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Abstract 

Detta är en netnografisk fallstudie med syfte att studera hur svenska träningsblog-

gar framställer sin syn på träning och hälsa. Då begrepp som hälsa kan vara svåra 

att definiera och forskningen är relativt begränsad. Framför allt i samband med 

sociala medier som bloggar. Kommer detta att vara en explorativstudie, där vi 

diskuterar vår tolkning av resultatet. Tio svenska träningsbloggar studerades ge-

nom observationer med inriktning mot deras syn på och framställning av kropps-

ideal, kost och träning. Slutsatsen blev att inläggen och materialet som delades på 

bloggarna varierande beroende på vilken målgrupp de riktar sig åt och vem som 

drev den. Det var svårt att få en generell uppfattning av begreppen då bloggarna 

ofta reflekterades av personen bakom dem, där egna åsikter och erfarenheter in-

fluerade mycket av materialet. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, där vem 

som helst kan dela med sig av sina sypunkter och åsikter. Forskning om vilka ef-

fekter detta kan ha är fortfarande begränsat, och är ett ämne som troligtvis bara 

kommer bli större med tiden. 

 

Nyckelord: Träningsblogg, sociala medier, träning, hälsa, kroppsideal, orto-

rexi. 
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1 Bakgrund 

Från att det långt tillbaka i tiden varit ett för makthavarna disciplinärt verktyg som använts 

inom militären och skolor (Steen-Johnsen & Kirkegaard, 2010). Menar Sassatelli (2000) att 

det under den senare hälften av nittonhundratalet växte fram en mer individualiserad och 

kommersialiserad typ av fitness-träning i världen, som naturligtvis också påverkat Sverige. 

Hon menar att detta tyder på en avpolitisering av fitness-utövandet och utgör en förändring 

från tanken på kollektiva samhällssyften av fitness, till mer individsanpassade önskemål. 

Strävan efter att leva och äta hälsosamt, och att forma kroppen, har för många 

människor numera blivit en viktig del av livet (Hedblom, C. 2009). Detta tillsammans med ett 

nytt användande av begrepp som fitness och wellness i dagens kommersiella medier. Har fått 

gymverksamheter i många länder att växa. 

En undersökning från 2003 i Storbritannien kring gymverksamheter visade att 

både själva gymmen och deras medlemmar ökat stadigt de senaste 10 åren, mellan 1998 och 

2002 ökade antalet gym i landet med hela 18 % (Crossley, 2006). Även I USA har denna rö-

relse ökat på senare år, 1978 fanns det ca 3000 gym i landet och under år 2002 hade den siff-

ran beräknats till ca 20,000 (Stern, 2008). 

Den så kallade wellness-vågen beskrivs som: aktiviteter som inte bara handlar 

om fysisk träning och att forma kroppen, utan det syftar främst till välbefinnande och avkopp-

ling. Termen ”fitness-träning” beskrivs som en mängd olika fysiska aktiviteter som ofta har 

olika specifika ideal inom kropp och hälsa som utgångspunkt. (Steen-Johnsen, K. & Kirke-

gaard, K.L. 2010). 

Utvecklingen av gymkulturen kan sägas vara relaterad till flera olika ämnen. 

Exempelvis trender inom forskning, utveckling av gymutrustning och kosttillskott, nya medi-

ciner för viktminskning och muskelbyggande. Vilket i sin tur kan kopplas till samhällets nya 

ideal om kropp och hälsa (Hedblom 2009). Den västerländska kulturen fokuserar nuförtiden 

på fysisk attraktion för att fastställa normer för skönhet och framgång. Den kommersiella häl-

so- och fitness normen, som understödjer viktminskning genom olika dieter och träning för att 

uppnå ökad hälsa och välmående. Har lett till att fler människor vänder sig till gymmen och 

fitness-industrin för hjälp. Därför är det viktigt att ämnet hälsa och träning diskuteras och ut-

förs på rätt sätt utav de människor som lever och lär efter denna hälsosamma livsstil (Philips 

& Drummond (2001). 

George (2013) hävdar att vår jobbmarknad förändrats mycket under de senare 

åren. Från trygga långsiktiga anställningar till en mer osäker och varierad arbetsmarknad. Den 



 

7 

ekonomiska nedgången har bland annat påverkats av faktorer så som nedskärningar och out-

sourcing, vilket gradvis har urholkat de traditionella anställningsförhållandena. Detta ska dock 

inte tolkas som att det inte finns några jobb i framtiden, utan har snarare skapat nya möjlighe-

ter för andra typer av jobb och bidragit till en riktningsförändring gällande arbete.  

Ur detta har en kommersiell kultur uppstått där självförbättring kan användas 

mot den ekonomiska osäkerheten. I form av en ny typ av självanställda arbetare som exem-

pelvis livscoacher och fitness-tränare. Som då vill agera rådgivare till andra fortfarande be-

kymrade människor som vill förbättra sin livskvalitet och situation (George, 2013). 

Lindgren (2005) skriver att media påverkar människors sociala liv och formar 

känslor, attityder, tankar, föreställningar och livsstilar. De människor som vill påverka andra 

måste presentera sig själva på något vis för att kunna nå ut med sin kunskap och framföra sina 

tankar. 

Internet har visat sig vara ett populärt medieformat för att hitta och dela med sig 

om denna kunskap och information kring hälsa, och även informera sin omgivning av sina 

tankar. En av de snabbast växande plattformarna på internet är weblogs, mer kända som blog-

gar, vilka är personligt upprätthållna och ofta uppdaterade webbsidor. Författarna till dessa 

bloggar kallas bloggare och deras bloggar kan jämföras med en slags internetbaserad dagbok 

som är tillgänglig för alla (Lynch, 2010). 

Bloggar utgör inte bara ett sätt för individer att marknadsföra sig själva, utan 

även att utforma sin egen identitet, bygga upp ett eget varumärke och för att kunna represente-

ra sig själva för andra (Nordiska Ministerrådet, 2008). Enligt Hall (2013) handlar representa-

tion om att sammankoppla mening och språk med kultur. Vi kan bland annat använda tecken, 

bilder och ljud som representationsverktyg för att uttrycka oss för andra människor och för-

klara hur vi tänker och tycker. 
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2. Syfte & Frågeställningar 

Användningen av sociala medier blir vanligare och vanligare. Många människor väljer att 

skapa bloggar där de delar med sig utav sina upplevelser, intressen och sin kunskap. Det finns 

väldigt många bloggar med inriktning mot träning, kost och hälsa. Då detta är viktiga områ-

den anser vi att det skulle vara intressant att studera hur populära träningsbloggar framställer 

sin syn detta och närliggande områden. 

Syftet med studien är att undersöka hur träning och hälsa framställs inom svens-

ka träningsbloggar.  

För att besvara och ringa in vårt syfte har vi använt oss av följande frågeställningar. 

1. Hur diskuteras och framställs kroppsidealet och vad är bloggarnas syn på detta? 

2. På vilka sätt förhandlas det kring kost och mat i blogginläggen? 

3. Vad är bloggarnas syn på träning, och hur ser detta ut i relation till hälsobegreppet? 
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3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas teorier och forskning som kommer att användas senare i uppsatsen 

för att utmana vår empiri. De är uppdelade efter våra tre frågeställningar som berör kropps-

ideal, kost och träning i relation till hälsobegreppet. 

Då forskning och teoribildning kring hälsa är relativt begränsat, framförallt i 

samband med sociala medier som bloggar. Kommer vår uppsats att bli mer av en explorativ-

studie, som syftar på att diskutera kring dessa ämnen. 

3.1 Definitions- och begreppsförklaring 

Under denna rubrik förklaras vår definition av följande begrepp som kommer att användas 

genom studien. 

3.1.1 Hälsa 

Hälsa som begrepp är ett väldigt svårdefinierat, detta för att det finns många olika uppfatt-

ningar kring vad bra och dålig hälsa innebär. Vi kommer därför enbart att klargöra bloggarnas 

egna uppfattningar kring vad just de anser är bra och dålig hälsa vilket innebär att begreppet 

kan variera genom studien. 

3.1.2 Bloggare 

Upphovsmännen till de internetbaserade bloggarna vi kommer att undersöka och studera 

kommer att kallas bloggare genom studien. 

3.1.3 Träningsbloggar 

Just de bloggar den här studien kommer att fokusera på kommer att vara träningsbloggar. 

Dessa bloggar kommer att handla om och diskutera träning, kost och hälsa utifrån ett person-

ligt och individuellt perspektiv. En blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på in-

ternet. 

3.1.4 Fitness 

En idrottsterm som syftar till hälsofrämjande träning. Fokus ligger nödvändigtvis inte på re-

sultat, prestation och/eller tävling. Det är istället välbefinnande och god fysisks form som är 

utgångspunkten. 
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3.1.5 Kosthållning 

När vi talar om kosthållning kommer detta vara ett begrepp för att sammanfatta vad personer-

na äter för mat och om de håller sig till någon speciell diet. 

3.1.6 Ortorexi 

En sjukdom som innebär att personen har en tvångsmässig relation till nyttig och hälsofräm-

jande mat. Innefattar ofta många förbud vad gäller kost och matvanor och även en stor fixe-

ring kring träning och kroppsvikt. 

3.2 Objektifieringsteorin 

Att som individ delta i regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha flera positiva effekter 

kring fysisk- och psykiskhälsa. Framförallt aerobisk träning har visat sig bidra till bättre hu-

mör, förhindra depression och ängslighet och dessutom ge högre självförtroende.  Men detta 

är dock inte alltid fallet. Bland unga flickor har det framgått att samma träning kan bidra till 

minskat själförtroende och sämre kroppsbild. 

Detta kan bero på att kvinnor främst ser träning som ett sätt för snabb vikt-

minskning och för att förändra sin kroppsform. Att träna för viktkontroll och utseende har 

kopplats ihop med ökat kroppsmissnöje, ätstörningar och lågt självförtroende. En trolig orsak 

till kopplingen mellan träning, självförtroende och ätstörningar är objektifieringsteorin (Pri-

chard, & Tiggemann, 2005).  

Objektifieringsteorin beskriver konsekvenserna av att vara kvinna i de sexuellt 

objektifierande västerländska kulturerna. Enligt teorin är alla kvinnor från västerländska kul-

turer ständigt observerade och granskade och därmed objektifierade. Teorin menar på att ge-

nom att vara utsatt för ständig observation kommer kvinnor att gradvis börja se sig själva som 

objekt tillgängliga för andras bedömning och värdering. Miljön kring ett gym eller ett fitness-

center innehåller flera objektifierande särdrag. Helkroppsspeglar, affischer med kroppsideal, 

tajta träningskläder, direkt jämförelse med andra kvinnor och inte minst män som observerar 

(Fredrickson & Roberts, 1997). 

Internaliseringen av detta perspektiv kallas självobjektifiering och beskrivs som 

den habituella uppsynen av ens eget yttre utseende. (Fredrickson & Roberts, 1997). Unga 

kvinnor som utövar träning på gym självobjektifierar sig generellt mer än andra (Prichard, & 

Tiggemann, 2005). 

Det har framgått att hög självobjektifiering var kopplat till att människor tränade 

för utseendets skull. Medan människor med låg självobjektifiering oftare tränade för hälsom-
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främjande effekter. Hög självobjektifiering är relaterat till en mängd negativa konsekvenser, 

främst ängslighet kring eget utseende och kroppsfigur. Dessa konsekvenser kan leda tre olika 

psykiska problem som ofta upplevs av kvinnor. Depression, sexuell dysfunktion och ätstör-

ningar (Fredrickson & Roberts, 1997). 

3.3 Kroppsideal 

Flera tidningar bl.a. de amerikanska träningstidningarna Self och Shape har uppmärksammat 

och populariserat sjukdomar som anorexi och bulimi. Markula (2001) har analyserat hur trä-

nings- och fitnesstidningar förhåller sig till den skeva bilden av kvinnors kroppsideal. Att 

sjukdomarna uppmärksammades sågs först som något positivt, men ändrades snabbt till kritik 

då han såg hur media målade upp osunda kroppsideal som feminint. Samtidigt som sjukvår-

den såg individerna som offer av en sjukdom (Markula, 2001). 

Om att sträva efter att åstadkomma ett osunt kroppsideal istället målas upp som 

en populär sjukdom. Kan läsaren välja att identifiera sig själv som sjuk, istället för att ifråga-

sätta de kroppsideal som målas upp i samhället och media (Markula, 2001). 

Philips & Drummond (2001) skriver att den västerländska kulturen nuförtiden 

fastställer normer för skönhet och framgång som fokuserar på fysisk attraktion. Dessa normer 

kan skapa en känsla av otillräcklighet och missnöje över sin egen kropp, både hos män och 

hos kvinnor. Vidare menar de att kvinnor generellt har reagerat starkast på dessa normer kring 

fysisk skönhet och därför upplevt större kroppsmissnöje än män. Dettas börjar dock föränd-

rars och nyare forskning tyder på att män påverkas allt mer av dessa normer och att deras 

kroppsmissnöje ökar utifrån bilden av att de ska vara vältränade.  

Studier pekar på att både kvinnor och män som tränar regelbundet upplever ett 

större kroppsmissnöje och har en negativ syn kring sin kropp än de människor som inte trä-

nar, oavsett deras kroppsform och vikt. Träning och fysisk aktivitet som visat sig vara bra för 

att stärka självkänslan kan därför anses få en motsatt effekt om träningen enbart motiveras 

med syftet att uppnå den ideala och normativa kroppsbilden. Om utövarna misslyckas med att 

uppnå dessa ideal kan det leda till sämre självförtroende och kroppsmissnöje (Philips & 

Drummond, 2001). 

En undersökning gjord utav Smith & Stewart (2012) klargjorde vad bodybuil-

ders hade för uppfattning om vad de fick ut av att träna och gå på gym och hur detta påverka-

de deras självbild. Resultatet visade att träningen ansågs som en investering för framtiden och 

avkastningen kom i form av större självsäkerhet, respekt från andra, och uppmärksamhet från 

inflytelserika medarbetare.  
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Fredrickson & Roberts (1997) beskriver ett väldigt karakteristiskt särdrag inom 

gym och kring valet av träningskläder. Många utövare och instruktörer använder sig ofta av 

väldigt tajta och avslöjande träningskläder som tydligt visar kroppsfigur och att det ytterligare 

stärker möjligheten att utsättas för objektifiering. De menar att använda sig utav lösare och 

mindre åtsittande kan vara en strategi för kvinnor att undvika objektifieringen. Det antogs 

därför att kvinnor som valde att använda sig utav tajtare kläder skulle ha högre värde på mät-

ningar av självobjektifiering än de kvinnor som hade mindre tajta kläder. 

Prichard & Tiggemann (2005) fastslog att valet av träningskläder ansågs vara ett 

sätt för utövarna att uttrycka sig. Att använda tajta och åtsittande kläder var direkt kopplat till 

högre självobjektifiering, medan mindre åtsittande kläder var kopplat till mindre självobjekti-

fiering.        

 

3.4 Psykisk ohälsa 

Om ätstörningar skriver Manley m.fl. (2008) att överträning länge ansetts vara ett tecken på 

att människor kan ha en form av ätstörning som anorexia eller bulimi.  De säger att även om 

det finns en uppsjö av källor inom litteraturen som styrker detta så är det svårt att fastställa en 

exakt identifikation kring kopplingen. Detta beror delvis på att överträning inte helt och hållet 

kan definieras som mängden träning som utövas, utan det måste också ses i sammanhang 

med, och kontexten till varför träningen utförs. För att exemplifiera tar de en elitidrottare som 

tränar för en väldigt krävande idrott. Mängden träning som utförs ses inte som överträning, 

men samma träning hade för annan individ kunnat anses vara för mycket och skadlig. 

Det är också viktigt att inom kontexten till möjlig överträning veta de psykolo-

giska motiven till varför de tränar. Om träningen ersätter något annat viktigt i livet eller om 

individen kan vara utan träning en tid utan att känna sig deprimerad, arg eller ängslig. Vidare 

menar de att det är viktigt att identifiera de individer som har ätstörningar och använder trä-

ning för att gå ner i vikt. Eftersom farorna med överträning, speciellt för de personer som har 

ätstörningar, är väl dokumenterade. De hävdar också att vissa individer med ätstörningar an-

vänder idrott som ett sätt att dölja sin sjukdom för andra vilket gör det hela mycket svårare att 

upptäcka. 

Begreppet ortorexi kan beskrivas som en osund besatthet av att äta nyttig mat. 

Personer som har detta tvångsmässiga beteende är alltid väldigt noga med vad de får i sig för 

typ av mat och vad det innehåller. Detta för att få ut bästa möjliga resultat av sin träning. Be-

sattheten innefattar även ett kontrollbehov över sin egen planering kring träning och kost. 
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Denna besatthet kan vara så stor att den resulterar i sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt 

(Bratman, Knight, 2000). 

De instruktörer som arbetar inom gymorganisationer uppfattas ofta som experter 

inom området kring träning och viktminskning.  Instruktörerna har ett oerhört stort inflytande 

eftersom de har en direkt och personlig påverkan över de andra som tränar och kan bli uppfat-

tade som förebilder och mentorer. Därför är det viktigt att instruktörerna själva har en verklig 

och realistisk bild av sin egen kropp och tränar av rätt anledningar. För att inte skapa skadliga 

ideal och normer hos sina kunder. 

Forskning tyder däremot på att detta inte alltid är fallet bland instruktörer och att 

det då kan leda till skadlig träning, tvångsmässiga beteenden och ohälsosamma viktminsk-

ningsmetoder. Vilket i sin tur leder till ätstörningar hos båda könen, och användande av ana-

bola steroider hos män. Vidare skriver de att även om det just nu inte finns specifik data kring 

dessa instruktörer så kan man hävda att de befinner sig i en större riskzon eftersom de utsätts 

för och jobbar med dessa ideal dagligen. Detta väcker allvarliga oroligheter kring instruktö-

rers framtida hälsa och deras förmåga att lära ut hälsosamma träningsmetoder till sina elever. 

(Philips & Drummond, 2001) 
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4 Metod 

Under detta kapitel kommer valet av metod att redovisas och motiveras, hur urvalet gick 

till, studiens tillvägagångssätt och hur arbetandet kring etiska frågor. 

4.1 Val av metod - Netnografi 
 

”Våra sociala världar håller på att bli digitala. Hundratals miljoner 

människor interagerar via olika nätgemenskaper och motsvarande cy-

berkulturer. För att vara uppdaterad med utvecklingen måste forsk-

ningsmetoderna hålla jämna steg.” - Robert V. Kozinets, 2011. 

 

Då valet av metod bör vara baserat efter uppsatsens syfte, har vi valt att utföra en fallstudie 

(Kozinets, 2011). Där vi på djupet kommer att studera 10 olika svenska bloggar som alla har 

ett tema efter träning, kost och hälsa. Utifrån de här bloggarna kommer vi studera hur perso-

nerna använder dessa bloggar för att framställa sin syn på kroppsideal, kost, träning och hälsa. 

Sociala medier så som bloggar, facebook, instagram och twitter har en relativt kort historia i 

vårt samhälle. På grund av detta nya sätt att sprida information är forskningen för insamling, 

bearbetning och analys av empiri ifrån dessa källor relativt begränsat. En av de ledande per-

sonerna inom ämnet är Robert V. Kozinets, författaren till bl.a. Netnography: Doing Ethno-

graphic Research Online, 2011. Då Kozinets är en av de ledande personerna inom ämnet samt 

att hans netnografi metod är väldigt relevant för vårt syfte, är det många av hans teorier och 

riktlinjer kring metod vi valt att använda oss av. 

Netnografi har sin grund inom etnografi och används för att studera människors 

beteenden på internet eller andra sociala medier. Genom att exempelvis analysera kommuni-

kationer, interaktioner och hur personerna identifierar sig med den internet-community de 

tillhör (Kozinets, 20101). 

Bloggar med ett eller flera specifika teman kan ses som en internet-community. 

Läsarnas gemensamma intresse för ämnet för dem tillsammans och kan fungera som en pro-

cess för identitetskapande. Utifrån uppsatsens syfte har vi strategiskt valt ut 10 olika svenska 

bloggar som fokuserar på träning, kost och hälsa. Valet av bloggarna har gjorts med riktlinjer 

utformade av Kozinets och med våra frågeställningar i fokus (Kozinets, 2011). 
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4.2 Urval och tillvägagångssätt   

Vid valet av bloggar att studera använde vi oss utav Kozinets riktlinjer för urval av sajter. 

Dessa riktlinjer är att de skall vara relevanta, aktiva, interaktiva, energetiska, heterogena och 

rika på data (Kozinets, 2011). För att hitta dessa gjordes en Google-sökning med nyckelorden 

”Lista träningsbloggar” vilket gav oss en lista över ”Sveriges 25 mäktigaste träningsblog-

gar”, en lista som framställdes år 2012 av företaget Twingly. De arbetar med och erbjuder 

tjänster till företag och bloggare som kan leda till att de bl.a. får mer besökare och blir lättare 

att hitta på internet (www.twingly.com). 

De sammanställde listan med dessa 25 träningsbloggar baserat på hur många 

personer som har länkat till bloggen. Vi delade upp bloggarna och läste 12 respektive 13 var 

för sig, för att sedan diskutera och gemensamt göra ett beslut av vilka 10 bloggar som skulle 

användas för studien. Dessa 10 bloggar studerades sedan på djupet där vi läste igenom alla 

inlägg och observerade alla bilder som publicerats under det senaste året.  

De viktigaste punkterna vi tittade efter inför urvalet av de slutgiltiga 10 bloggar-

na var: 

 Hög relevans för uppsatsens syfte 

 Tydligt framställer sin syn på kroppsideal 

 Tydligt framstället sin syn på kost 

 Tydligt framstället sin syn på träning och hälsa 

 Vilken typ av bilder och fotografin publiceras 

Kozinets förklarar att bland det viktigaste när det kommer till valet av metod är 

att ha studiens syfte och frågeställningar i fokus. Detta låg i grund när vi valde att titta efter 

dessa punkter, då de är centrala för att besvara studiens syfte (Kozinets, 2011). 

Efter att ha valt ut de tio bloggar som skulle studeras gjorde vi observationer och 

letade efter inlägg som kan användas för att besvara våra frågeställningar. Vi skapade dessa 

tre kategorier; 

1. Hur ser kroppsidealet ut? 

2. Författarnas syn på kost och dieter? 

3. Vad anses vara en hälsosamlivsstil och vad som ortorexi? 

Inlägg som berörde någon av dessa kategorier sparades som citat. Utöver att ci-

tera inlägg förde vi fältanteckningar över de observationer vi gjorde i bloggen som helhet, där 

vi tittade på saker som,  
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 Vilka typer av fotografier och bilder används, och i vilket utsträckning.  

 Riktar bloggarna sig mot någon speciell målgrupp. 

 Är de sponsrade och kan detta påverka deras åsikter och synpunkter. 

Fältanteckningarna användes sedan tillsammans med de citerade inläggen för att 

försöka besvara frågeställningarna. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Då denna typ av empiriinsamling sker genom observation där de deltagande personerna i frå-

ga inte är medvetna om att de studeras, skapas det naturligt en fråga kring studies syn på mo-

ral och etik (Rosenberg, 2010). Det är dock argumenterbart att eftersom bloggarna vi studera-

de är offentliga för allmänheten, där vem som helst med tillgång till internet kan ta del av in-

formationen (Walther, 2002). Anser vi att författarna är medvetna om bloggarnas offentliga 

natur och att materialet de använder kan spridas och användas för diskussion. Vi ser därför 

inget behov ifrån bloggarnas sida att vilja vara anonyma, då de själva lagt ut materialet offent-

ligt för att dela med sig. 

Utöver att lägga ut materialet offentligt har samtliga bloggar en funktion där lä-

sare kan lämna en kommentar till de olika inlägg som skrivs. Vilket de ofta uppmanas att göra 

av författarna, detta troligtvis för att de vill skapa en diskussion kring ämnet de skrev om i 

inlägget. 

Vi kommer ha i åtanke att de citat vi använder oss av enkelt kan spåras till för-

fattarens blogg med en enkel internetsökning. De citat vi använder oss av är enbart utvalda 

med vårt syfte och frågeställningar i fokus. Citatens sammanhang till texten de är urklippta 

ifrån kommer att förklaras, så inga citat kommer att tas ur kontext för att skapa en vinklad bild 

av vad författaren vill få sagt.  

Trotts att de flesta som driver bloggar och delar information på internet är med-

vetna om att detta är offentligt behöver det inte automatisk betyda att forskare kan använda 

det som data hur som helst. Organisationen Internet Research Ethics (IRE) arbetar t.ex. med 

etiska frågor som rör detta. De frågor som är relevanta för netnografi är bl.a. 

 Är nätgemenskaper privata eller offentliga rum? 

 Vem äger egentligen datan på internet som skickats in till nyhetsgrupper eller 

bloggar? 
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 Kan vi använda samtal som vi deltar i eller ”tjuvlyssnar” till i chattrum? Finns 

det olika etiska regler för olika online-medier? 

(Kozinets, 2011). 

Det finns ingen klar definition av vad internet skall definieras som, och om det går att jämföra 

det rakt av med andra offentliga eller privata rum.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Mätning av en studies validitet och reliabilitet görs främst inom kvantitativa studier, där det 

kan vara viktigt att fastställa om ett resultat beror på slumpmässiga faktorer eller om samma 

resultat skulle ges om samma studie genomförs på nytt (Bryman, 2002). 

Då vår studie inte kommer resultera i någon form av mätning eller jämförelse utan resultatet 

är vår tolkning och diskussion kring ämnet. Är validitet och reliabilitet ett verktyg som vi inte 

kommer använda oss utav för at bedöma vår studie. Om andra personer genomför samma 

studie med vår metod, är det inte säkert att deras slutsats kommer vara likadan som vår. Då 

mycket av forskningen går ut på observationer, som till viss del kan gå att tolka annorlunda.  

4.5 Kritisk metoddiskussion 

Kozinets beskriver i sin bok Netnography: Doing Ethnographic Research Online hur netno-

grafi med fördel kan användas tillsammans med andra metodtyper. Han anser framförallt att 

netnografi har en bra synergi med etnografiska studier som genomförs ansikte mot ansikte, i 

form av intervjuer (Kozinets, 2011).  

Under planeringsstadiet av vår studie planerade vi att också utföra semistruktu-

rerade intervjuer med ägarna till de bloggar som ska studeras. Men valde sedan att enbart an-

vända oss av den netnografiska metoden för att på djupet kunna utföra en fallstudie efter vårt 

syfte. Med vårt syfte i fokus ansåg vi att en netnografisk fallstudie är den bästa metoden för 

att få tillräckligt med empiri. Eftersom all information som behövs för en netnografisk metod 

finns tillgängligt online, sparar man in tid som annars hade behövts för att strukturera en in-

tervjuguide, identifiera och kontakta intervjupersoner. För att sedan behöva transkribera inter-

vjuerna, vilket kan vara väldigt tidskrävande (Bryman, 2011). Att använda sig av netnografi 

kan vara mycket mindre tids- och resurskrävande, man kan då istället lägga mer tid på den 

analyserande och diskuterande delen av studien. Det som i slutändan kommer ge svar på frå-

geställningarna och ett resultat för studien (Kozinets, 2011). 
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5 Resultat 

Utifrån de 25 bloggar i Twinglys lista valde vi ut följande tio bloggar att studera på djupet, 

med studies syfte och frågeställningar i fokus. 

 

Spark i baken  

Drivs av Therese Alvén, tvåbarnsmamma vars blogg inriktar sig mot mammaträning, under 

och efter graviditet. Driver också hemsidan www.sparkimagen.se. Personligtränare och grupp-

träningsinstruktör på SATS (http://blogg.loppi.se/sparkibaken/). 

 

PT-Fia 

Drivs av Sofia Sjöström, 25 år ifrån Stockholm. Driver två företag inom hälsa, kost och trä-

ning bl.a. hemsidan www.aetas.se där hon erbjuder personligträning online. Sofia är väldigt 

populär bland unga tjejer och kvinnor, med stor fokus på att ha en sund livsstil 

(http://www.ptfia.se/). 

 

Olgas Blogg 

Drivs av Olga Rönnberg som är en gift flerbarnsmamma, författare till bästsäljaren Träning 

för nyblivna mammor, 2013.  Även licenserad personligtränare med inriktning mot gravida 

och nyblivna mammor (http://blogg.mama.nu/olgas-blogg/). 

 

PT-Philip 

Driven av Philip Lailani och är den mest lästa manliga träningsbloggen i Sverige med 60.000 

olika läsare i månaden. Arbetar som personligtränare och erbjuder coachingssamtal. Hans 

klieter består till stor del av kändisar, TV-personligheter och modeller (http://ptphilip.se/). 

 

Bodycomf 

Författaren uppger inte sitt namn på bloggen, namnet Bodycomf är även namnet på författa-

rens företag där hon erbjuder coachingssamtal och hjälper sina kunder med kost och träning. 

Jobbar också som språklärare på gymnasiet och är där engagerad i skolans idrottsprofil. Även 

småbarnsföräldrar till två döttrar (http://bodycomf.blogg.se/index.html). 

 

 

 



 

19 

Lofsan 

Drivs av Lovisa Sandström, hennes blogg är en av Sveriges största med inriktning mot träning 

och familjeliv. Driver två träningsföretag och arbetar som personligtränare på gymmet Rosa 

Skrot. Utöver detta håller hon i föreläsningar, träningsworkshops och är träningsexpert hos 

TV4 (http://www.lofsan.se/). 

 

Orka Mera 

Drivs av Anna som är en tvåbarnsmamma i sena trettioårsåldern, arbetar som grupptränings-

instruktör och som coach inom löpning och cykling. Anna är också en diplomerad kostrådgi-

vare och har sprungit Stockholm maraton fyra gånger (http://piggelina.se/). 

 

Jessica Clarén 

Skriven av Jessica Clarén som tidigare studerat idrottsmedicin och arbetar nu som Nike Trai-

ner, instruerar klasser och utbildar inom InCycle. Vann år 2013 priset Guld Hjärtat inom ka-

tegorin ”Årets grupptränings instruktör” (http://jessicaclaren.com/wordpress/). 

 

Colting 

Drivs av Jonas Colting som en är triathlon utövare inom värdseliten. Han har vunnit medaljer 

i bl.a. VM och EM inom långdistans. Utöver detta arbetar han som skribent, föreläsare och 

2005 släppte han sin bok Jag vill ju bara se bra ut naken (http://coltingblogg.com/). 

 

Trend o Träning 

Drivs av Anna Lissjanis, Trend o Träning är en av Sverige största bloggar inom träning och 

träningsmode, men rör också andra områden som kost, familjeliv och välbefinnande. Har en 

utbildning som personligtränare, kostrådgivare samt instruktör inom bodypump och yoga 

(http://trendotraning.se/). 

 

5.1 Insamlad data ifrån bloggarna 

Utifrån våra frågeställningar identifierade vi följande rubriker: Hur ser kroppsidealet ut? 

Bloggarnas syn på kost och dieter? Och Vad anses som en hälsosamlivsstil och vad som orto-

rexi?  
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Här sammanställs de observationer vi gjort tillsammans med citat ifrån bloggar-

na, varje kapitel avslutas med en kortare sammanfattning. Dessa sammanställningar kommer 

sedan analyseras och diskuteras med hjälp av tidigare forskning och teori för att ge svar på 

studiens frågeställningar. 

 

5.2 Hur ser kroppsidealet ut? 

Majoriteten av författarna tränade vanligtvis i tajta kläder. Ett par tights till underdel och ofta 

ett linne på överkroppen. Anledningarna till detta kan naturligtvis vara flera, i bloggen Body-

comf skriver författaren bl.a. det här angående valet av träningskläder; 

 

”Förut valde jag alltid ett stort pösigt linne om jag skulle träna eftermiddag el-

ler kväll. Varför? För att magen alltid var så ballongsvullen! Ja, för att den faktiskt såg gra-

vid ut. Jag kunde känna mig lite lätt obekväm att komma till gymmet eller boxen med putande 

mage som inte alls gick att dra in hur mycket jag ens försökte. Inga större problem eller så, 

men uppenbarligen något jag ändå tänkte på eftersom jag valde kläder efter svullengrad. ” 

 (http://bodycomf.blogg.se/index.html, 2012-11-15). 

Philip, en av de manliga bloggare förklarar i ett av sina inlägg att han anser att 

man inte enbart bör gå efter ens vikt när det kommer till att se och mäta resultatet av sin trä-

ning. Han tränar ofta i tajta kläder såsom åtsittande linnen som tydligt visar konturerna på 

kroppen. Det finns också väldigt många bilder på bloggen där han poserar efter eller i sam-

band med ett träningspass, ofta i bar överkropp. Detta kan vara ett sätt för honom att se vilken 

väg träningen går och vilka resultat det ger, och inte i syfte av att vilja se bra ut eller känna sig 

bekväm. 

 

”Din vikt är totalt oväsentlig så länge du inte med säkerhet vet hur mycket av 

den som består av muskelmassa, skelett, organ respektive fett. Det är inte så att en viss vikt 

representerar ”i form” och en annan ”för tjock” – det enda som spelar någon roll är ”inne-

hållet”! Har du en vältränad kropp kommer du att väga mer än genomsnittet eftersom du har 

mer muskelmassa. Samtidigt kommer du att se smalare ut, eftersom dina kilon består av fasta, 

smidiga muskler. Släng alltså vågen och rätta dig efter hur kroppen känns: är du stark, uthål-

lig, smidig? Känn efter hur kläderna sitter och se hur du ser ut i spegeln.” 

(http://ptphilip.se, 2014-12-06). 
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En annan faktor till val av klädsel kan vara om personen är sponsrad av ett visst 

företag. Som exempelvis PT-Fia som är en ambassadör för Kari Traa. Ett företag som erbju-

der ett stort utbud av träningskläder, många av dem tajta. 

Oavsätt anledning till varför personerna väljer att träna i tajta kläder, så reagera-

de många av dem starkt när någon försökte kategorisera dem och sin kroppstyp. I inlägget 

Stark Smal Snygg skriver PT-Fia bl.a.  

 

”På samtliga tidningsomslag verkar de här orden höra ihop och är synonymer 

med varandra. Vad fan. Jag är så förbaskat trött på att se hur dessa två fina ord som ”stark” 

och ”snygg” automatiskt sitter ihop med SMAL. 

Varför? 

Smal har inget med varken snygg eller stark att göra. Det finns mängder med 

människor som tyvärr tror att en måste vara SMAL för att vara stark och snygg. Det är sorg-

ligt och fel. 

Smal är inte automatiskt snygg, det är inte automatiskt frisk eller stark eller häl-

sosam eller vältränad och behöver verkligen inte förenas med lycka. Så varför envisas vi med 

att sätta ihop smal som en synonym med dessa viktiga och fina ord?” 

(www.ptfia.se, 2013-12-20). 

Hon fortsätter inlägget med att förklara hur hon under sin uppväxt alltid blivit 

sedd som smal, fick smeknamnet ”plankan” och hur hon hatade denna kategorisering. Sofia 

avslutar inlägget med att skriva hur hon ser på ordet smal. 

 

”SMAL är inte synonymt med stark och snygg och verkligen inte därmed ”lyck-

lig”. Faktum är att många smala personer har sämre värden än andra för att de ”redan är 

smala och behöver inte träna och kan äta vad de vill”. Så, vi behöver sluta säga att smal hör 

hemma i guppen ”stark och snygg”. Kom med något nytt. Det räcker nu.” 

(www.ptfia.se, 2013-12-20). 

Therese Alvén ifrån Spark i baken har skrivit ett liknande inlägg om hennes syn 

på hur personer kategoriseras efter deras kroppar. 

 

”Det är inte ofta jag morrar här i bloggen, men jag blev riktigt arg när jag tidi-

gare idag öppnade ett brev som var postat till mig. En pressinbjudan till en ny webbshop med 

size zero-kläder. Är det ett skämt? Kanske. Troligen. Jag hoppas det. Dagens media tror det 

är en pr-kupp. (…). Jag kände i alla fall hur irriterad jag var en bra stund efter jag fått bre-
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vet. Vi ska inte försöka passa in i någon mall, vi ska vara oss själva och vi är födda med 

kroppar som mår bra av att vara i olika storlekar. Vissa är mindre, andra större.” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken, 2013-09-23). 

I inlägget Modeller och ätstörningar skriver hon om hur modevärlden och kläd-

storlekar kan ge personer, framför allt unga tjejer osunda ideal av hur man bör se ut. I ett 

stycke ur inlägget skriver hon så här: 

 

”Vi måste få sunda ideal. Fortsätter modetidningar och annonser att visa upp 

smala modeller kommer detta vara det vi och våra döttrar ser som normen. I DN-artikeln 

gillar jag Lisa Corneliusson, chefredaktör på tidningen Rodeo kommentar: ”Det är för lätt 

att luta sig tillbaka och skylla på andra. Små provstorlekar är bara en effekt av ett icke-

ifrågasatt system. (…). 

Min förhoppning är att fler varumärken ska göra större provstorlekar, anlita 

modeller med sund vikt och inspirera till ett hälsosamt samhälle där vi kan äta, träna och må 

bra med oss själva. 

Livet är för kort för att vi ska gå omkring och må dåligt över hur vi ser ut och 

att hela tiden sträva efter en annan kropp än den vi har. Sträck på dig och var stolt över den 

du är – då är du som snyggast!” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken, 2013-04-25). 

Likt Therese har Olga och Jessica också inlägg om att man bör gilla den kropp 

man har, istället för att försöka uppnå någon annans ideal. 

 

”Jag vill ha magen som hon, rumpan som hon, armarna som hon”. Alla vi har 

våra egna ideér om hur det ”ska” se ut. Problemet är att vår genetiska sammansättning kan-

ske inte stödjer våra idéer om perfektion. Vad göra? Många ger upp i att de aldrig får sina 

ideér uppfyllda men det DU kan göra är att 1. acceptera läget och 2. göra det bästa av DINA 

gener. 

(…) Eller mer konkret: - lär dig gilla, älska det du har fått. Vet att en del tjejer 

skäms över sina breda axlar och försöker gömma dem. Gör inte det, breda axlar är snyggt! 

Bär dem stolt. 

(…) lär dig dina egna regler, dina egna värderingar om vad DU står för och 

hur du vill se ut och hur du vill må. Sen bygg allt kring dessa värderingar.” 

(http://blogg.mama.nu/olgas-blogg, 2014-04-10). 
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”Varenda gång jag får höra det, så funderar jag på om jag verkligen har så där 

stora ben. Jag hade en period i livet när mina lår var det jag skämdes mest för på hela min 

kropp. Lyckligtvis så är det inte så numera.  Jag älskar mina ben för vad de kan göra. Och för 

att de är en del av mig. Och jag har lärt mig att tycka om dem. Att helt enkelt stå stadig i dem. 

Rakt upp och ner. 

(…). 

Jag tycker också att vi ska sluta uttrycka oss på ett sådant sätt som skapar vär-

deringar om vad som är normalt och icke normalt. Det är självklart helidiotiskt att föda tan-

kegångar som kan skapa osunda förhållningssätt till sig själv. Vem har rätt att värdera dig i 

en mall som är satt utefter ideal som inte är anpassade utefter att vi alla är olika och har 

skilda förutsättningar att anpassa oss till det vi väljer att göra genom livet.” 

(http://jessicaclaren.com/wordpress, 2014-04-25). 

Anna fick en fråga angående om hur hon kände över att ha förlorat vad läsaren 

ansåg vara en drömkropp: 

 

”(…) jag delar gärna med mig av mina tankar eftersom det kan vara svårt för 

utomstående att se det jag ser. Kanske hade jag ”drömkroppen” i dina ögon och jag trivdes 

också med min kropp innan den blev för extremt deffad och jag började tappa muskler. Men 

jag ser igenom ytan. Jag ser en väldigt sliten kropp, trött men som ändå inte kan sova, hung-

rig men ändå inte får äta sig mätt – en ledsen kropp helt enkelt, utan energi för annat.” 

(http://trendotraning.se, 2014-03-07). 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Alla bloggare vi studerade delade synpunkten om att man inte bör sträva efter att uppnå de 

kroppsideal som finns där ute. Istället bör man gilla sin kropp som den är och titta på mer än 

bara det ytliga. 

Under vår observation noterade vi dock att majoriteten av bloggarna ofta delade 

med sig av fotografier ifrån träningssammanhang. Där de nästan alltid hade på sig tajta kläder 

som tydligt visade konturerna på deras kroppar. Ibland drogs överdelen upp för att visa sin 

mage, och ibland med helt bar överkropp efter ett träningspass eller i en övning som visade 

musklerna arbeta. 
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5.3 Bloggarnas syn på kost och dieter 

När det kommer till dieter och kosthållningar var det en del skilda åsikter bland de olika 

bloggarna. Några försökte hålla sig till en viss diet som exempelvis LCHF och paleo, eller 

stenåldersdieten som den kallas i Sverige. Andra ansåg att man inte bör förbjuda och utesluta 

vissa livsmedel såsom bröd och mejeriprodukter, utan äter vad de anser är vanligt bra mat. 

Jonas Colting är väldigt öppen med att kritiserar den traditionella synen på kost-

hållning i Sverige, och de dietister som förespråkar den. I början av 2013 skrev han ett långt 

inlägg med rubriken Svenska dietister borde skämmas! Ta ansvar nu!  Där han på ett starkt 

sätt går ut med sitt missnöje: 

 

”Det är nog nu! Det får räcka! 

Det är dags för det svenska folket att frigöra sig ifrån de irrläror och felaktighe-

ter som den svenska dietistkåren har fjättrat våra kostvanor med! 

(…) 

Det är dags för det svenska folket att kräva svar ifrån en dietistkår, som med 

självgod överlägsenhet hävdar att de har rätt, trots att samhälle och den samtida forskningen 

säger motsatsen!” 

(http://coltingblogg.com, 2013-02-13). 

Jonas följer själv stenåldersdieten, föreläser inom hälsa och gav år 2005 ut sin 

första bok Jag vill ju bara se bra ut naken. Två år senare gav han också ut en kokbok med 

samma namn. Han visar klart i sin blogg att han anser att kostråd om att man skall äta produk-

ter som innehåller exempelvis gluten och lättvarianter av mjölkprodukter inte bör följas och 

dessa kan vara skadliga för oss. Istället anser han att man borde äta mer som stenåldersmänni-

skorna gjorde. Angående riktlinjer om att man bör äta bröd, spannmål och stärkelserika livs-

medel svarar han följande: 

 

”Det finns så många fel i detta att man inte vet vart man ska börja. Gluten är 

något som de flesta människor är mer eller mindre känsliga mot, och det är känt att orsaka en 

mängd ohälsotillstånd i tarmar, matsmältning och immunförsvar. Att stärkelserik mat är insu-

lindrivande är en obestridlig biokemisk sanning. Och det är just insulin som vi ska passa oss 

för ordentligt! Insulin driver aptit. Insulin driver inlagring. Insulin kopplas till en uppsjö med 

ohälsotillstånd (…)” 

(http://coltingblogg.com, 2013-02-13). 
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Bland annat Sofia och Therese håller inte med om detta. Utan tycker att man 

inte bör utesluta något, allt har sin plats i en hälsosam livsstil. Sofia skriver följande i ett in-

lägg med namnet STOP som handlar om att inte äta vissa livsmedel: 

 

”Vafan. Jag är så djävulskt trött på det här nu. Det här med att svartmåla vissa 

livsmedel så unga människor blir livrädda för dem. Vad är det för skit? Jag och många med 

mig får dagligen försöka hjälpa kunder och läsare att förstå att nej, bröd är inte farligt för att 

det heter bröd och nej kolhydrater är inte ”gift för kroppen” och nej vi blir inte tjocka av att 

äta en sked grädde ibland. 

Jag blir så jävla ledsen och arg. Fan ta er som har svartmålat brödet och kol-

hydraterna och packat ihop det som en enda dålig skit. Förstår ni inte hur det skrämmer folk? 

Hur unga människor läser allt, tar till sig och svälter sig? Hur de tror att PERFEKT är en 

kosthållning och hur de utesluter allt fler livsmedel. Hur de utvecklar ortorexi, hysteriska 

träningsberoenden, kompenserar varje ”snedsteg” i maten med att springa milen och tror att 

allt som inte är ”lätt” eller ”nyttigt” direkt blir fett på kroppen? 

(…) 

Det är olika för alla och det är verkligen så, vi är olika. En mår bra av mer fett, 

en annan av att äta mer sällan och en tredje av att äta massor med gröna smoothies. (…)” 

(http://www.ptfia.se, 2014-04-16). 

Jessica Clarén och Anna håller inte heller med Jonas om att utesluta kolhydrater 

som t.ex. bröd och stärkelse. Anna har skrivit ett inlägg där hon där anser att äta glutenfritt 

bara är en trend, och att utesluta det helt kans kapa en onödig fixering. I inlägget KOLHYD-

RATER VÅR VÄN! Skriver Jessica bl.a. följande: 

 

”(…) Här behövs inga shakes eller piller, det går alldeles utmärkt med de fina 

råvarorna: potatis, frukt, fullkornsprodukter av spannmål, linser, bönor, grönsaker, pasta, ris 

och oändligt många fler! 

Vid rätt tillfällen kan även lite godis, en bulle eller två vara precis det din fan-

tastiska kropp behöver och vill ha!” 

(http://jessicaclaren.com/wordpress, 2014-01-24). 

Therese fick följande kommentar på sin blogg ”Din blogg är den enda trä-

ningsbloggen jag kan må bra av och känna mig peppad samtidigt som jag äter godis och 

dricker vin.” Hennes svar till detta var: 
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”Precis så vill jag att min blogg ska uppfattas – inga måsten, inga förbud, ingen 

ångest. Däremot ska alla ingredienser som man mår bra av finnas med i livet. I olika mängd 

såklart. Men hälsa och att må bra kan handla om allt från ett skönt träningspass till att um-

gås med familjen till att smaska i sig en kladdkaka med goda vänner. Det är mixen som gör 

det så härligt! Att enbart göra en sak hela tiden, det tror jag ytterst få mår bra av.” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken, 2014-03-29). 

Detta skiljer sig väldigt mycket ifrån Jonas synpunkter när det kommer till vad 

man bör äta. Enligt Sofia verkar det även finnas ett stort intresse och behov av att behöva sätta 

ett namn på sin kosthållning, i inlägget LÅT MIG ÄTA MAT. Skriver hon bl.a. 

 

”Ända sedan jag startade den här hälsobloggen för 3 år sedan har jag fått käm-

pa emot de som vill sätta en namnlapp på min mat. 

Personer som vill veta om jag fastar, äter stenåldersdieten, gör mina måltider 

med mindre kolhydrater, äter vegetariskt eller är en smygbantare. 

(…) 

Många vill att jag ska ansluta mig till deras matklubb. stava mina måltider med 

stora bokstäver och mycket fett. 

Jag kommer aldrig sätta en namnlapp på det jag äter eller utesluta några livs-

medelsgrupper ur min kost. 

Jag gillar att baka med mandelmjöl, dinkelmjöl och nötter, älskar vispgrädde, 

provar gladeligen raw food-grejer, kan få stora sug efter krispiga grönsaker och kyckling-

vingar, njuter av min choklad, experimenterar med råvaror, bryter av med en klassisk kanel-

bulle, älskar fisk och äter ofta fil. 

(…)” 

(http://www.ptfia.se, 2013-06-13). 

Ett annat område som dyker upp mer eller mindre i alla bloggar är kosttillskott. 

Något som Philip ifrån PT-Philip ofta skriver sina åsikter om, värt att notera är att han är 

sponsrad av och ambassadör i Sverige för företaget Vemma, vars produkter han förespråkar. I 

ett långt inlägg med namnet Maten räcker inte längre för att få i sig alla vitaminer och mine-

raler Skriver han hur viktigt han anser kostillskott vara: 

”Lördagen spenderade jag på Scandic Sjöfartshotellet med en massa härliga 

vänner. Vi hade en affärpresentation och inbjuden var en specialistläkare som arbetat som 

det i över 30 år. Han höll en föreläsning om varför det är viktigt att få i sig extra vitaminer nu 

för tiden. Vår mat har blivit så pass mycket sämre och allt för många förlitar sig på att da-
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gens mediciner ska göra jobbet när vi blir sjuka. Man har glömt bort att kroppen reparerar 

sig själv med det naturen har att erbjuda. (…) Nu menar jag inte att man måste leva som en 

renlevnadsmänniska men om man utsätter kroppen för stress behöver man öka dess naturliga 

försvar. Det gör man bäst genom att få i sig vitaminer, mineraler, fytonutrienter och annat vi 

mår bra av. När vi stoppar i oss vitamintabletter har vi en upptagningsförmåga på cirka 30% 

och flytande vitaminer hela 90%. 

(…) Äter man mat får man i sig vitaminer som en försäkring och kompletterar 

man med exempelvis vemma-shoten som är USA:s mest sålda flytande vitamin kan man säga 

att man skaffar sig en extraförsäkring. Det kostar cirka 24 kronor per dag och motsvarar 

frukt och grönt för minst tiodubbla i kostnad för att få i sig samma ämnen. Vemmashoten 

finns dessutom i Vemmas alla produkter så väljer man att dricka en energidryck istället fun-

gerar det lika bra. 

(…) Jag köper mina vemma-produkter från nätet och har en egen länk till deras 

webshop. Ni hittar den på min vemma-sida som jag fått när jag blev svensk distributör:” 

(http://ptphilip.se, 2013-12-07). 

Det kan vara svårt att läsa ut vad som är hans egen åsikt av kostillskottet och 

vad som är reklam för Vemma. Framförallt när inlägget avslutas med en länk till deras webb-

shop. Bodycomf skriver följande i ett inlägg om sina kostvanor och vad hon definiera det 

som: 

 

”(…) Naturlig mat, tack ja. Men själva upplevelsen runt omkring måste också 

vara naturlig! Det ska vara lätt och enkelt att leva och man ska äta för att leva inte leva för 

att äta. Så idag tror jag att jag festar till på en knäckemacka till mina ägg, bara för att röra 

om i grytan litegrann. Och för att återigen tala om för min lilla sten att jo, jag lyssnar. Jag 

drar det inte för långt. Jag strävar inte efter perfektion, jag strävar efter välmående.” 

(http://bodycomf.blogg.se/index.html, 2012-07-26). 

 

5.3.1 Sammanfattning 

De flesta av bloggarna har olika synpunkter när det kommer till vilken kost man bör äta, och 

om man borde hålla sig till en strikt diet. Det finns dock fortfarande en rödtråd genom många 

av deras livsmedel. Under observationerna av bloggarna märkte vi att de alla gillade att an-

vända lite speciella och ovanliga produkter som vanligtvis inte finns bland svensk husmans-

kost. Dessa var bland annat produkter gjorda av kokosnötter så som oljor och mjöl. Alger som 
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chlorella och spirulia användes som ingredienser i frukt- och grönsaksdrinkar, lättmjölk som 

var berikat med extra mycket protein, stevia som sötningsmedel istället för socker. 

Det var också vanligt att tillaga nya varianter av maträtter, som ofta gavs ett nytt 

namn med mer inriktning mot hälsa och träning. Exempelvis stenåldersknäck, bananpannka-

kor och yoghurtglass. Bodycomf skriver bl.a. att hon beställt hem boken Muskelmat, 2012. 

Som innehåller recept för mer proteinrika måltider, många av dem med proteinpulver som 

ingrediens. 

5.4 Vad anses som en hälsosamlivsstil och vad som ortorexi? 

Likt kosten är det en del skilda åsikter angående hur man skall träna, hur mycket man skall 

göra det och till vilket syfte. Det finns också olika åsikter angående vad som anses vara nyt-

tigt, hälsosamt och inställningen till psykisk ohälsa som ortorexi. 

Majoriteten av bloggarma ansåg att träningens fokus skall vara på välmående, 

det skall vara Roligt att träna och nödvändigtvis inte prestations- eller resultatinriktat. Något 

som Jonas Colting inte riktigt höll med om, hans beskrivning av ortorexi är ”Ortorexi är vad 

Fredagsmysarna kallar aktiva människors strävan att leva så bra det går.” I sitt inlägg Om 

ortorexi och fredagsmys berättar han sin syn på det relativt nya begreppet: 

 

”(…) Utgångspunkten för diskussionen är antagandet att det idag finns ett väx-

ande problem med människor som tränar för mycket och äter för nyttigt och att det skulle 

leda till en osund fixering som orsakar ett osunt beroende. 

Så dumt och missriktat! Vilka signaler sänder den retoriken? Hur kan träning 

och nyttig mat bli ett osunt beroende? Och hur många lider egentligen av äkta ortorexi? 

Det är väl snarast så att 99% av svenska folket skulle må bättre av att röra på 

sig mer och att äta mer samvetsgrant! Att det sedan finns människor med tvångsmässiga be-

teenden har inte med ämnet att göra. De finns representerade i alla företeelser och i alla 

samhälleliga skeenden. Men att problematisera en medveten livsstil som kretsar kring träning 

och hälsosam mat är lika dumt som att säga att anorexia beror på vårt behov av att äta. 

Kan man träna för mycket? Naturligtvis. Men att träna för mycket är långt 

mindre skadligt än att träna för lite. Inget är så destruktivt för vår organism som brist på ak-

tivitet, stimulans och syresättning. Vår mänskliga kropp är gjord för rörelse och aktivitet. 

Varje dag och helst flera gånger per dygn. Människan har en enorm kapacitet att återhämta 

sig ifrån fysisk överansträngning och trötthet. (…)” 

(http://coltingblogg.com, 2014-04-21). 
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Han menar på att det är många personers stillasittande livsstil som borde belysas 

och inte de som lever en medveten aktiv livsstil med mycket träning och nyttig mat.  

”Istället för att leva rörliga och fysiska liv så spenderar svenska folket kvällarna 

i TV-soffan i sällskap med godis och läsk under det numera närmast institutionaliserade Fre-

dagsmyset. Ett Fredagsmys som också spiller över till Lördagsmys och Söndagsmys. Vem 

ägnar sig istället åt Fredagslöpning med hela familjen? Vi har en generation barn som idag 

växer upp och som kommer att associera värme, kärlek och familjetid med socker och stilla-

sittande. Det är ett problem! Vem diskuterar det? Det, om något, är Helt Sjukt!” 

(http://coltingblogg.com, 2014-04-21). 

Efter att ha läst ett av Jonas inlägg om ortorexi skrev Anna ett eget på sin blogg 

Trend o träning: 

 

”(…) Samtidigt vet jag att det är många som mår dåligt över allt för höga krav – 

både gällande prestation och utseende, vilket är just vad ortorexi handlar om. Det har egent-

ligen ganska lite med hälsa att göra utan är ett självskadligebeteende. Alltså helt tvärt emot 

att träna och välja mat som får dig att må bra. Dessutom finns det forskning på att ätstör-

ningar är genetiska, och att du med anlag lättare kan utveckla beteenden som i sin tur ger 

psykiska besvär (till följd av att kroppen är i obalans – inte att en psykisk sjukdom är orsaken 

även om det också kan vara fallet). 

Jag tycker precis som Jonas att man ska tro på sin egen förmåga, ta hand om 

sin kropp med sund mat och leva ett aktivt liv. Så länge din träning och kost inte blir ett soci-

alt hinder, kroppen tar skada eller du mår psykiskt dåligt av stressen eller pressen av att trä-

na hårt och planera kosten, tycker jag det är grymt att sträva efter hälsa och utveckling. Där-

emot tycker jag inte att man måste leva extremt för att vara hälsosam. Vardagsmotion, ”30-

minuterspass” och hembakt tunnbröd och sunt förnuft kommer man långt med. De flesta vet 

vad som är bra – det svåra är att leva efter det. 

(…) 

Återigen – hälsa, liksom allt här i livet, är en personlig aspekt. Det går inte att 

generalisera vare sig kost eller träningsmängd. Man måste lära känna sin egen kropp, och 

har man inte kunskapen att göra det själv – ta hjälp av experter att hitta rätt.” 

(http://trendotraning.se, 2013-04-23). 

På bloggen PT-Fia fick Sofia frågan om hur hon tog sig ur sin ortorexi. Hon 

blev förvånad över frågan, då hon aldrig haft ortorexi. Däremot tidigare lidit och varit sjuk-

skriven för utmattningsdepression. Om ämnet ortorexi skriver hon följande: 
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”(…) Vi pratar mycket om ämnet i bloggen och det är otroligt viktigt att belysa. 

Det behöver pratas mer om och det känns högaktuellt i dessa dagar. Det är viktigt att förstå 

att vi kan bli FÖR hälsosamma. Vi kan träna för mycket och vi kan göra det sunda osunt. Det 

finns en fin gräns mellan att vara hälsosam, frisk och sund och att bli fixerad.” 

(http://www.ptfia.se, 2014-04-13). 

Therese belyser ofta ämnet ortorexi i sin blogg Spark i baken, hon har själv lidit 

av psykiskohälsa i form av ätstörning och skrivit om det i sin bok Viktigt! – Från matmiss-

brukare till träningsförebild, 2013. Ett av hennes inlägg om ortorexi med rubriken Ortorexi – 

Fixering vid mat och träning skriver hon följande: 

 

”Bland både elitidrottare och motionärer blir det allt vanligare med ortorexi. 

Själv gick jag igenom en period under mitt tillfrisknande från min ätstörning när jag tränade 

extremt mycket och åt väldigt ”nyttigt”. Jag är glad över att vara frisk idag. 

Tyvärr finns det inte så mycket information om ortorexi, därför är jag glad över 

boken ”Ortorexi – fixering vid mat och träning” av Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko som 

precis släppts. Jag var på releaseminglet nu i eftermiddag och fick mig en pratstund med 

Yvonne. 

I boken beskrivs hur ortorexi uppkommer, fysiska och psykiska symtom, orsaker 

och behandlingar samt flera idrottares personliga erfarenheter. Jag fick med mig boken hem 

och ser fram emot att läsa den och lära mig ännu mer om ämnet. Som ni vet brinner jag för 

det här med ätstörningar och att hjälpa andra att bli friska från den hemska sjukdomen som 

drabbar många.” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken, 2014-01-29). 

I ett annat inlägg beskriver hon skillnaden för hur hon idag ser på träning och 

hälsa, och under tiden då hon tillfriskande ifrån ätstörningen: 

 

”Idag blir det som ni märker träning både morgon och kväll. Numera är det ett 

ovant inslag i min vardag. För några år sedan såg det annorlunda ut, då tränade jag alldeles 

för mycket under en period när jag var på väg att bli frisk från anorexin. Ett tag tränade jag 

två gånger om dagen i princip varje dag, annars fick jag ångest, blev irriterad och kände mig 

tjock. Älskar att jag har hittat balansen idag. Jag kan träna två gånger när tillfälle ges, som 

idag. Men oftast blir det max 5-6 träningspass i veckan (inklusive de pass jag instruerar). 

Men största skillnaden från förr är inte mängden träning, utan det är känslan i min kropp. 

Jag kan hoppa över träningspass utan att det påverkar mig mentalt. Jag tycker precis lika bra 
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om mig själv oavsett om jag tränar eller inte. Jag vet också att om jag hoppar en träning in-

nebär det inte att jag blir lat och aldrig mer tränar – det var också en absurd tanke jag hade 

när jag var sjuk.” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken, 2014-03-25). 

Anna ifrån Trend o träning är också en utav bloggarna som tidigare har lidit av 

psykisk ohälsa, ett av hennes inlägg inom området ser ut så här: 

 

”Precis som det finns underliggande orsaker till att en överviktig äter fel trots 

att han/hon vet att kroppen inte mår bra av det, så finns det orsaker till att vissa tränar för 

mycket trots att kroppen även behöver återhämtning. (…) Jag själv behövde verkligen hjälp 

för att bryta en ond cirkel, men mådde egentligen bättre rent mentalt när jag tränade mycket 

UTAN att gå och tänka på att det jag gjorde var fel. Att konstant tänka på att det du gör (eller 

det du integör) är dåligt kan stressa kroppen så att du blir sjuk. Därav skrev jag detta in-

lägg för alla som i onödan tror att de är sjuka p.g.a. att de tränar mycket och äter bra. Som 

Lofsan nämnde i inslaget är det individuellt vad som är en lagom träningsdos och bara 10% 

av alla Svenskar som tränar. Av dem är det ytterst få som lider av överträning och ortorexi. 

Jag skriver min blogg för alla som gillar träning – oavsett förhållande till den, och vill därför 

belysa båda sidor.” 

(http://trendotraning.se, 2013-04-30). 

Lofsan som Anna nämner i sitt inlägg i samband med inslaget i TV4 har också 

skrivit ett inlägg om detta i sin blogg: 

 

”Egentligen är både ortorexi och överträning ett väldigt litet problem, det är 

bara 10% av Sveriges befolkning som tränar och hälften av befolkningen är överviktig. Men 

för de som mår psykiskt dåligt av träning och att leva hälsosamt eller som gång på gång får 

ont eller blir sjuk eller nedstämda av för mycket träning är det långt i från en tröst. 

Jag tycker att det är bra att vi får en debatt kring ortorexi och den hälsosamma 

livsstilens baksida men jag tror att vi måste nyansera den mycket mer. Allt är inte svart eller 

vitt. Det viktigaste tycker jag är att komma ihåg att vi är individer med olika kunskaper och 

erfarenheter, vi vet mindre än vad vi tror om andra. Jag vill att vi ska vara förstående, öd-

mjuka och fördomsfria mot varandra. Inte döma, svartmåla eller hänga ut varandra. Vi behö-

ver inte jämföra ytterligheter; fredagsmys med chips behöver inte spela ut varken träning 

eller hälsa. Vi kan ha lite av varje i lagom mängd. Det kommer att räcka långt.” 

(http://www.lofsan.se, 2014-04-28). 
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Ett annat inlägg där Anna berättar om tiden då hon var sjuk ser ut såhär: 

 

”Ibland får jag tankar som ”vad har jag gjort? Jag hade tydliga muskler, jag 

kunde springa i timtal och gjorde lätt 15 dips”. Men nej – jag vill inte ha tillbaka den tokdef-

fade kroppen och tankarna slås snabbt bort med att ”jag kunde inte hoppa över ett tränings-

pass. Jag kunde inte äta en bulle ihop med barnen (utan att kompensera med träning/svält). 

SÅ INTE VÄRT!”. Varenda sekund jag inte möter smalhetsidealen eller försöker prestera mår 

jag 1000 gånger bättre än tidigare. Jag är mätt, glad och känner kärlek till min (för mig) per-

fekta kropp och omvärlden – just därför blir jag så ledsen över att det ska vara så här.” 

(http://trendotraning.se, 2014-02-21). 

Jessica Clarén får ofta frågan om hur mycket hon tränar och vad hon anser är la-

gom, hon skrev följande inlägg som svar på frågan: 

 

”Jag får ofta frågor om hur mycket jag tränar och hur mycket man ska träna. 

Jag tycker inte att det finns något i sig generellt svar på det. Det finns så extremt många olika 

faktorer som styr över just det, alltså vad som är en rimlig träningsmängd för dig och din 

livsstil och kanske egentligen allra mest, var i livet du befinner dig just nu. 

Det är också extrem skillnad på att faktiskt var en ”Svensson” och glad motio-

när som vill tänja på sina gränser lite, till att vara en elitidrottare som siktar högre än högst. 

(…) Jag tycker aldrig någonsin att uteblivna träningstimmar ska bli något som skapar ångest 

eller skuldkänslor. Alla val vi gör i livet har en mening och tillför dig något som du förmodli-

gen behöver just då. Om du lär kroppen och dig själv att träna för att dämpa ångest, då är 

inte träningen ett enda dugg hälsosam även om den gör dig snabbare på milen och med ett 

bättre kolestrolvärde. 

(…) 

Varje människa är unik. Vi har olika förutsättningar att adaptera till träning 

och olika mål och livsrytm. Aldrig någonsin jämför dig med någon eller stressas av din om-

givning. Dina val och dina timmar på träningskontot är dina och välinvesterade till dig själv 

om du väljer att göra dem med omtanke till just dig själv.” 

(http://jessicaclaren.com/wordpress, 2014-01-21). 
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5.4.1 Sammanfattning 

Författarna är alla eniga om att psykisk ohälsa är ett viktigt ämne som skall tas på allvar. Där-

emot är de inte lika eniga om hur just sjukdomen ortorexi skall definieras. Vart gränsen mel-

lan att medvetet träna mycket och ha en strikt kosthållning för att man själv vill, till att man 

istället gör detta p.g.a. av ett kontrollbehov i form av ortorexi. Vilket kan leda till flera fysiska 

och psykiska problem. 

Tre av de tio bloggarna har även tidigare i livet haft någon form av psykisk 

ohälsa bl.a. ätstörning och utmattningsdepression. Flera har även varit missnöjda med sin 

kropp tidigare i livet. Vi observerade en del före- och efterfotografier där bloggarna jämförde 

sin nuvarande fysik med sin dåvarande. 

Alla bloggarna, trotts sina olika synpunkter på vad som är hälsosamt och vad 

som inte är det. Ansåg sig ha en hälsosamlivsstil efter sin egen definition. De som tidigare 

haft psykisk ohälsa ser tillbaka på den tiden som något som varit och mår i dagsläget mycket 

bättre. 

 

 

 

 

 

  



 

34 

6 Analys & diskussion 

I detta kapitel utmanas vår insamlade empiri ifrån bloggarna med hjälp av den forskning 

och teori som finns redovisad i tidigare kapitel. För att få fram ett resultat som uppfyller 

uppsatsens syfte. 

 

6.1 Hur ser Kroppsidealet ut? 

Det har visat sig att unga tjejer och kvinnor som tränar på gym självobjektifierar sig 

själva i högre grad än andra personer. Gym är en miljö med många objektifierande drag, 

så som helkroppsspeglar, affischer och tidningar med bilder på fitnessmodeller och se-

dan andra personer runt om som tränar (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Att ett gym kan vara en sådan här miljö höll Sofia med om. Hon har tagit 

upp att omslaget på flera träningstidningar ofta får det att se ut som att man måste vara 

smal för att vara stark och snygg. Hon menar på att dessa ord inte behöver ha något med 

varandra att göra. ”Smal är inte automatiskt snygg, det är inte automatiskt frisk eller 

stark eller hälsosam eller vältränad och behöver verkligen inte förenas med lycka.” 

(www.ptfia.se).  

Det är inte så svårt att se hur en person som börjar träna i syfte om att ex-

empelvis gå ner i vikt kan skapa sig en osund bild av hur ens kropp borde se ut. Flera av 

de kvinnliga bloggarna skrev flera inlägg angående deras missnöje med hur bland annat 

media kategoriserar kroppar. Sofia skrev som sagt ett långt inlägg angående ordet 

”smal”, och hur det inte hade något att göra i samma mening som stark och frisk 

(www.ptfia.se). Therese kände sig förnedrad när hon fick en inbjudan till en lanserings-

fest för ett företag som säljer size-zero kläder (http://blogg.loppi.se/sparkibaken). 

Flera av bloggarna trycker på att man inte skall självobjektifiera sig och 

träna efter att uppnå vad som ofta är osunda mål, Olga skriver följande i ett inlägg;” Jag 

vill ha magen som hon, rumpan som hon, armarna som hon”. Alla vi har våra egna 

ideér om hur det ”ska” se ut. Problemet är att vår genetiska sammansättning kanske 

inte stödjer våra idéer om perfektion.” (http://blogg.mama.nu/olgas-blogg).  

De som har en hög självobjektifiering tränar ofta för utseendets skull, vil-

ket enligt Fredrickson & Roberts (1997) kan vara relaterat till flera negativa egenskaper, 

främst ängslighet till sitt utseende och sin kroppsform. Detta kan i sin tur leda till psy-

kisk ohälsa som exempelvis depression eller ätstörningar. Sjukdomar som några av våra 

http://www.ptfia.se/
http://blogg.mama.nu/olgas-blogg


 

35 

bloggare har lidit av tidigare i sina liv. Något som naturligtvis inte behöver vara p.g.a. 

att de haft en hög självobjektifiering, men kan vara värt att notera i sammanhanget. De 

verkar vara medvetna om de negativa effekter som träning kan ha på individer. Främst 

de som tränar för utseendets skull, vilken ångest och ohälsa det kan skapa. ”Vi ska inte 

försöka passa in i någon mall, vi ska vara oss själva och vi är födda med kroppar som 

mår bra av att vara i olika storlekar. Vissa är mindre, andra större.” 

(http://blogg.loppi.se/sparkibaken) 

Många utav bloggarna delade med sig av fotografier ifrån träningsmiljön, 

ofta direkt efter eller under ett träningspass. I dessa fotografier har de ofta på sig tajta 

kläder som tydligt visar sina kroppars definitioner. 

Philip som driver bloggen PT-philip delar med sig av många bilder där 

han står med ett tajt linne eller bar överkropp efter sitt träningspass. En anledning till 

detta kan vara att eftersom Philip arbetar som personligtränare använder han dessa bil-

der för att visa sina klienter att han vet hur man får träningsresultat. Hans egen kropp är 

en produkt av tjänsten han säljer i form av personligträning. 

Bloggaren på Bodycomf skriver i ett av sina inlägg hur hon tidigare gjorde 

sina val av tärningskläder beroende på vilken tid på dygnet hon tränade. På eftermidda-

gen tränade hon i ett större pösigt linne, eftersom hon kände sig lite obekväm med att 

hennes mage kändes uppsvullen och putade ut. Tränade hon istället tidigare på dagen 

föredrog hon ett tajt linne, då hon inte kände sig lika uppsvälld. 

Utifrån många av bloggarnas inlägg verkar de vara medvetna om de risker 

ett osund kroppsideal kan medföra, samt att objektifiering kan medverka till detta (Fred-

rickson & Roberts, 1997). Trotts detta så lägger de upp utvalda bilder ifrån träningsmil-

jö för att visa upp sina kroppar, ofta i tajta kläder som visar konturer eller i bar över-

kropp. Om bloggarna omedvetet självobjektifierar sig enligt Fredrickson och Roberts 

teori eller om det bara är ett sammanträffande är oklart. 

Det som däremot är klart är att de inte vill att sina läsare skall identifiera 

sig med andra eller sträva efter vad som kan uppfattas som ett osunt kroppsideal. Majo-

riteten av bloggarna skriver flera inlägg om att man bör älska sin kropp precis som den 

är, och titta på mer än bara det ytliga. ”lär dig gilla, älska det du har fått. Vet att en del 

tjejer skäms över sina breda axlar och försöker gömma dem. Gör inte det, breda axlar 

är snyggt! Bär dem stolt.” (http://blogg.mama.nu/olgas-blogg). Jessica är en av de som 

skrivit inlägg om att man inte bara borde se sin kropp som något ytligt, i ett citat ifrån 

hennes blogg skriver hon ” Jag älskar mina ben för vad de kan göra. Och för att de är 
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en del av mig. Och jag har lärt mig att tycka om dem. Att helt enkelt stå stadig i dem. 

Rakt upp och ner.” (http://jessicaclaren.com/wordpress). 

 

6.2 Författarnas syn på kost och dieter 

Det var väldigt skilda åsikter om vilken diet man bör följa, vilka livsmedel man bör 

undvika, vilka som var att föredra, eller om man överhuvudtaget skulle följa någon diet. 

I slutändan verkade varje kosthållning fungera bra för just den personen. Vare sig det 

handlade om att äta enligt LCHF, stenåldersdieten, eller att helt enkelt äta vad de ansåg 

vara vanlig bra mat. 

Eftersom att bloggarna är en spegling av personen som driver den är det 

svårt att dra en generell slutsats över vad som är rätt och fel. Många av deras påståenden 

verkar främst vara baserade på egna åsikter, och inte på forsking. Vilket kan skapa för-

virring bland läsarna då även fast alla bloggar handlar om träning och hälsa, så säger de 

ibland rakt emot varandra.  

Jonas har skrivit flera inlägg angående gluten och spannmål. I ett inlägg 

skriver han följande: ”Gluten är något som de flesta människor är mer eller mindre 

känsliga mot, och det är känt att orsaka en mängd ohälsotillstånd i tarmar, matsmält-

ning och immunförsvar. Att stärkelserik mat är insulindrivande är en obestridlig bioke-

misk sanning.” (http://coltingblogg.com/). 

Sofia har däremot motsatta åsikter om att undvika glutenprodukter och 

andra spannmål. ”Vafan. Jag är så djävulskt trött på det här nu. Det här med att svartmåla 

vissa livsmedel så unga människor blir livrädda för dem. Vad är det för skit? Jag och många 

med mig får dagligen försöka hjälpa kunder och läsare att förstå att nej, bröd är inte farligt 

för att det heter bröd och nej kolhydrater är inte ”gift för kroppen” och nej vi blir inte tjocka 

av att äta en sked grädde ibland.” (http://www.ptfia.se/). 

En annan faktor som kan påverka bloggarnas åsikter angående vad som är 

rätt och fel är att de kan tjäna pengar på det. Jonas håller föreläsningar inom hälsa och 

har gett ut två böcker. En om träning och den andra en kokbok, båda med namnet Jag 

vill ju bara se bra ut naken. Philip skriver mycket om kosttillskott, främst vitamin- och 

mineraltillskott ifrån företaget Vemma. Ett företag han är en koppling till då han är dis-

tributör för Vemma i Sverige, och ofta har med en direktlänk till deras webbshop i sina 

inlägg. Visst är det möjligt att Philip skulle använda dessa tillskott och tala lika gott om 

dem även om han inte haft någon koppling till Vemma. Ibland kan det dock vara svårt 

http://jessicaclaren.com/wordpress
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att se vad som är reklam och vad som är hans åsikt ” Äter man mat får man i sig vitami-

ner som en försäkring och kompletterar man med exempelvis vemma-shoten som är 

USA:s mest sålda flytande vitamin kan man säga att man skaffar sig en extraförsäkring. 

Det kostar cirka 24 kronor per dag och motsvarar frukt och grönt för minst tiodubbla i 

kostnad för att få i sig samma ämnen.” (http://ptphilip.se/). 

Anna ifrån Trend o Träning förklarade i ett av sina inlägg att våra kroppar 

är gjorda för att kunna äta både kolhydrater, fett och protein. Därför bör man inte uteslu-

ta något ifrån sin kosthållning. Dieter som t.ex. LCHF kan fungera jättebra, men det 

beror på individen (http://trendotraning.se/). Detta kan stämma då alla bloggare mer 

eller mindre har olika syn på vad man bör och inte bör äta. Så känner de sig alla friska 

och hälsosamma i den kosthållning de själva har. 

Då flera av bloggarna har olika livsstilar är det kanske inte så förvånande 

att de också har olika syner på hur och vad man bör äta. Sofia och Jonas är ett bra ex-

empel. Där Sofia fokuserar på välmående och hälsa, är Jonas en elitidrottare som foku-

serar på prestation.  Deras olika livsstilar och inriktning när det kommer till träning gör 

att det finns flera olikheter mellan de två. 

En rödtråd var dock att alla bloggare gillade att använda lite speciella och 

ovanliga livsmedel så som bl.a. kokosnötsolja, mandelmjöl, produkter som blivit beri-

kade med mer protein och kosttillskott i olika former. 

 

6.3 Vad anses som en hälsosamlivsstil och vad som ortorexi? 

Träningsnivån och livstilarna bland de olika bloggarna varierar väldigt. Vilket troligtvis 

är en av anledningarna till varför de har skilda åsikter angående vad som är en hälsosam 

och sund livsstil. Till vad som är överträning, ortorexi eller ett ohälsosamt beteende. 

Jonas beskriver ortorexi på följande sätt i ett av sina inlägg ”Ortorexi är 

vad fredagsmysarna kallar aktiva människors strävan att leva så bra det går.” 

(http://coltingblogg.com/). Han är också en professionell idrottsman som utövar ex-

tremkonditionsidrotten triathlon. Vilket kräver väldiga mängder träning, något som tro-

ligtvis är naturligt för honom. Ser man på sammanhanget till varför Jonas tränar som 

han gör behöver detta inte ses som överträning eller ett ohälsosamt beteende. Samtidigt 

som samma träningsmängd skulle kunna vara ohälsosamt för en annan person som inte 

tränar av samma anledning (Manley m.fl. 2008). 

http://coltingblogg.com/
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Utöver att se på sammanhanget till varför en person tränar som den gör, 

kan man också kolla på vilka bakomliggande psykologiska motiv som finns. I Thereses 

fall började hon träna i vad hon som beskriver som ”extremt mycket” och åt väldigt 

”nyttigt” under en tid då hon tillfrisknade ifrån anorexi. ”Ett tag tränade jag två gånger 

om dagen i princip varje dag, annars fick jag ångest, blev irriterad och kände mig 

tjock.” (http://blogg.loppi.se/sparkibaken/). I hennes fall kan denna nya besatthet av att 

träna och äta rätt ses som ett nytt tvångsbeteende i form av ortorexi som ersatte hennes 

tidigare ätstörning (Manley m.fl. 2008).  

Ortorexi är ett ämne som tas upp i majoriteten av bloggarna, de är alla 

eniga om att psykisk ohälsa i alla dess former skall tas på allvar. De är dock inte lika 

eniga vart gränsen mellan att medvetet träna mycket och hålla en strikt kosthållning för 

att man själv vill. Till att man gör detta p.g.a. av ett tvångsmässigt beteende och starkt 

kontrollbehov. Genom att titta på vilka bakomliggande psykologiska motiv som finns 

för att bloggarna tränar och äter på ett visst sätt. Har det varit lättare att förstå deras syn 

på om beteendet är hälsosamt eller inte (Manley m.fl, 2008). 

Alla de bloggare vi studerat arbetar på ett eller annat sätt med träning och 

hälsa, flera av dem var personligatränare eller instruktörer inom gruppträning. Detta är 

mycket troligt en väldigt stor faktor och motivation till att de tränar mycket och håller 

vad de anser vara en hälsosam kosthållning. Framförallt om detta är deras huvudsakliga 

inkomstkälla. Då deras resultat ifrån träningen och kosthållning kan ses som produkten 

av tjänsten de säljer i form av rådgivning. Om de själva inte lever som de lär kan det 

vara svårt att sälja konceptet till sina kunder. 

 

 

  

http://blogg.loppi.se/sparkibaken/
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7 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur träning och hälsa framställs inom svenska trä-

ningsbloggar. Den slutsats vi fått efter att ha studerat och analyserat dessa tio bloggar är att de 

framställer träning och hälsa på det sätt som reflekterar deras egna synpunkter och liv. När det 

kommer till kosthållning och vilken diet man bör följa, och vad som anses vara en hälsosam 

mängd träning har de ibland helt olika åsikter. Vilket kan ses som naturligt, då vissa av dem 

lever helt olika liv. 

Det skiljer sig en del mellan bloggarna i hur de väljer att dela och visa material 

som bilder ifrån tränings- och vardagssammanhang. Flera av dem delade med sig av fotogra-

fier dagligen, ofta där de poserade i samband med eller efter ett träningspass. De delade också 

med sig av fotografier på vissa av övningarna de tränade. Ibland i utbildningssyfte där de för-

klarade övningens syfte och utförande. Detta kan bero på att bloggarna till viss del har olika 

målgrupper, även fast alla har en inriktning mot träning och hälsa. Bloggar som Spark i Ba-

ken, Olgas Blogg, och Orka Mera skriver mycket om träningsformer riktade mot gravida eller 

nyblivna mammor. Medan PT-Philip riktar in sig mot manliga läsare och Jonas Colting be-

skriver sin blogg som ”En barnförbjuden blogg om konditionsträning”. Valet av material och 

vilken typ av inlägg som skrivs på bloggen beror mycket på vilken målgrupp de riktar sig 

mot. 

För att få en mer generell bild över hur tränig och hälsa framställs så behövs det 

mer forskning i alla de ämnen som det berör. Många refererar till vad de själva anser vara en 

bra mäng träning, vad som är rätt kost och hur man bör leva. Utan en klar definition av dessa 

punkter är det enkelt att förmedla den information man själv anser vara rätt. Det finns inte 

heller några regler på vad man får skriva på sin blogg. Vilket gör att det inte finns en klar röd-

tråd genom alla de olika träningsbloggar som finns, utan varje blogg är en spegling av perso-

nen som driver den, och de formas på olika sätt beroende på skribenteten och vilken målgrupp 

de riktar in sig på. 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

8 Bibliografi 

Bryman, A, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, översatt av Nilsson Björn, Upplaga 2, 

Liber, Sverige. 

 

Bratman, S. & Knight, D (2000) Health Food Junkies. Overcoming the Obsession with 

Healthful Eating. New York: Broadway Books. 

 

Crossley, N. (2006). In the gym: Motives, meaning and moral careers. Body & Society, 

12(3), 23-50. 

 

Fredrickson, B. L., & Roberts, T. (1997). Objectification theory: Toward understanding 

women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21, 

173–206. 

 

Festinger, L. (1954) A theory of social comparison process. Human Relations, 7: 117. 

 

George, M. (2013) Seeking Legitimacy: The Professionalization of Life Coaching. Sociologi-

cal Inquiry, 2013, pp. 1-30. Doi: 10.1111/soin.12003 

 

Hall, S., Evans, J., & Nixon, S. (2013). Representation / edited by Stuart Hall, Jessica Evans 

and Sean Nixon. London : SAGE, 2013. 

 

Hedblom, C. (2009) The body is made to move. Gym and Fitness Culture in Sweden. Stock-

holm: Acta Universitatis Stockholmiensis.). 

 

Kozinets, R (2011) Netnografi: Etnografiska undersökningar på nätet, översatt av Retzlaff 

Joachim, Upplaga 1:1, Malmö, Sverige. 

 

Lindgren, S. (2005). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. Malmö: Liber 

 

Lynch, M. (2010) From food to fuel. Perceptions of exercise and food in a community of food 

bloggers. Health Education Journal, 7, pp. 72-79. 

 



 

41 

Manley, R., O'Brien, K. & Samuels, S. (2008) Fitness Instructors' Recognition of Eating Dis-

orders and Attendant Ethical/Liability Issues. Eating Disorders: The Journal of Treatment and 

Prevention, 16(2), pp. 103-116. 

 

Nordiska Ministerrådet (2008) Framtidens Utbildning i Norden. Danmark: Scanprint 

 

Prichard, I. & Tiggemann, M. (2005) Objectification in Fitness Centers. Self-Objectification, 

Body Dissatisfaction, and Disordered Eating in Aerobic Instructors and Aerobic Participants. 

Sex Roles, 53, pp. 19-28. 

 

Philips, J. & Drummond, M. (2001) An investigation into the body image perception, body 

satisfaction and exercise expectations of male fitness leaders: Implications for professional 

practice. Leisure Studies, 20(2), pp. 95-105 

 

Rosenberg, Å, (2010) Virtual world research ethics and the private/public distinction, Inter-

national Journal of internet research ethics, vol.3. 

 

Sassatelli, R. (2000) The Commercialization of Discipline: Keep-Fit Culture and Its Values. 

Journal of Modern Italian Studies Volume 5, Issue 3, 2000. 

 

Smith, A.C.T. & Stewart, B. (2012) Body Perception and Health Behaviors in an Online 

Bodybuilding Community. Qualitative Health Research, 22(7), pp. 971-85. 

 

Steen-Johnsen, K. & Kirkegaard, K.L. (2010) The history and organization of fitness exercise 

in Norway and Denmark. Sport in Society, 13, pp. 609-624. 

 

Stern, M. (2008). The fitness movement and the fitness center industry, 1960–2000. Business 

and Economic History, 6. 

 

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979) An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin 

& S. Worchel (Eds), The social psychology of intergroup relations. Monterey, CA: Brooks-

Cole. 

 



 

42 

Walther, J, (2002) Research ethics in Internet-enabled research: Human subjects issues and 

methodological myopia, Department of communication, Cornell University, USA. 

 

 

 

 

 

 


