer sin identitet i relation till 

kost och träning på bloggen, vilket betyder att vi inte strategiskt valde att rikta fokus mot just 

tjejer och dess identitetskapande. De fem bloggar som hade mest rikt innehåll, och som vi 

slutligen valde, visade sig vara kvinnor. En intressant aspekt vore att titta närmare på om det 

finns en skillnad i framställandet av identiteten, tjejer och killar emellan, i relation till kost 

och träning. Ett annat förslag till framtida forskning är att se på hur framställandet av identite-

ten, på bloggar, ser ut i relation till annat ämnesområde, samtidigt som central punkt inte hel-

ler måste riktas mot just stora bloggar, som denna studie riktat in sig på. 

 

Studier som använder sig av diskursiv psykologi i kombination med netnografi, är få i relation 

till just detta forskningsområde, vilket betyder att det finns ett stort område att tillämpa just 

denna metodologiska kombination för framtida forskning. 

 

8.7. Sammanfattning 
I denna studie har det uppdagats hur individen använder sig av kategoriseringar i relation till 

kost och livsmedel då denne framställer sin identitet. Individen talar om att utesluta livsmedel 

och inkludera andra sådana, och detta som ett resultat av att denne vill förmedla en bild om att 

vara kontrollerad, nyttig och sund. Individen använder på så sätt livsmedel som markörer för 

sociala ställningstaganden, och är i vidare perspektiv angelägen om att tala om att denne kon-

sumerar enligt normativa förväntningar, för att inte identifieras som avvikande. Individen an-

vänder på så sätt sin förståelse för den egna kulturen och det egna samhället då denne gör val 

relaterade till kost, eftersom förståelsen för hur andra kommer att reagera på den egna kon-

sumtionen är det som avgör vilken mening dess val av kost får. I vidare perspektiv är även 

kontexten avgörande för hur individen väljer att tala om sin kost i sitt identitetskapande. Ge-

nom att göra val relaterat till den egna kosten placerar individen sig i förhållande till en kate-

gori, samtidigt som denne då ställer sig utanför en annan. Detta resulterar i att kategorisering-

en individen gör anspråk i relation till, synliggör vilken eller vilka kategoriseringar denne inte 

tillhör, vilket i vidare perspektiv blir indikatorer för individens identitet. Samtidigt som indi-

viden identifierar sig med individer som gör liknande kost-val som denne själv, ställer denne 

sig i motpol till de som är annorlunda. Genom att identifiera vem individen inte är kan denne 

med andra ord tala om vem denne är, vilket betyder att individen använder kategoriseringar 

tillhörande dess motpart även i framställandet av den egna identiteten. 

 

På samma sätt som kostval blir symboler för den egna identiteten, använder sig även bloggare 

av sina personliga tränare som markörer för den egna personen. Individen använder den status 



som den egna personliga tränaren har, för att i vidare perspektiv, själv, kunna spegla sig i dess 

stjärnglans. Då personliga tränare kan ses på som varumärken får den personliga tränaren me-

ning i relation till bloggarens identitetsskapande, då andra kan avläsa dess symbolism i relat-

ion till kulturen, samhället och den sociala kontexten där denne introduceras. Studien indike-

rar även hur individen framställer sin identitet genom att tala om sin träning som resultatfoku-

serad. Genom att tala om resultat i relation till sin träning synliggör individen att det redan 

idag finns diskurser som säger att träning bör tas på allvar, och att denne har ambitioner om 

att leva upp till de förväntningar som de innefattas av. Att individen talar om hur denne gör 

stora uppoffringar för att nå uppställda mål, indikerar att individen själv ligger bakom det 

denne redan erhåller, vilket framställer denne själv som hårt arbetande. 
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