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Sammanfattning 
Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller 
olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som 
empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet 
iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de 
konsumeras av unga tjejer. Inledningsvis redogörs för en beskrivande bakgrund av moderna västerländska 
konsumtionssamhället och vad det kan innebära för individers identitetsarbete. Tidigare forskning inom 
området berör ungas förhållningssätt till kroppen, ideal och femininitet, kulturella framställningar av 
normer samt medier som verktyg för identitetsskapande. En netnografisk undersökning med text- och 
bildanalys har genomförts av tre stycken bloggar för både publicerat material och interaktiva delar, det 
vill säga bloggarens inlägg och läsarnas frågor och kommentarer. Tre grundläggande teman var specifikt 
framträdande i den funna empirin; tämjandet av kroppen, iscensättningen av heteronormativ femininitet 
samt konsumtion och klasskillnader. Vidare har analyser utgått ifrån grundläggande genusteorier som 
berör performativitet, klass, queerteorin, normalisering och makt och stereotyper och sociomentala 
relationer. Resultaten visar att tjejernas föreställningar om och iscensättningen av femininitet inom 
nätkulturen strukturerar såväl tankar som handlingar. Deras kroppar är eller strävar efter att vara bärare av 
viss slags ideal heteronormativ femininitet och kroppen fungerar som medium varigenom denna kan 
verka. Konsumtion och markörer visar sig vara medel som möjliggör iscensättningen och den ideala 
livsstilen. Relationen mellan skribenten och läsarna diskuteras i termer av makt, klass och expertkunskap. 
Diskussioner har även förts kring vilken betydelse och mening bloggarnas diskurser om femininitet och 
kroppsnormer kan ha för unga tjejers föreställningar om vad som krävs för att vara kvinna ”på rätt sätt” i 
dagens samhälle. 
 
Nyckelord: performativitet, heteronormativ femininitet, netnografi, unga tjejer, bloggar. 
 
Abstract 
The human body, in terms of everyday experiences and young women’s body staging of similar or 
unequal experiences that is exposed among an Internet culture on lifestyle blogs about health and fitness 
has based the empiric analyses. The study aims to examine how young women practice and negotiate 
hetero normative femininity on popular blogs about health and fitness and what conveys girls’ interest to 
read and interact in these type of online communities. The main questions of the study concern what type 
of feminine body standards are negotiated and orchestrated in blogs consumed by young women, what 
messages and ideals about health are conveyed and communicated through text and images, what kind of 
femininity do the girls strive to achieve by active consumption of and communication in blogs and why is 
it desirable, what enables the staging and what legitimizes the writers position as a role model and how 
can young girl’s health as a discursive practice be analysed and related to a broader social perspective 
concerning norms and ideals. The theoretical framework of the study is based on gender theories such as 
performativity, class, queer theory, normativity, power and social control, stereotypes and sociomental 
relationships. The methodology for the study is a netnographic observation of three blogs with further 
text- and image analysis both for published material and interactive fragments - blog posts and readers’ 
comments and questions. The three main themes that were specifically disclosed in the results are 
modifying of the body, the implementation of hetero normative femininity according to ideal images and 
consumption and class disparities. The results are illustrating the girls’ notions and staging of a specific 
heteronormative femininity among the Internet culture. The ideas about the ideal female body and 
lifestyle can structure thoughts as well as actions. Consumption and various types of labels and markers 
are used as tools for enabling the staging of the ideal lifestyle. The relation between the writer and the 
readers has been discussed in aspects of power, class and expertise. Further analyses and discussions has 
been held in terms of the theoretical framework of the study.  
 
Keywords: performance, heteronormative femininity, ideal body images, netnography, young girls, blogs.  
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1. INLEDNING 
Vår mänskliga kropp är inte universell eller naturlig i meningen att den är en biologisk organism som 
existerar utanför social och kulturell påverkan. Den betraktas inte på samma sätt över hela världen utan är 
snarare intimt sammanlänkad med och konstruerad av kulturen och det samhälle vi lever i. Att närma sig 
detta metodologiskt innebär fokus på förkroppsligandet snarare än kroppen samt processer snarare än 
tillstånd, där kroppen studeras i sig med sina möjligheter och begränsningar. Kroppen bör konceptualiseras 
i förhållande till sociala strukturer och uppmärksamma människans upplevelse och skapande av dessa. 
Detta förhållande mellan kultur, samhälle och kropp är idag ett etablerat fält men ur vissa aspekter 
outforskat. Man frågar sig hur kroppspraktik och samhälle ska mötas och vad attribut som exempelvis 
kläder har för betydelse för individen i sin upplevelse av att vara ett ”jag” (Gerholm, 1998:12f). Intresset 
för kroppen har vuxit även inom humaniora, samhällsvetenskap, sociologi samt feministiska och 
kulturforskare från olika discipliner som har genomfört nydanande studier. Kroppen har även fått ökat 
utrymme i samhället i stort där den massmedialiserats med växande fokus kring den friska och unga 
kroppen, vilket alstrat ett nutida kroppsreflekterande förhållningssätt. Sociologen Anthony Giddens (1993) 
menar att i vår senmoderna tid där tidigare hörnstenar för identitetsbildning och givna ideal uppluckrats, 
har kroppen kommit att användas som medel för att uttrycka sin identitet. För att skapa en självbild och att 
styra andras intryck av oss har vi allt mer sysselsatt oss åt vårt utseende och hälsa. Kroppen har i högre 
utsträckning blivit performativ och på så vis flyttat in i oss själva och blivit en del i strävan mot 
självförverkligande. Massmedias bilder av framgångsrika, vackra människor tycks påverka allt fler, vilket 
gör att kroppen individuellt kan skapas och omskapas och inte längre uppfattas som given. Massmedia 
matar ständigt med budskap om att modellera och förändra kroppen, försköna och förbättra, då meningen 
är att vi förväntas att forma vårt yttre som vi vill ha det eller helt enkelt efter hur vi tror att vi bör se ut 
(Gerholm 1998:8f). I media dominerar även diskursen som uttrycker tydliga skillnader mellan kvinnor och 
män, hur vi bör vara för att betraktas som feminina eller maskulina och överordnar heterosexualiteten 
framför andra sexuella läggningar (Goodall, 2012:160). Flickor lär sig tidigt att utseende och skönhet är 
centralt för den kvinnliga identiteten. För flickor i tonåren blir kläder, stil, ansiktet och kroppsformer 
grundläggande komponenter i deras identitetsbygge eller ett slags experimenterande och formande av sin 
kvinnlighet. Det yttre värderas efter hur normal eller defekt de anses vara i förhållandet till det kulturella 
utseendeidealet. Idealet hyllar numera västerländska, smala, unga och vältränade kroppar och jakten på 
denna ”perfektion” kan bli en drivkraft till att investera i sitt utseende (Frisell 1998:24). Investeringen kan 
vara dyrbar, då priset som kvinnor är villiga att betala för en hälsosam kropp kan komma kosta dem mer 
hälsa än vad de får för pengarna. Ambitionen med denna studie är att få ökad förståelse för och synliggöra 
det paradoxala mönster i unga tjejers strävan efter ideal och krav som gestaltas i samhället idag.  
	  
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Modernitet och identitetsarbete 
Per Nilsson (1998b) skriver att vårt västerländska samhälle idag präglas av ständigt växande 
avtraditionalisering, individualisering, konsumtion, medialisering och vetenskapens nya fokus på kroppen 
och identiteten. Förutsättningarna och möjligheterna att påverka sitt eget liv är nästintill obegränsade, där 
det är upp till varje människa att på ett ansvarsfullt sätt själv utforma sin vardag, livsstil, utseende och 
framtid (ibid:14f). Primärt handlar det om att som fristående individ forma en självbild, vilket senare även 
innefattar frågor om vem man är i relation till andra och hur man uppfattas av dem. Kroppen spelar här en 
central roll då den inte bara fungerar som biologisk materia som hjälper oss att registrera och bearbeta 
intryck, utan är även med vilken vi kommunicerar med omgivningen. Kroppen har således kommit att bli 
en yta där ens identitet kan avläsas och ses som bärare av uttryck för individuell livsstil och identitet. 
Identitetsbegreppet har i linje med samhällets nya kännetecken och krav tillskrivits en mer föränderlig, 
öppen och motsägelsefull karaktär. Vårt snabbt föränderliga och pluralistiska samhälle saknar ofta 
enhetliga levnadsmönster och vanor, vilket skapar ett behov av självbekräftelse hos oss, både i termer av att 
vara annorlunda men även att vara som andra. Att skapa sig själv blir ett reflexivt projekt i det att 
identiteten i olika grad är påverkbar och vissa sidor tar uttryck och har varierande betydelse i skilda 
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sammanhang och sociala situationer. Man observerar sig själv och andra och anpassar sig utifrån de bilder 
och krav om hur man tror att man vill eller bör vara i relation till både sociala praktiker och existerande 
diskurser. Det kan handla om vad det innebär att höra till en viss åldersgrupp, etnisk grupp, grad av 
utbildning, vara gift eller ensamstående eller att vara man eller kvinna. Nilsson förklarar att identiteten kan 
vara en föränderlig plattform utifrån vilken man förstår sig själv i ett givet sammanhang på grundval av ens 
tidigare biografi. Därmed är den både stabil och föränderlig, generell och specifik samt själslig och 
kroppslig på samma gång (Nilsson 1998a:11ff).  

Sociologerna Ulrich Beck och Anthony Giddens menar att grunden för dagens form av 
”risksamhälle” är uppståndelsen av olika motsägelser, där individen själv ansvarar för att ta beslut och göra 
rätt val. I personliga relationer och i förhållande till tillgänglig expertkunskap är människor hänvisade till 
att skapa sig själva och sin trygghet (Giddens (1996:97-106). Svårigheten, mångfalden och öppenheten i att 
förutse framtiden medför både möjligheter och begränsningar för oss. Vi måste ständigt försöka hantera 
och bedöma riskbilder som står i relation till olika vinster och är knutna till livets val och skilda 
handlingsalternativ. Giddens menar att människors identitet formas i mellanrummet mellan vårt behov av 
ontologisk trygghet och de förhållanden som frambringar existentiell oro (Giddens 1991).  

1.1.2 Identitet och konsumtion 
Samhällsomvandlingen i modern tid är betydande i förståelsen för hur våra kroppar, utseende och 
personliga framtoning fungerar beskrivande och som särskiljande riktmärke för vem man är. Kroppen 
fungerar som bärare av personlighet och identitet tillsammans med våra vanor och ägodelar. Nya former 
av avbetalningsköp, konsumtionskrediter och metoder för marknadsföring lockar och möjliggör för en 
bredare allmänhet att bli deltagare i konsumtionen av upplevelser och varor. Konsumtionssamhället ger 
materiella villkor och tillhandahåller förebilder och redskap för att forma kroppen samt framväxt av en 
köpstark medelklass som kan livnära sig på olika former av livsstilsproduktion. Kroppsformande 
verksamheter och hjälpmedel erbjuds på marknaden såsom motionsredskap, kostråd och plastkirurgi. 
Härtill har även kvinnors inträde på nya arenor i arbetslivet kommit att problematisera bilden av vad 
kvinnor och män kan och bör göra (Shilling 1993:39; Featherstone 1991a:171f). Konsumtionskulturens 
dynamik med sin höga förändringstakt och variation av utbud och förbrukning av individuella uttryck, 
varor och aktiviteter försvårar att knyta värderings- och konsumtionsmönster till specifika 
samhällsgrupper. Dessa mönster kan manifesteras i val av kläder, ägodelar och fritidsaktiviteter där olika 
livsstilar ställs bredvid varandra utan inbördes hierarkisk ordning (Featherstone 1991b:83). Varor som 
tillverkas för personlig produktion utlovar personlig framtoning, uppvisande och förfining av 
individualiteten och medför en stilisering av livet. Härmed sägs identitetsidealet skifta från en 
produktionsetik där personligt initiativ och sparsamhet värderades, till en konsumtionsetik som bejakar 
begär, njutning och sensualism (Featherstone 1991a:176, 187ff).  

1.1.3 Expertkunskap och specialiserade yrkesgrupper 
Chris Shilling (1993:1-18) tar fasta på vår resa mellan begränsningar och möjligheter och diskuterar två 
parallella och till viss del motsägelsefulla utvecklingsprocesser. Dessa har bidragit till ökad vaksamhet på 
den egna kroppen och vårt ökade behov av kontroll och reglering av det egna jaget. Människan har fått 
utökade tillgångar av redskap för att kunna förändra och kontrollera sin kropps utseende, vikt eller psykisk 
och fysisk styrka. Detta genom den teknologiska och vetenskapliga utvecklingens åtgärder men även 
genom råd från konsultativa yrkesgrupper samt information från statsbyråkrati riktad mot välfärd och hälsa.  
Featherstone talar även om att den utvecklade konsumtionskulturen skapat behov av och utrymme för ett 
nytt socialt samhällsskikt med specialister på distribution och produktion av livsstilar. Sådana yrkesgrupper 
är exempelvis reklammakare, modeskribenter, kroppsvårdare och olika slags rådgivare som agerar 
livsstilsproducenter och skapar fragmentering och differentiering av kulturen. Vidare bidrar medelklassens 
ständiga jakt på distinktioner och nyheter till destabilisering och förändring av etablerade status- och 
symbolhierarkier (Featherstone 1989:113-138). Specialisterna som livnär sig yrkesmässigt på att utforma 
modern kultur och dess ideologier kan ses som kulturförmedlare, som även de verksamt påverkar 
diskussionen om framtida och nuvarande samhällets struktur och krav. Featherstone menar att tanken om 
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dagens fritt svävande individ är nära förknippad med att dessa nya intellektuella grupper har fått ett så pass 
stort inflytande i samhället (Featherstone, 1991b:48). Därtill tillhandahåller medievärlden och 
reklamutbudet för den enskilde individen ett överflöd av möjliga referenspunkter. Den ungdomliga 
hälsosamma kroppens diskurs samt hur den kan bevaras stimuleras vidare och förstärks, i synnerhet då allt 
fler människor lever längre. Tidigare etablerade könsrollsmönster har rubbats och en förändrad relation 
mellan könen genererar diskussionen om vad som är kvinnligt eller manligt i vår tid. Metoder att 
intervenera den egna kroppen ökar ständigt samtidigt som expertkunskap och vetenskap bidrar till 
destabilisering av kunskap om kroppen (Featherstone, 1991a:1-35,170-196).  

1.1.4 Bloggen som kommunikationsmedel 
Internet och dess variation av sociala medier möjliggör kommunikation och interaktion för både publiken, 
konsumenterna och företag. Aktörer som bloggare och forummedlemmar ges härmed möjlighet för 
diskussion och spridning av budskap till allmänheten kring företag, deras produkter och varumärken 
(Bertilsson, 2014). Nationalencyklopedin beskriver bloggen som en öppen dagbok på internet. Det består 
av regelbundet publicerade inlägg med personliga synpunkter och iakttagelser från situationer i 
bloggskribentens vardag och samhälle. Inläggen består av texter och ofta med tillhörande bilder eller 
videoklipp. Det är vanligt att texten innehåller länkar till andra webbsidor, relaterade artiklar eller andra 
bloggar i samma kategori. Genom varje inläggs eget kommentarsfält ges läsarna möjlighet för 
engagemang i bloggen och interaktion med både skribenten och andra läsare (Ne.se/blogg). Nordicom 
Sverige för årlig statistik över medias utveckling och användande i landet. I Nordicoms Mediebarometer 
från 2013 redovisar att ungdomar i åldern 15-24 år ägnar upp emot sju timmar dagligen på internet, varav 
46 procent av tiden avsätts åt aktiviteter på internet varav 28 procent åt sociala medier (Nordicom 
2014:24). Rapporten visar även att 14 procent av befolkningen besöker en blogg dagligen och 4 procent 
driver en egen blogg eller kommenterar andra bloggars inlägg. De mest frekventa användarna är unga 
kvinnor i åldern 9-17 år varav 14 procent skriver och 36 procent läser bloggar dagligen (Nordicom 
2014:122). I artikeln ”Why we blog” diskuteras anledningar till varför unga människor bloggar. Bloggen 
beskrivs som ett socialt medium som ger unga möjligheten att uttrycka sig i nya forum. Skriftspråket 
fungerar som ett identitets- och relationsskapande kommunikationsmedel mellan skribenten och läsarna. 
Syften med bloggen kan vara att dokumentera sitt liv, utveckla idéer, underhålla, skriva ner tankar eller 
kanske främst att skapa ett forum för kommunikation. Kommunikationen mellan skribenten och läsarna är 
således främsta anledningen till att bloggen uppdateras kontinuerligt. Innehållet bestäms av skribenten 
men styrs till stor del av medvetenheten om vad läsarna intresserar sig för, förväntar sig och vill läsa om. 
Artikelns författare menar att innehållet i bloggen påverkar läsarna samtidigt som läsarnas synpunkter och 
åsikter påverkar bloggaren (Nardi m.fl. 2004:43ff). Bloggen som företeelse har utvecklats under det 
senaste decenniet och kan vara personligt skrivna eller med teman som knyter an till olika yrkesgrupper, 
institutioner, medier eller organisationer (Nordicom 2014:122). Ett relativt nytt bloggfenomen som snabbt 
etablerats och nått stor popularitet är i temat hälsa och träning dit många söker sig för inspiration och 
vägledning för en hälsosammare livsstil. 

Chayko (2002) diskuterar företeelsen om att skapa relationer utan fysiska träffar och hur vi 
använder internet som betydelsefullt och viktigt verktyg för relationsskapande. Idag ingår sociomentala 
relationer som en naturlig del i vårt vardagsliv. Teorin redogör för tre faktorer som krävs för att 
sociomentala relationer och band ska skapas och upprätthållas. 1. Ett tekniskt kommunikationsmedium. 2. 
Utrymme för kommunikation. 3. Likasinnade individer som söker sig till varandra och skapar kontakt 
(Chayko 2002:8). Tankar och känslor är en viktig del i relationen på grund av den uteblivna fysiska 
kontakten (ibid:42). Bloggen beskrivs som en typisk arena för sociomental kontakt där man finner närhet 
och samhörighet. Känslor och tankar uttrycks genom det skrivna språket och dess systematiskt 
funktionella grammatik ger uttryck för språkets innebörd och mening (ibid:31). 

Beteckningen heteronormativ femininitet används i denna uppsats och syftar till att komma 
åt både homosociala och heterosexuella imperativ som kan ses grundläggande för konstruktionen av 
genus. Det heteronormativa genus syftar till iscensättandet av genus ”på rätt sätt” – man lyckas prestera 
rätt kopplingar mellan kroppen, genus, begär och sexualitet och kan då talas om som en slags 
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överlevnadsstrategi inom ett ofrånkomligt system. Inom den heteronormativa genusordningen tenderar 
överträdelser att följas av sanktioner och där individer av ett specifikt kön inte bara förväntas bete och klä 
sig på ett skilt sett från det motsatta könet, utan även antas ha sexuella relationer och begära den andre. 
Det handlar alltså om en ordning inom vilken särskilda rörelsemönster, tal, stilar och begär är mer 
önskvärda och priviligierade än andra och där normer både skapas och upprätthålls (Ambjörnsson 2004).1 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ligger denna studies grundläggande fokus på iscensättning 
av heteronormativ femininitet, som återges i stor utsträckning och efter tydliga ramar i medier. Detta 
påverkar normer och idealbilder kring kön/genus och sexualitet och vidare även unga människors 
identitet, självbild och livsstil. Därför är det relevant och aktuellt att diskutera om och i så fall hur 
iscensättningen av femininitet i bloggar i temat träning och hälsa kan bidra till reproduktion eller 
förändringar av den diskursordning om genus och femininitet som även förmedlas idag i samhället. I 
försök att förstå ett visst kroppsligt bruk ligger fokus således på att undersöka brytpunkterna mellan 
handling, reflektionen över den, modeller för dess tolkning tillsammans med övergripande värderingar 
och normer. Genom att fokusera på hur tjejer, medvetet eller oreflekterat, kan införliva och fortplanta sitt 
samhälle i sin kroppslighet är ambitionen att närma mig detta led mellan avsikt och resultat.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Med stöd i grundläggande genusteorier och vidare performativitet, heteronormativ femininitet, makt och 
klass kommer jag analysera och föra diskussion kring vilken betydelse bloggarnas diskurser om 
femininitet och kroppsnormer kan ha för unga tjejers föreställningar om vad som krävs för att vara kvinna 
”på rätt sätt” i dagens samhälle. Syftet är att genom en netnografisk metod undersöka hur normativ 
femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära hälso- och träningsbloggar samt varför 
de konsumeras av unga tjejer. Följande forskningsfrågor har ställts och vidare besvarats; 
 
1. Vilka feminina kroppsnormer förhandlas och iscensätts i bloggar som riktas till unga tjejer?  
2. Vilka budskap och hälsoideal förmedlas och kommuniceras genom bild och text i bloggarna?  
3. Vilken slags femininitet vill flickorna åstadkomma genom aktiv konsumtion av och kommunikation i 
bloggarna och varför är den eftersträvansvärd? 
4. Vad möjliggör iscensättningen och varför legitimeras bloggerskornas roll som förebilder? 
5. Hur kan unga tjejers hälsa som diskursiv praktik analyseras och relateras till ett större och bredare 
samhällsperspektiv om normer och ideal? 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För vidare redogörelse för begreppet >heteronormativ femininitet< se avsnitt 3.3.	  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
Nedan presenteras tidigare forskning och litteraturgenomgång för att ge grundläggande beskrivning och 
förståelse för praktikens historia ställt mot aktuella läget inom studiens berörda områden. Tidigare 
svenska och internationella studier vägleder möjliga tillvägagångssätt i undersökningen och mot denna 
bakgrund tillsammans med ett teoretiskt ramverk kommer studiens resultat och analyser återföras och 
diskuteras. Sökandet efter relevant forskning och litteratur påbörjades i databasen ub.uu.se och vidare 
Sumon, DiVA och Idun. Dessa träffar gav inga direkt passande resultat men specifika delar fungerade 
vägledande vidare till undersökningens egna områden. Forskningsområdena utgörs av ungas 
förhållningssätt till kroppen och ideal, reflexivt förhållningssätt till femininitet, samhällets, kulturens och 
medias framställning av normer och ideal samt blogg och konsumtion som verktyg för identitetsskapande. 
 
2.1 Ungas förhållningssätt till kroppen och ideal 
Många studier har kommit fram till liknande resultat och forskning visar uppenbara tendenser på att 
kroppen i vårt samhälle drar till sig ett stort intresse då kroppsligheten är lätt att få syn på i medier som 
TV, reklam, press och inte minst på Internet. Här exponeras ett överflöd av bilder på vältränade, slanka 
och sexuellt utmanande kroppar och betydelsen som vi tillmäter utseende och kroppsform är svårt att 
undgå. Idéer om vilka effekter medier har i påverkan av dess användare har sedan början av 1900-talet 
pendlat mellan att vara både inflytelserika och maktlösa (Bruhn Jensen, 2009:120). Idag spelar medier en 
stor och viktig roll i vårt samhälle och vardag där presentation och reproduktion av idealet mer eller 
mindre kommer att påverka synen på oss själva och andra, våra åsikter, livsval och identitet. Avgörande 
för graden av påverkan av innehållet är att inta en passiv roll då vi som konsumenter accepterar innehållet 
eller en aktiv roll då vi tolkar innehållet individuellt. Hur olika människor influeras beror även egenskaper 
som könstillhörighet, där många forskare menar att främst unga kvinnor påverkas av stereotyper och 
negativa könsroller då kvinnor framställs som passiva och maktlösa med fokus på deras kroppar och 
sexualitet Goodall (2012:160f).  

Medievetaren Anja Hirdman (2001) gör en historisk jämförelse mellan Fib-Aktuellts och 
Vecko-Revyns framställning av kvinnobilder under sena 1900-talen och upptäcker att tidningar från år 
1995 fokuserar betydligt mer på kroppens görbarhet än tidigare. Tidningarnas tidigare tonfall som 
debatterande har ändrats till att uppmana läsaren att förändra sig själv, där främst kvinnokroppen framstår 
som något potentiellt förändringsbart. En åtråvärd identitet kan uppnås genom kroppslig förvandling där 
ett återkommande grundtema utgörs av en beskrivning av ”vem hon är” samt ”vem hon kan tänkas vilja 
bli” (Hirdman, 2001:191).  

Intresset för kroppen vaknar tidigt och att personlig stil i aspekten av utseende, kropp och 
kläder är viktiga. Det händer att unga redan i tidiga tonåren vill bli smalare och har vid någon tidpunkt 
försökt att banta (Nilsson 1998:14). Socialstyrelsen (2014) visar flera betydelsefulla riskfaktorer för ungas 
utveckling av ohälsosamt beteende där den främsta är missnöje med kroppen och utseendet, negativa 
intryck av kroppsideal samt medias påverkan. Ungdomsrapporten från 2013 baseras på en genomlysning 
av ungas beteenden, attityder och värderingar för att identifiera hur olika faktorer i deras tillvaro kan 
hänga samman. Rapporten visar att unga i åldern 15-26 år främst känner sig stressade av ständiga 
förväntningar på sig själva och tankar som rör den egna kroppen, utseendet och vikten. Upplevelsen av 
stress är vanligare bland tjejer, vilket troligtvis sammanhänger med skilda förväntningar som riktas mot 
tjejer och killar i samhället idag, där bilden av hur och vad unga tjejer bör vara kan bidra till att de 
upplever sig som stressade i högre utsträckning Ungdomsbarometern 2013:11f).  

Carita Bengs (2000) studerar hur unga tolkar, upplever och förhåller sig till 
utseendefixerade och kroppsliga kulturella och sociala normer, hur dessa påverkar deras egen syn på sin 
kropp samt hur den kontrolleras eller förändras på olika sätt. Vidare undersöks vad dessa uppfattningar 
ger för effekt på ungdomarna samt hur kroppen kontrolleras genom praktiker som träning, dieter, 
plastikkirurgi eller användande av anabola preparat. Studiens teoretiska infallsvinkel grundas i generella 
teorier om kroppen och genusperspektiv och bygger på frågeformulär med 167 tjejer och killar i åldern 
13-17 år. Bengs understryker hur kroppen främst beskrivs som ett projekt under arbete, där den 
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individuella kroppen beskrivs som ”görbar” och ständigt kan förändras och förbättras. Dessa iakttagelser 
stämmer överens med Featherstones (1994) beskrivning av kroppens plats i västerländska 
konsumtionssamhället då utformandet av ens kropp utgör en allt mer central del av jagupplevelsen och 
identiteten. Bengs betonar vikten av att se kroppen i praktiken då den interagerar med och påverkas av 
yttre faktorer där framförallt sociala relationer och massmedia står i fokus. Anmärkningsvärt med 
massmedia är att rådande ideal kritiseras samtidigt som den är idealens medskapare. Resultaten visar att 
kroppen är väldigt viktig men synen på kroppen skiljer sig mellan könen. Flickorna tenderar att främst 
vara orienterade mot sin egen kropp med dess brister och är i större utsträckning missnöjda med och har 
problematisk syn på den egna kroppen. Deras missnöje ökar med åldern och då även engagemanget i att 
försöka förändra sin kropp där andras syn på dem spelar stor roll. En smal kropp är önskvärd bland tjejer 
medan killarna snarare ville förändra sin längd och ökad muskelmassa där träning ansågs vara lösningen. 
Majoriteten av killarna i studien var tillfredsställda med sin kropp i större utsträckning samtidigt som 
nästan hälften av ungdomarna i undersökningen höll med om att människor med attraktiva kroppar 
tenderar att bli bättre behandlade av allmänheten. Flertalet svarade att de ofta jämför sin kropp med andra 
och försöker att få den att efterlikna bilden av idealkroppen. Påverkande faktorer visade sig vara andra 
människor och sociala relationer de ingår, där kroppens intersubjektiva och sociala aspekter illustreras. 
Massmedia tillsammans med närstående framstod som främsta källan till upplevelse av påverkan gällande 
både hur killar och tjejer i studien såg på sin egen kropp. Bildmedier och tidningar visade sig ha särskild 
effekt på unga tjejers kroppsuppfattning där upplevelser av påverkan skilde sig tydligt mellan killar och 
tjejer. Detta menas bero på att fokus genomgripande ligger på tjejers utseende och kroppar i större 
utsträckning än killars. 

Rich, Evans och De Pian (2011) har undersökt unga tjejers komplexa förhållningssätt till 
vikt och hälsa då de främst genom media ställs inför krav att vara smala och hälsosamma, dock i ”lagom” 
grad. Undersökningens analys tyder på att idealen ofta är paradoxala och svåra att nå. Fysisk aktivitet 
visade sig övergripande utföras i strävan efter att förändra kroppen utefter kulturella mål istället för att se 
träningen som en rolig aktivitet. Den uppmärksammade fysiska kroppen i skolmiljön tenderade att vara 
upphov till diskriminering om ungdomarna hade känslan av att inte passa in. Fokus på kroppen kunde i 
sin tur vara en potentiell startpunkt för ohälsa i form av stört förhållningssätt till kost, fysisk aktivitet eller 
till den egna kroppen (Rich m.fl. 2011). 

2.2 Reflexivt förhållningssätt till femininitet 
Fanny Ambjörnsson studerar hur unga tjejer förhåller sig till stereotyper, förväntningar och normer 
knutna till normativ femininitet. Hon genomför deltagande observationer kombinerat med gruppintervjuer 
med tjejer i deras vardagsmiljö i grundskolan under ett års tid. Tjejerna iscensätter och upprepar bilden av 
den utseendefixerade och fnissande tonårstjejen, en bild som de både uppfattar vara delvis felaktig men 
samtidigt försvarar sin rätt att leva utefter. Samtidigt driver de med och ironiserar över föreställningar om 
det egna kollektivet på ett subtilt sätt, vilket inte är en lätt balansakt. De anser sig till viss del vara offer 
för bilden och den kommer att medverka till att bestämma tjejerna som en i samhället underprivilegierad 
kategori. Att genom återupprepningar försvara sin rätt att vara en ”typisk” tonårstjej kan därför upplevas 
som dubbelbottnat. Detta multipla seende innebär en ständig pendling som både är en förväntning på och 
beskrivning av hur tjejerna ska bete sig och blir ett sätt att förhålla sig till den specifika positionen som 
just tjej. Karaktäristiskt för det multipla seendet är det flexibla och reflexiva som inte verkar lätt att 
behärska. Tjejerna i studien diskuterar svårigheten i att stå för sina åsikter och samtidigt vika undan i 
mångtydigheter, halva ställningstaganden eller ironi. Ambjörnsson menar att kvinnors historiska 
erfarenhet av att vara objektifierade kan förklara deras berättelser som särskilt reflekterande över den 
egna identiteten och situationen utifrån andras ögon. Tjejernas ironi som återföljs av anpassning 
sammanhänger även med hur västerländska medelklassen sägs konstrueras i relation till både över- och 
arbetarklass (Ambjörnsson 2004:75-77). Det multipla seendet som en klassbunden strategi att hantera och 
manifestera normativ femininitet iscensätts även i förvandlingsakten, där det mest påtagliga temat är 
görbarhet. Den aktiva handlingen att förvandla kroppen och producera en ”ny individ” eller en ”ny 
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kvinna” är ett centralt tema i diverse medier. Här beskrivs och rekommenderas konkreta handlingar som 
visar hur kvinnlighet är något som kan skapas och frammanas med rätt hjälp och vägledning (ibid:157).  

Nina Björk (1996) diskuterar vad det innebär att vara kvinna idag och om det verkligen 
finns en naturlig kvinnlighet då hon analyserar ideologin runt kvinnlighet som presenteras i medier såsom 
dam- och modetidningar (Björk 1996:18-35). Hon skriver att våra kroppar bär på de första och uppenbara 
tecken på kvinnlighet, det vill säga bröst och kön, men ändå är den nakna kvinnan inte den mest kvinnliga 
(ibid:9). Hon menar att den naturliga kvinnlighet som benämns är egentligen en utklädnad eller påtagen 
mask som mode- och sminkvärlden lever på. När det idag är tillåtet att bekräfta sin kvinnlighet gäller det 
inte att låta kroppen vara som den är, utan varje del är ett föremål för förbättring och omsorg (ibid:28). 
Förbättringar görs genom att förändra kroppen med exempelvis smink eller att raka bort oönskat hår. 
Många kvinnor utgör dagligen detta skapelsearbete som ska ha funktionen att göra dem till ”naturliga” 
kvinnor. Björk menar att man i vår kultur inte är kvinna i första hand när man är naken, utan då man är 
påklädd och paketerad som kvinna genom att tillföra kulturella produkter. Vår kulturs konstruktion av 
kvinnlighet handlar om att framstå som ett vårdat, vackert och paketerat objekt med syfte att behaga 
andra. Vidare menas att kvinnan antar en underordnad position i ett patriarkaliskt samhälle genom att inta 
själva objektpositionen.  

Lithman (1988) menar att då privatisering av betydelser och innebörder förstärks och 
möjligheten att förändra kroppen ökar och stimuleras blir kroppen föremålet för skilda val och 
möjligheter. Den blir ett projekt vars resultat ska visas upp, presenteras och bedömas. Den starka 
föreningen mellan det själsliga och kroppsliga gör att gränser mellan vårt inre och yttre förskjuts eller 
suddas ut och skillnaden mellan kropp och person försvinner. Därmed kommer den enskilda kroppen att 
bli en individuell kropp som vidare ses som ett moraliskt uttryck. Featherstone (1991a) påstår att en 
sensuell, vältränad och ung kropp kan uppfattas som moraliskt föredöme och vittna om självdisciplin i 
dagens konsumtionskultur, medan en otränad, tjock eller ful kropp kan antyda moralisk slapphet med 
bristande självdisciplin (ibid:170-196). Lithman påpekar härmed att det intellektuellt-moraliska förläggs 
till kroppen och det kroppsligt-fysiska. Då kroppen manifesteras i storlek, form, framträdande, utseende 
eller uppträdande och länkas ihop med och ger uttryck för identiteten ökar kroppens betydelse och vår 
yttre framtoning i livet. Olika sätt att värna om sin kropp med omtanke, både psykiskt och fysiskt, kan ta 
uttryck olika beroende på vad man vill åstadkomma. Detta leder till att vardagligt vara mån om sitt 
utseende, klädsel och inre harmoni men i vissa fall till och med övergå i paranoid viktkontroll eller 
begivenhet för fysisk träning (Lithman 1988).  

Feministen Susan Bordo (1993) har inspirerats av Foucault och ställer sig kritisk till 
könsförtryckarparadigmet då det anses som endimensionellt i den aspekten att ingen hänsyn tas till ras-, 
klass, sexuella eller etniska skillnader mellan kvinnor. Paradigmet ser kvinnor som offer för ideologier 
om kvinnans underlägsenhet som skapas och upprätthålls genom kulturellt skapade system av normer. 
Skönhetspraktiker tolkas som maktutövning mot kvinnor och deras kroppar samt patriarkaliskt förtyck 
(Frisell 1998:25).  Bordo tolkar däremot inte makt som en form av förtryck, utan istället som 
disciplinering genom relationer på mikronivå via de nätverk av institutioner, teknologier och praktiker 
som upprätthåller dominanta och underordnade positioner inom ett område. Kroppen ses här som en 
utgångspunkt som alstrar kulturella diskurser och social kontroll. Undergivna mans- och kvinnokroppar 
skapas efter rådande ideal som domineras genom västerländsk kultur då de behärskas och normaliseras. 
Dessa idealkroppar är ungdomliga, smala, starka, fysiskt vältränade och androgyna, vilket vidare 
avspeglar kulturens grundläggande värderingar om självkontroll, självständighet, ungdomlighet, tuffhet 
och tävling. Då kroppen anpassas genom träning, strikt kost eller till och med plastkirurgi har den kommit 
att bli en materiell handelsvara som kan omskapas och manipuleras för att passa rådande skönhetsideal, 
mode och kulturella värderingar. Bordo menar att ett visst skönhetssystem byggs upp utefter en kulturell 
och social hierarki som formulerar normer för vad som är ett avvikande eller normalt yttre. En vältränad 
och bearbetad kropp symboliserar den rätta inställningen genom att få bort överflödigt underhudsfett och 
bygga välsvarvade muskler. Detta görs inte bara för att polera ytan, utan visar vår egentliga karaktär och 
själstillstånd. Den antyder om framgång, energi och viljestyrka, det vill säga; förmågan att göra någonting 
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av sitt liv och sig själv. Den otränade kroppen fungerar i sammanhanget som en motpol som kännetecknar 
oförmåga och bristande självdisciplin. Självdisciplinen och självkontrollen ligger att i de underliggande 
budskapen kring ständigt ökande konsumtion i vår tids marknadsekonomiska system kunna kontrollera 
sina begär och lustar. Associationer till kroppen som irrationell och ständigt hungrig måste bemästras och 
elimineras för att vidare få samhällets respekt och beundran. Kvinnan som historiskt förknippats med 
egenskaper som passiv och formbar men även oberäknelig, impulsiv och okontrollerbar får nu lära sig att 
undertrycka och övervinna dessa. Detta för att få respekt, status och makt i samhället och uppmanas 
således till avståndstagande från det hon lärt sig att kvinnlighet konstitueras av.  

Goodall skriver även om att unga försöker passa in i en stereotyp roll och presentera sig 
själva utifrån dessa föreställningar då de exponeras för bilder av hur den ideala kvinnan eller mannen ”ska 
vara”. Unga kvinnor tenderar att ta efter representationen av kvinnan som passiv och sexuell snarare än 
kompetent och intellektuell då denna typ av egenskaper hyllas och uppfattas som önskvärda. I sin tur 
reproduceras denna typ av könsroller genom att tjejer själva publicerar bilder och filmer av sig själva där 
de uppfattade idealen förmedlas vidare. Tjejer som upplever idealet som ouppnåeligt riskerar att få dåligt 
självförtroende, depression eller ätstörningar (Goodall 2012:161).  

Ambjörnsson (1998) undersöker hur unga tjejer i dagens Sverige kan fundera över sina 
kroppar. Genom intervjuer med fem unga kvinnor har ett mönster framkommit där den egna kroppen ses 
som en integrerad del av jaget men även ett objekt som kan kontrolleras. En ständig förhandling pågår 
kring kroppens roll och värde inom dem. I försök att minska objektifieringen och minska makten av den 
”manliga blicken” tar de avstånd från den egna kroppen. Samtliga fem informanter ansåg sig ha negativ 
syn på sin kropp i mer eller mindre utsträckning. Det fanns olika sätt att förhålla sig till detta missnöje, 
där en strategi kretsar kring viljan att förändra. Tillvägagångssätt för den åtråvärda förändringen sker 
främst genom träning, lägga om matvanor eller bantning. Viljan att förvandla sin kropp är en aktiv 
bearbetning i försök att omskapa delar man är missnöjd med och på så vis göra någonting åt sin situation. 
Samtidigt som dessa aktiviteter ger en slags säkerhet infinner sig känslan av misslyckande, skuld eller 
otillräcklighet då träningstillfällen eller goda matvanor försummas och missnöjet med kroppen blir 
påtaglig. Idealet att omforma eller aktivt bygga kroppen genom medel som träning och dieter har en 
inbyggd medveten ouppnåelighet. Metoden blir således ett konstant tillstånd snarare än något att tillämpa 
för att bli nöjd med den egna kroppen. En annan strategi att förhålla sig till missnöjet är att försöka dölja 
kroppen i situationer man känner sig osäker i. Här handlar det både om hur man klär sig men även att 
försöka att inte ta plats och dra blickarna till sig i offentliga situationer för att slippa utsättas för obehag. 
Ytterligare ett förhållningssätt är att medvetet distansera sig och ta avstånd från den egna kroppen och på 
så vis försonas med missnöjet. Trots att den egna kroppen ses i negativa termer, anser sig informanterna 
vara normala och problemfria, vilken ofta grundar sig i egna jämförelser med anorektiska vänner. I andra 
fall beskrivs missnöjet som något alla tjejer måste brottas med, vilket blir en sorts normalitet. Liktidigt 
med att se kroppen som ett objekt att förhålla sig till, beskrivs den även som utgångspunkt för den 
personliga identiteten. Kroppens utseende fungerar som ett uttrycksmedel, genom vilken man delger sin 
omgivning om sin personlighet och vad man är för slags människa. På så vis kopplas även det egna 
välbefinnandet till kroppsuppfattning och utseende, där glädje och självförtroende gör att man trivs med 
sin kropp medan nedstämdhet kopplas även dessa negativa känslor till kroppen (Ambjörnsson 1998:40-
60). 

2.3 Samhällets, kulturens och medias framställning av normer och ideal 
Eriksson m.fl. (2008) riktar kritik till gymmens pådrivning och framställning av den unga vältränade 
kroppen som motsvarar manliga och kvinnliga ideal. Vid köpet av ett medlemskap utlovas en förhöjning 
av yttre och inre förmågor och därmed en tillfredställelse med sig själv och sitt utseende. Kroppen 
framställs som ett projekt som kan och bör omformas till mer socialt accepterat där känslan av att vara 
attraktiv bidrar till en roligare livsstil. Då individer jämför sig med varandra eller rådande kroppsideal är 
det vanligt att vår självbild och känslor kring det egna jaget blir negativa. Studien undersöker ett test om 
Ortorexi vars syfte är att upptäcka en relativt ny form av ätstörning som innebär en besatthet av att 
ständigt leva hälsosamt vilket uttrycks genom överdrivet planerande kring och förtäring av hälsosam mat, 
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ofta i kombination med överdriven fysisk träning. Ortorexi är vanligare bland människor vars fysiska 
aktiviteter fokuserar på resultat för utseende, kroppsform och vikt. Testens resultat skilde sig mellan 
kvinnliga och manliga deltagare, troligtvis på grund av dess skilda framställning av idealkroppar vilket 
även får skilda fokus inom fitness.  

Jennifer Hargreaves menar att kvinnors ökade intresse för träning som exempelvis media 
visar är nära kopplat med kommersialisering av kvinnokroppen och sexualiteten. Ett exempel är 
idrottskläder som är gjorda för att framhäva kvinnokroppen men samtidigt dölja den, vilket inger känslan 
av en kropp som är avklädd och påklädd på samma gång. Åtsittande material framhäver kroppsformer 
och är sydda på ett sätt som för tanken på sexuell aktivitet snarare än sportslig. Kläderna kombineras ofta 
med skönhetsartiklar som smink, målade naglar och smycken, vilket Hargreaves menar ger totalbilden av 
kropp, idrott och sex. Är detta för att en idrottande kvinna ska kunna bevara sin kvinnlighet? Kanske 
behöver en muskulös kvinnokropp legitimeras genom kvinnliga attribut för att bli godkänd. Hargreaves 
påpekar även att ideologin som genomsyrar kvinnors idrott handlar till stor del om syftet att få en 
vackrare kropp och sexuell utstrålning och mindre för välbefinnandet och nöjets skull. Tidningar som 
propagerar för hälsa och idrott tenderar också att ha en underton med ett mer eller mindre dolt budskap 
om att hälsan kopplas till sexualitet. Denna sexualiserade kropp även vanligt förekommande i annonser, 
tidningar och diverse medier. Här poserar kvinnor på ett sätt som sällan har att göra med deras idrottsliga 
prestationer. Detta skapar det tvetydiga budskapet om den idrottande kvinnan som sexig. Kombinationen 
av idrottsliga toppresultat, extrem kvinnlighet och sex kan vara svår och problematisk att greppa 
(Hargreaves 1994:145ff). Hargreaves menar vidare att kvinnor som ägnar sig mycket åt träning har ett 
behov av anpassning till den heterosexuella feminina normen i och med att en muskulös kropp tenderar 
att visa tecken på maskulinitet. Denna femininitet representerar en kulturell konstruktion som kommer att 
bli ett effektivt sätt att kontrollera den kvinnliga kroppen. Ytterligare en orsak till att kontrollera kroppen 
är idén om att hålla sig i bra form för att framstå som attraktiv för det motsatta könet. Detta har påverkat 
många kvinnor att banta, ägna sig åt överdriven träning eller till och med genomgå skönhetsoperationer 
(Hargreaves 1994:169).   
 
2.4 Blogg och konsumtion som verktyg för identitetsskapande 
Nyligen visades att unga kvinnor är den grupp som är mest aktiv på sociala nätverk och bloggar. De 
senaste två åren har dagligt användande av smarta mobiltelefoner bland unga i åldern 12-15 år ökat från 5 
till 78 procent, vilket förstärkt denna dominans ytterligare. Inom samma åldersspann känner sig flickor 
mer delaktiga i informationssamhället än pojkar. I en undersökning från 2013 redovisas att 50 procent av 
unga i åldern 12 år och uppåt läser bloggar någon gång eller dagligen på internet. Att blogga innebär att 
på en särskild webbsida publicera egna tankar och händelser som man själv varit med om och fenomenet 
har funnits lika länge som internet. En relativt svag spridning har skett med åren med undantag för 
populariteten bland unga tjejer i tolvårsåldern och uppåt. Bland denna grupp är skrivandet men framför 
allt läsandet väldigt utbrett. Bland de unga tjejerna är det 8 procent som själva skriver bloggar och 41 
procent besöker och följer innehåll som publiceras, den grupp unga kvinnor som tar del av bloggar mest 
intensivt är i åldern 16-25 år där tre av fyra tjejer gör det ibland (Findahl 2013:5,34f). 

Marianne Gullestad (1996) menar att traditionella privata dagböcker och dagböcker 
tillgängliga för allmänheten på internet (bloggar) inte skiljer sig avsevärt. Författaren menar att skillnaden 
mellan tidigare och postmoderna samhällen inte handlar om att människor idag har större individualitet 
eller självmedvetenhet än förr. Skillnaden ligger snarare i att det privata jaget har blivit allmänt 
uppmärksammat, problematiserat och utarbetat. Teman som berörs av unga är fortfarande de samma; 
familj, vänner, existentiella och filosofiska frågor, populärkultur, fritid och sport. De digitala 
dagböckernas skribenter är ofta självreflekterande och skriver kommentarer som rör livsfilosofi, 
meningen med livet och förhållanden i sin vardag såsom familj, vänner, skola eller jobb. Lövheim (2011) 
intresserar sig för unga kvinnors bloggande och kommunikation med sina läsare och har analyserat 
karaktäristiska former av innehåll, strukturer och syften i populära bloggar. Lövheim förklarar att unga 
använder sig av vissa strategier för att bli sedda och kan förmedla personliga värderingar och åsikter till 
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en bred publik genom dess omfattande popularitet bland unga läsare. De mest lästa bloggarna riktas 
främst till unga i samma ålder som skribenten själv, men genom populariteten når de även ut till en 
bredare publik och kan således ha effekt på samhällsutveckling, normer samt eget och andras 
identitetsskapande. Analysen visar att skribenterna inte producerar feminina normer, vilket hade varit 
sannolikt då bilden av bloggerskor i media ofta framställs som stereotyp. Man fann snarare att 
skribenterna använder ett språk och publicerar bilder i försök att utmana rådande diskurser och normer. 
Andra aspekter är att toppbloggarna kräver en sysselsättning på heltid vilket möjliggörs genom reklam, 
samarbeten och sponsorer där många besökare på bloggen genereras stora inkomster. Skribentens goda 
kontakt med sina läsare ses av företagen som en stor kommersiell möjlighet som utnyttjas för 
marknadsföring och försäljning av produkter (ibid).  

Veum studerar samspelet mellan kommersiella och personliga diskurser samt relationer och 
roller i tjejbloggar. Analyser har gjorts av bloggarnas genre, interpersonella funktion och diskurs. Till 
skillnad från andra forskare som menar att bloggar vanligtvis uppbygger en sammanhängande identitet 
med läsarna finner Veum flera fall av tvetydiga relationer på olika nivåer. Tvetydigheten grundas i att det 
som publiceras i bloggen liknar en dagbok där tjejerna delar med sig av en privat diskurs med tankar och 
åsikter som läsarna identifierar sig med. Emellertid konstruerar sig skribenten en dominerande roll i 
relation till läsaren genom att agera som rådgivare eller säljare. Rekommendationer, råd och trender om 
kläder, kost, smink och träning förekommer frekvent. Veum menar att detta tyder på att relationen mellan 
skribenten och läsarna delvis kan ses som likasinnad och vänskaplig samtidigt som läsarna ser upp till 
bloggerskan som en enväldig bättre vetande förebild (Veum 2013).  

Huffaker och Calvert (2005) förehåller att språkanvändningen är ett viktigt inslag i 
bloggfenomenet då det bidrar till att konstruera identitet. De har genom en innehållsanalys av 
amerikanska tonårsbloggar kommit fram till tre anledningar till varför bloggen bör betraktas som ett 
viktigt verktyg för ungas identitetsskapande. Primärt poängteras att bloggen kan skrivas av vem som helst 
och är lättåtkomlig, då inga tekniska förkunskaper krävs för att starta och upprätthålla en blogg. En andra 
betydelsefull aspekt är då bloggen är öppen för allmänheten att ta del av, fråga och kommentera inläggens 
teman kan responsen leda till att skribenten närmar eller distanserar sig läsaren samt att grupper kan 
bildas. Den tredje anledningen är att unga tenderar att blogga om personliga kunskaper, tankar, idéer och 
erfarenheter, det vill säga den personliga sfären. Bloggen fungerar som en gemensam mötespunkt där 
individer med lika eller skilda kunskaper och erfarenheter kan dela åsikter och tankar med varandra. 
Författarna spekulerar kring huruvida bloggarens identitet som framställs är verklig eller medvetet skapad 
och skiljer sig från verkligheten. De fann att bilden av sig själv som bloggaren visar upp inte är medvetet 
påhittad, utan en slags förlängning av dennes verkliga identitet. Man kommer även fram till att bilden av 
sig själva som skribenterna presenterar är realistisk samt att bloggen främst fungerar som en plats att ge 
uttryck för känslor och tankar kring ämnen som de inte vågar tala om i andra sammanhang (Huffaker & 
Calvert 2005). 

Willett (2008) har studerat hur ungdomar skapar sin identitet genom konsumismen. Intresset 
ligger i att undersöka hur relationen mellan samhällsstrukturernas kommersiella innehåll och unga tjejers 
aktörskap samspelar inom sociala medier. Willett håller sig till Giddens syn på ”reflexiva självet” vars idé 
grundas i att vi ständigt arbetar med och reflekterar över vår identitet. Även Foucaults teori om diskurser 
som producenter av specifika maktrelationer och subjektspositioner används. Willett menar att 
ungdomars identitetsskapande och brukande av sociala medier är utmärkt lämpade för existerande 
kommersiella ändamål. Det är vanligt att bloggare publicerar bild och text kring omtyckta och 
rekommenderade varor såsom kläder, musik, elektronik, skönhetsprodukter eller livsmedel. Detta sätt att 
visa upp attribut blir en central del i skapandet av sin identitet men utgör samtidigt en stor kommersiell 
aspekt. Företag jagar ständigt unga som potentiella marknadsförare och därmed säljare av deras 
produkter. Marknaden är svår att förutse då ungas aktörskap närvarar och de inte sällan är varsamma om 
vad som klassas som ”mainstream” eller marknadsförs som häftigt. Populära varor eller tjänster tenderar 
unga att skynda sig ifrån och går vidare för att hitta nya identitetsmarkörer. Att som Foucault se 
konsumismen genom teorin om identitet som socialt konstruerad och strukturers stora påverkan på 
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individers val, möjliggör synen på konsumismen som delaktig i vårt identitetsskapande, hur vi väljer att 
presentera våra identiteter samt svårigheten med att välja bort konsumtionskulturen i sig. Tjejerna i 
studien beskrev sig själva som starka där självsäkerheten och individualiteten indikerade på ett oberoende 
av manipulativ reklam, media, vänner eller föräldrar. Willett påpekar dock att dessa öppna och fria 
utrymmen som ger känslan av oberoende i själva verket styrs kulturellt och diskursivt. Ungas identiteter 
online bör inte bara ses som aktivt engagemang, utan även i relation till omgivande strukturer som 
frambringar detta, såsom konsumismen riktad till unga. 
 
2.5 Sammanställning av forskning inom området 
Nationell och internationell forskning är överens om kroppens betydelse i västerländska 
konsumtionssamhället, särskilt hur synliggörandet av kroppen i media påverkar människor. Här 
presenteras och reproduceras ideala och normativa bilder av kroppar, vilket inverkar på vår syn på oss 
själva och andra och vidare våra åsikter, identitet och livsval. Den grupp som tros påverkas mest av 
framställningar av stereotyper och negativa könsroller är unga kvinnor. Kvinnobilder fokuserar allt mer 
på kroppens görbarhet där konsumenterna uppmanas att förändra och förbättra sig själva och därmed 
också uppnå en åtråvärd identitet. Unga riskerar att utveckla ohälsosamma beteenden där riskfaktorer 
främst rör negativa intryck av idealbilder samt missnöje med den egna kroppen och jaget. Unga tjejers 
förhållningssätt till vikt och hälsa tenderar att vara komplext då de ställs inför krav att vara ”lagom” 
hälsosamma och smala, vilket gör idealen paradoxala och svåruppnåeliga. Man kan tala om ett multipelt 
seende då det pendlar mellan beskrivningar av och förväntningar på hur man bör bete sig och förhålla sig 
till positionen som just tjej. Även kvinnor som ägnar sig åt träning kan uppleva en problematik i tvetydiga 
budskap kring att uppnå träningsresultat och samtidigt behålla sin kvinnliga framtoning. En muskulös 
kvinnokropp kan anpassas och legitimeras efter den heterosexuella feminina normen genom diverse 
attribut. När media uppmanar till konkreta handlingar och framställer kvinnligheten som något som 
frammanas och skapas med rätt hjälp och tillbehör diskuteras om en naturlig kvinnlighet verkligen 
existerar. Vidare anses att kvinnan antar en underordnad position i ett patriarkaliskt samhälle genom att 
inta själva objektpositionen som påklädd och paketerad genom tillförandet av kulturella produkter. 
Kroppen blir föremål för skilda val och möjligheter då resultatet av tämjandet ska visas upp, presenteras 
och bedömas. Det själsliga och kroppsliga är starkt förenat och gränsen däremellan suddas ut då den 
individuella kroppen ses som ett moraliskt uttryck och yttre framtoning. Kroppen ses som utgångspunkt 
som alstrar kulturella diskurser och social kontroll där exempelvis en vältränad hälsosam kropp antyder 
ett moraliskt föredöme, verklig karaktär och självdisciplin i dagens konsumtionskultur.  

Unga kvinnor i åldern 16-25 år är mest aktiva på sociala nätverk och bloggar, där 8 procent 
skriver egna bloggar och 41 procent besöker och följer innehåll som publiceras. Allmänt publicerade 
dagböcker på internet och traditionella dagböcker skiljer sig inte avsevärt. Skillnader i moderna 
samhällen handlar inte främst om människors ökade individualitet och självmedvetenhet, utan snarare i 
att det privata jaget blivit mer allmänt uppmärksammat och utarbetat. Teman som berör unga är 
fortfarande meningen med livet och förhållanden i sin vardag såsom familj, vänner, skola eller jobb. 
Populära bloggar riktas främst till unga i samma ålder som skribenten själv, men når ofta även ut till en 
bredare publik och kan ha effekt på samhällsutveckling, normer samt eget och andras identitetsskapande. 
Rekommendationer, råd och trender om kläder, kost, smink och träning förekommer frekvent och kan 
tyda på en delvis likasinnad och vänskaplig relation mellan skribenten och läsarna. Samtidigt ser man upp 
till bloggaren som en auktoritär förebild som får en konstruerad dominerande roll. Den goda kontakten 
med läsarna ses som en kommersiell möjlighet av företag som utnyttjar belägenheten för marknadsföring 
och försäljning av produkter. Unga anser sig sällan bli särskilt påverkade av konsumtionskulturens 
manipulativa reklam. Man menar dock att strukturers påverkan som ger känslan av individualitet och 
oberoende i öppna och fria utrymmen i själva verket styrs kulturellt och diskursivt. Här bör ungas 
identiteter online ses i relation till omgivande strukturer som frambringar deras aktiva engagemang.  
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3. TEORETISKT RAMVERK 
Strävan i val av teoretiskt ramverk är att både visa skärningspunkterna mellan olika strukturerande 
principer och samtidigt ge en helhetlig bild av hur heteronormativ femininitet iscensätts. Intresset ligger 
därmed i vad teorierna kan klarlägga var för sig men även sambanden mellan dem. Efter att ha rådfrågat 
min handledare läste jag in mig i teorier om genus, performativitet, queerteorin, heteronormativ 
femininitet, klass, makt och stereotyper. Dessa är sammanhängande och kompletterar varandra i flera 
aspekter då de aktiveras som betydelsefulla analytiska verktyg vid diskussionen av undersökningens 
empiri. Syftet med valet av teorier är även att ge förståelse för studiens formulerade forskningsfrågor och 
vidare besvara och diskutera dem på ett nyanserat och komplext sätt.   

3.1 Situationell praktik och fenomenologisk grundsyn på det kroppsliga  
Lena Gerholm (1998) förklarar ett inifrånperspektiv på det kroppsliga vilket innebär ett försök att 
rekonstruera logiken i de annorlunda sätt på vilka man förhåller sig till kroppen och dess kännetecken. 
Genom att uppmärksamma det kroppsliga snarare än det intellektuella och rationella kommer jag försöka 
skjuta in upplevelsen som ett led mellan intention och effekt i sättet att förstå tjejernas kroppsliga 
praktiker. Det sägs nämligen finnas en kroppslig logik som begripliggörs då en människas upplevelse tas 
hänsyn till. Kanske vill man uppleva något genom att stanna kvar i eller lämna och gå in i nya praktiker 
och inte endast i strävan att uppnå vissa resultat (Gerholm, 1998:9ff). För att förstå kroppsliga praktiker i 
termer av så kallad situationell praktik bör man anlägga ett brett perspektiv för att synliggöra hur 
kulturella mönster används, binds samman och möjligen förändras i det kroppsliga. Frykman understryker 
att då man närmar sig kroppsliga praktiker kulturvetenskapligt bör aktörernas intentioner tas fasta på, 
snarare än att utgå från en handlings resultat, vilket även är avsikten i denna studie (Frykman, 1997:14). 
Den kroppsliga upplevelsen står i kulturens centrum och dess universella karaktär gör den användbar för 
kommunikation och inpräntning av olika värderingar och normer. Dessa kulturella budskap rör ofta 
föreställningar om gränser, sociala rum och kvinnlig sexualitet som genom kroppens attribut kan och bör 
kontrolleras (Gerholm 1998:10f; Turner 1995:87).  

3.2 Kön/genus och performativa handlingar 
Genusteorin grundas i att söka förklara hur män och kvinnor som kategorier formas och upprätthålls 
genom kulturella och sociala konstruktioner. För att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts 
av unga tjejer på bloggar är teori om normernas natur och kulturella föreställningar om skillnader mellan 
könen nödvändig. Yvonne Hirdman introducerade begreppen genus och genussystem (1988). Hon 
framhåller att fokus bör ligga på att förstå och förändra de processer som män och kvinnor ingår i då 
dessa gör att mönster av vad som är kvinnligt och manligt upprepas i generationer. Alla människor föds in 
i genussystemet där en manlig överordning och kvinnlig underordning råder på alla plan; i språket, 
kulturen och i tänkandet. Utifrån föreställningar om vad som är manligt eller kvinnligt formas vi från tidig 
ålder till att bli antingen pojkar eller flickor och utvecklar skilda färdigheter. Detta mönster upprepas 
under hela uppväxten varefter att vara flicka eller pojke blir stor grund för vår mänskliga livsvärld och 
identitet. Hirdman menar att kön är medfödd, medan genus är det man formas till. Seyla Benhabib 
(1994:169) skriver att kön/genussystemet blir ett rutmönster genom vilket självet utvecklar en kroppslig 
identitet. I vardagens samvaro tilldelas och ikläder vi oss olika genusroller där vår kultur står för manuset 
och vår klasstillhörighet bestämmer hur rollen ska spelas där genus legitimerar och upprätthåller vissa 
könsbaserade strukturer. Birgitta Fagrell uttrycker att föreställningar om genus strukturerar såväl tanke 
som handling där kroppen blir bärare av genus och varigenom genus kan verka. Det visar sig i våra 
tankar, i vad vi säger om det motsatta och egna könet och synliggörs i vårt val av kläder, frisyrer och 
smycken och inte minst i gester och ritualer som vi iscensätter i olika sammanhang. Genus reproduceras 
alltså genom kroppen de aktiviteter och verksamheter vi engagerar oss och deltar i. Även då vi genom tal 
och handling bryter mot de stereotypa könsrollsmönster är vi producenter av genus då nya genusroller 
skapas (Fagrell 1998:81). 
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Klassbegreppet används inte endast för att beskriva materiella ojämlikheter utan rymmer 
även dimensioner om skillnader i konsumtion som rör smak och status. Beverly Skeggs (2000) framhåller 
begreppet respektabilitet som klasstillhörighetens genomgripande tecken där olika omdömen ingår såsom 
kön, ras, klass och sexualitet. Gruppers skilda möjligheter att uppvisa, ge upphov till och motsätta sig 
respektabilitet fungerar särskiljande och klassmarkerande (ibid:11f). Enligt Skeggs är respektabilitet en, 
vanligtvis könad, praktik uppbyggd på föreställningar om anständighet och genom vilken människor 
uppnår ett visst värde (Skeggs 2012:64f). Klassbegreppet har betydande moraliska dimensioner och är 
nära knutet till stil och smak och fungerar som verktyg varigenom medelklassen legitimerat anspråk till 
makt. Uppvisande och anspråk för en högre eller finare kultur och moral urskiljer och upprätthåller 
klasser och kan fungera som mekanism för exkluderande och distinktion (Wood & Skeggs 2011:11f). 
Skeggs (2000) talar om förkroppsligat kapital för att förklara hur klass förstås i relation till femininitet där 
resurser, legitimitet och tillträde bidrar till klassformning. Markörer som klädval, färger, smink och 
könsbundet kulturellt kapital såsom femininitet kan användas och utspelas i det sociala rummet och som 
människor vidare bedöms och kodas utifrån (ibid:23f).  

Björk (1997) redogör utifrån feministen Judith Butlers teorier om hur kön skapas då 
handlingar föregår det handlande subjektet. En kvinnlig eller manlig identitet skapas performativt genom 
utförda handlingar. Det performativa rör både talakter och kroppsliga handlingar, varigenom diskurser 
blir iscensatta i sin specifika kontext. Man blir kvinna genom att följa de av kulturen skapade koder och 
bete sig, röra sig, tala, klä sig på ett förväntat kvinnligt sätt. Butler ser inte handlingar som resultat av en 
könsidentitet, utan könsidentiteten som resultat av handlingar. Att skapa ett feminint kön performativt 
skulle därför innebära att citera och använda sig av en slags kod för kön, vilken endast är begriplig inom 
en tolkningsram i en historisk kontext. En kvinna skulle kunna inta en manlig position men aldrig på 
samma sätt som en man, då vår patriarkala tolkningsram tolkar och bedömer samma handling på olika sätt 
beroende på om den utförs av en kvinna eller man (ibid:139ff; Butler 1990). 

3.3 Queerteoretiska ansatsen: heteronormativ femininitet och makt  
Ambjörnsson (2004) diskuterar begreppet normalisering där möjligheten att som tjej vara på ”rätt” sätt 
innefattar att presentera en viss slags normativ heterosexualitet. Normalitet är både en neutral beskrivning 
av det vanliga och genomsnittliga sättet att vara samt en uppmaning om hur man som tjej bör vara. Som 
tjej förväntas man dock inte enbart vara normal i bemärkelsen heterosexuell. Den queerteoretiska 
ansatsen bidrar med övergripande problematisering i skapandet av det normala då den undersöker 
processer genom vilka sexualitet och genus görs normala och regleras. Då begreppet normal avser det 
mest vanligt förekommande och ordinära, samtidigt som det eftersträvansvärda och ideala, kommer det 
att bli tvetydigt. Man kan säga att föreställningar om normalitet är både beskrivande och fungerar 
reglerande, vilket gör att de gestaltar maktförhållanden. Enligt Foucault (1977, 1979) verkar makt idag 
främst genom individers självvalda anpassning till normer som sker med uppmaning om alstrande av 
lycka. Under denna ordning verkar makten främst genom självövervakning, självsanering och 
självdisciplinering (Ambjörnsson, 2004:20f). Liktidigt kan förtryck inte enbart förstås genom 
övergripande samhälleliga strukturer. Det bör snarare betraktas som följd av inbyggda och uttryckta 
relationer igenom triviala interaktioner och ideligen omedvetna beteendemönster bland vanliga individer i 
alldagliga möten, i kontakt med byråkratiska hierarkier och strukturer, i kulturella stereotyper och medier 
samt på de olika marknaderna. Ur detta perspektiv kan processen ”att bli tjej” ses i en sammanstrålning av 
diverse former av självdisciplinering, makt och vardagliga möten. Dessa handlingar kretsar kring åsikter, 
tankar och uppfattningar om ofta outtalade krav på normalitet (Ambjörnsson 2004:21f). 
Könsförtryckarparadigmet tolkar exempelvis kvinnors skönhetspraktiker som patriarkaliskt förtryck samt 
en slags maktutövning mot kvinnorna och deras kroppar. Enligt paradigmet kan kvinnor ses som offer för 
”skönhetsmyten”, det vill säga ideologier om kvinnors underlägsenhet som skapas och upprätthålls 
genom system av kulturella normer om kvinnlig skönhet. Normerna handlar om ungdomlighet, den rätta 
figuren och det utseende som stämmer överens med den västerländska, vita, förmögna kvinnan. Via 
skönhetssystemet internaliseras detta förtryck och i strävan att leva upp till normen underkastar de sig 
vissa kroppsliga förändringar. Kvinnokroppen kommer att bli en handelsvara i det patriarkaliska 
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marknadssystemet som kan och bör omformas, rekonstrueras och manipuleras för att bli vackrare (Frisell 
1998:25). 

Enligt Foucault (1977, 1979) är kunskap starkt förknippat med makt, där makten betecknar 
kraften och samhälleliga processer som kan skapa vedertagen ordning och uppfattningar. Makten 
legitimerar även den kunskap som är accepterad på en viss plats vid en viss tidpunkt. Då ett visst synsätt 
blir allomfattande vedertaget och uppfattas som riktigt och sant och sällan ifrågasätts, blir det till en 
diskurs. Enligt detta synsätt bör man ifrågasätta det som framställs som objektivt, naturligt och självklart 
(Möllerström & Stenberg 2014:134f). Börjesson och Rehn (2009) påpekar att inte bara språket, en bild 
eller handling gestaltar hur makt och diskurser fungerar i vardagen, utan påverkas även av kringliggande 
processer, tolkningar och världsbilder. Utefter vissa kriterier skulle därmed en människa kunna ses som 
överviktig utifrån den medicinska diskursen, fet utifrån västerländskt kulturella diskursen, förmögen 
utifrån den historiska diskursen eller ohälsosam utifrån hälsodiskursen. Foucault (1977, 1979) talar om 
kroppen i samband med maktutövning och betonar handling kopplat med en vilja till makt. Härmed är 
makt inget människan besitter utan som utövas genom handling och går hand i hand med en vilja att veta. 
En hälsosam vältränad kropp utstrålar individens kunskap, medvetenhet och självdisciplin och blir bärare 
av makt som i moderna samhället tar sig uttryck i drömmar om framgång, lycka och ett långt liv (Larsson 
& Fagrell 2010:159f). 

Ambjörnsson (2004) förklarar i sin studie hur unga tjejer förhåller sig till en femininitet som 
är nära förknippad med social klass och status. Tjejerna skapar genus genom att presentera en viss slags 
relationer, vilket handlar om hur man bör röra sig inom en heteronormativ ordning för att bli igenkännbar 
och begriplig som tjej. Avgörande och centrala komponenter är dels heterosexualitet och homosocialitet, 
det vill säga vänskapliga relationer mellan tjejer. Enligt det här synsättet måste både sexuella begär och 
vänskapsband förstås som sociala system av värderingar, normer, regleringar och begränsningar. 
Gemensamt utgör dessa vad Ambjörnsson kallar för en ”heteronormativ begärsmarknad” där relationer 
hierarkiseras och organiseras, vilket skapar en effekt av genusbestämda kroppar och identiteter 
(ibid:105f). Ambjörnsson använder beteckningen heteronormativ istället för heterosexuell för att 
därigenom komma åt både heterosexuella och homosociala imperativ som hon finner grundläggande för 
konstruktionen av genus (ibid:319). Influerat av Ambjörnsson har beteckningen heteronormativ 
femininitet använts i denna studie.  
	  
3.4 Stereotyper  
Richard Dyer (1999) redogör för Walter Lippmanns definition av stereotyper som bilder inom oss som 
skapats av kulturen som genererar en tro eller mening i beteenden hos olika grupper. Användningen av 
stereotyper kan ske på fyra sätt; en genväg, en ordningsprocess, ett sätt att uttrycka värderingar och 
åsikter samt en referens till världen. Genvägen innebär en förenkling av ett budskap som är en snabb, 
enkel och effektfull kommunikationsstrategi för att visa en bild eller situation. Genvägen används 
tydligast i reklam då tidsutrymmet är begränsat. Genom den ordnade processen kan förklara 
maktstrukturer i ett samhälle då individer skapa mening av omgivningen genom generalisering, mönster 
och typifiering. Det problematiska med processen är att dess konstanta förändring som är nästintill 
omöjlig att anpassa sig till. Stereotyperna används som uttryck för värderingar och åsikter genom att 
referera till traditioner och blir ett hjälpmedel som framför allmänna existerande åsikter bland en social 
grupp. Stereotyper som en referens till världen beskriver stereotyper som en särskild subkategori till en 
större huvudkategori bestående av fiktiva karaktärer som definieras genom sin sociala funktion. Dessa 
konstrueras genom att använda omedelbara definierade egenskaper som inte förändras eller utvecklas och 
som vidare skildrar återkommande och allmänna drag i samhället.  
 
3.5 Sammanställning av teoretiska utgångspunkter 
Det teoretiska ramverket är innehållsrikt och sammanfattas därför nedan genom att lyfta de centrala 
teoretiska begrepp som fungerar som studiens analytiska verktyg.  
 Kulturella budskap som rör föreställningar om sociala rum, gränser och kvinnlig sexualitet 
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kan kontrolleras genom kroppen som används för att kommunicera och pränta in olika normer och 
värderingar. För att ta fasta på en människas intentioner med vissa kroppsliga praktiker samt hur 
kulturella mönster binds samman eller förändras i det kroppsliga bör man anlägga ett brett perspektiv. 
Genom att ta hänsyn till individers upplevelser kan en kroppslig logik begripliggöras, då upplevelsen 
finns mellan intention och effekter. Kulturella föreställningar om skillnader mellan könen och rådande 
normers natur kan förklaras genom genusteorier. Kön är biologiskt det vi föds till men kvinnor och män 
som kategorier formas i tidig ålder och blir grunden för vår livsvärld och identitet. Detta formade genus 
upprätthålls genom sociala och kulturella konstruktioner. I vardagen tilldelas vi och ikläder oss specifika 
genusroller som bestäms kulturellt tillsammans med klasstillhörighet där genus legitimerar och 
upprätthåller specifika könsbaserade strukturer. Föreställningar om genus strukturerar både våra tankar 
och handlingar, där kroppen blir bärare av genus och varigenom genus kan verka.  

Klassbegreppet skildrar materiella ojämlikheter men även dimensioner av 
konsumtionsskillnader som rör smak och status. Respektabilitet som klasstillhörighetens tecken innefattar 
omdömen såsom kön, ras, klass och sexualitet. Olika grupper har skilda möjligheter att visa upp, ge 
upphov till och motsätta sig respektabilitet, vilket fungerar särskiljande. Klassbegreppet har moraliska 
dimensioner varigenom medelklassen kan legitimera anspråk till makt. Klass i relation till femininitet kan 
diskuteras i termer av förkroppsligat könsbundet kapital som exempelvis användande av markörer såsom 
klädval eller femininitet. Dessa visas upp i det sociala rummet och utifrån vilka människor bedöms och 
kategoriseras. Performativitetsbegreppet synliggör människors upprepar talhandlingar i sociala 
sammanhang som vidare frambringar kategorier som tidigare ansetts som naturliga. Det rör sig både om 
talakter och kroppsliga handlingar varigenom diskurser iscensätts i sin specifika kontext. Man blir kvinna 
genom att följa de av kulturen skapade koder och bete sig, röra sig, tala, klä sig på ett förväntat kvinnligt 
sätt. 

Normalitet är både en neutral beskrivning av det mest vanligt förekommande och 
genomsnittliga sättet att vara samtidigt som det eftersträvansvärda och ideala. Uppmaningar om hur en 
viss slags normativ sexualitet bör presenteras kommer därför att bli tvetydig. Queerteoretiska ansatsen 
problematiserar föreställningar om normalitet då de menas vara både beskrivande och fungerar 
reglerande, vilket gestaltar maktförhållanden. Makt verkar genom egen självanpassning till normer, 
genom självövervakning och självdisciplin i tron på alstrande av lycka. Förtryck kan ses som följd av 
inbyggda och uttryckta relationer i vardagliga interaktioner och beteendemönster i människors möten med 
varandra, med byråkratier, kulturella stereotyper och medier. ”Att bli tjej” kan ses som en process med 
sammanstrålning av självdisciplinering, makt och möten i vardagen. Handlingar kretsar kring åsikter, 
tankar och uppfattningar om ofta outtalade krav på normalitet. Makt är även förknippat med kunskap som 
kan skapa vedertagen ordning och uppfattningar, den legitimerar en viss accepterad kunskap på en viss 
plats vid en viss tidpunkt. Då ett synsätt blir allmänt vedertaget, uppfattas som riktigt och sällan 
ifrågasätts blir det en så kallad diskurs. Då kroppen talas om i samband med maktutövning ses handlingen 
kopplat med viljan till makt, där makten inte är något man besitter utan som utövas genom handling och 
strävan efter kunskap. En hälsosam kropp utstrålar individens kunskap och självdisciplin och blir i dagens 
samhälle bärare av makt.  

Beteckningen heteronormativitet innefattar såväl heterosexualitet som homosocialitet – 
sexuella och vänskapliga förhållanden - och ses grundläggande för konstruktion av genus. Genom att 
presentera en viss slags relationer, uppfattas som tjej och då skapa genusbestämda kroppar och identiteter, 
handlar om hur man bör röra sig inom en heteronormativ ordning. Detta bör förstås som sociala system av 
värderingar, normer och begränsningar med organiserad och hierarkiserad struktur. 
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4. METOD 
Nedan presenteras undersökningens metod och material. Inledningsvis motiveras valet av 
forskningsområde och den netnografiska analysmetoden redogörs för med motivering till varför denna väl 
lämpar sig i undersökningen samt hur den använts. Därefter beskrivs genomförandet ingående med 
tillvägagångssätt i val av empirisk kontext, grad av deltagande i observationen samt avgränsningar och 
metoder för datainsamling. Forskarens roll diskuteras och vidare beskrivs hur jag bekantat mig med det 
studerade fältet samt motivering till dess avgränsningar. Vidare redogörs för analysen som är 
undersökningsprocessens metod för bearbetning, tolkning och analys av text- och bildbaserad empiri. 
Detta följs av en sammanfattad beskrivning av de studerade bloggarna. Avslutningsvis diskuteras etiska 
aspekter och överväganden som tagits hänsyn till, forskarens roll samt metodreflektion inför 
undersökningen. 

4.1 Val av forskningsområde och metod: netnografisk observation  
Genom en netnografisk ansats kan olika aspekter av sociala processer i en online-kultur upptäckas och 
synliggöras. Forskaren ges värdefulla instruktioner och viktiga principer för genomförandet av en 
trovärdig och systematisk studie av internetbaserad kommunikation. Metoden lämpar sig väl i 
undersökningen då den möjliggör att fastställa allt ifrån identiteter till hur olika kommunikationsmönster 
kan se ut samt den typ av innehåll som kommunikationen genererar. Analysverktyget är vägledande för 
att få fram innehållet som tjejerna uttrycker på bloggen och förhoppningsvis synliggöra större processer i 
detta avgränsade sammanhang. Spridningen av nya medier gör att det uppstår kulturer ”online” på nätet i 
en virtuell värld där människor kommunicerar. Kozinets (2011) beskriver platsen som nära sammanlänkat 
med vardagen då individer som kommunicerar här inte alls är virtuella, utan verkliga och det som uttrycks 
och skrivs på sociala medier gör även avtryck i verkligheten utanför nätkulturen. I studier av virtuella 
platser som bloggar öppnas nya dynamiska former av kulturer då människor från flera skilda platser och 
med olika bakgrund möts, interagerar och skapar online-kulturen utan fysiska möten (Kozinets 
2011:45ff). Författaren undrar om det idag är möjligt att utföra en etnografisk undersökning av barn och 
ungas sociala liv utan att ta hänsyn till gemenskapen som alstrar via internet och mobiltelefoner. En 
netnografisk analys är ett lämpat verktyg för att kvalitativt studera och tolka denna typ av virtuella 
nätkulturer och fungerar motsvarande för den etnografiska observationsmetoden. Medan etnografin är 
bunden till fysiska platser i fältarbetet är denna metod specifikt anpassad för studier av individers 
nätbaserade interaktion och gemenskap. Netnografin genererar främst empiriskt material i form av text- 
och bildformat och kan fånga komplexiteten hos ett fenomen. 

Genom kritisk granskning av kulturen synliggörs huruvida denna är hierarkisk, hur den 
formats, hur eller om den utvecklas till förändring samt på vilket sätt beteenden och yttranden hos 
deltagarna kan omskapa meningsbildning (Kozinets 2011:115). Därmed kan man ta fasta på populära och 
specifika identiteter, status, normer, gemenskap och intresseområden som sätter gränsen över vad som 
anses acceptabelt inom den specifika kulturen (Kozinets 2011:69; Bertilsson 2014:112). Liksom i 
etnografier strävar man efter att finna mönster och samband i medlemmarnas vardagliga perspektiv som 
påvisar vad den studerade kulturen är byggd på och kretsar kring beroende på sin kontext (Kozinets 
2011:88f). Kompletterande forskningsmetoder används utöver observationen såsom insamling av 
dokument och arkivdata, textanalys eller semiotisk analys. En ytterligare fördel som netnografin erbjuder 
är möjligheten för mig som forskare att anta en fullständig observerande roll i studien. Detta genererar 
forskningsetiska frågor, vilket mer specifikt diskuteras längre fram i kapitlet. 

4.2 Genomförande och tillvägagångssätt 
Min uppgift som forskare är att kunna förstå och förmedla vad som försiggår och tillhandahålla en 
nyanserad, detaljerad och tät beskrivning och tolkning av kontexten och dess aktörers agerande. För att i 
största möjliga mån uppnå ett trovärdigt resultat har jag har jag sökt efter och studerat ingående och 
trovärdiga forskningsprocedurer som kan vara lämpade för undersökningen. Bertilsson (2014:113ff) har 
med hjälp av Kozinets (2011) har varit ett värdefullt stöd och inspirerat till undersökningens 
tillvägagångssätt. Proceduren består av fem steg; först definieras forskningsämne och studieobjekt med ett 
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syfte och ställda forskningsfrågor och sekundärt identifieras en lämplig empirisk plats och kontext. I det 
tredje steget väljs grad av forskarens deltagande i observationen samt tillvägagångssätt för datainsamling. 
I den fjärde fasen väljs metoden för bearbetning, tolkning och analys av det funna materialet. Slutligen är 
det dags att skriva, rapportera och presentera forskningens teoretiska och praktiska resultat och bidrag. 
Dessa fem moment beskrivs detaljerat nedan under rubrikerna 4.2.1 - 4.2.5. 
 
4.2.1 Definiera forskningsämne samt dess syfte, forskningsfrågor och studieobjekt  
Uppsatsens grundläggande intresse alstras från en egen tidigare genomförd intervjubaserad metodstudie, 
där metodreflektionen kring utökade och kompletterande undersökningsmetoder skapade intresset för att 
undersöka fenomenet hälsa bland unga tjejer ur en annan vinkel. Tillsammans med min handledare 
argumenterades ett teoretiskt relevant syfte, frågeställning och forskningsobjekt fram. Jag söker att ta reda 
på hur förhandling och iscensättning av heteronormativ femininitet kan se ut bland unga tjejer inom en 
nätgemenskap.  
 
4.2.2 Identifiera och välja en lämplig empirisk plats och kontext  
Nästa steg blev följaktligen att bestämma typen av empiri som krävs för att ge trovärdiga svar på ställda 
forskningsfrågor. Idag finns ett stort intresse för att visa upp och dela med sig av sin vardag för andra, 
både för bekanta och för allmänheten. Ett möjligt sätt att göra detta på är att på en virtuell plats skriva 
dagböcker på internet; att blogga på en hemsida med egen adress där text och bilder publiceras och finns 
för andra att ta del av. Bloggens innehåll med skribentens livsberättelse är en värdefull och rik källa till 
data man genom en netnografisk metod kan ta del av den sociala värld där teknologi används i 
kommunikationen. Denna typ av nätgemenskap är en populär och modern samlingsplats för ungdomar 
med delade intressen där sökande och förhandling kring livsstil kan tyda viktiga symboliska resurser i 
deras identitetsskapande. För att få syn på hur olika kulturella resurser och sociala konventioner och 
praktiker används i förhandlingen och iscensättningen av heteronormativ femininitet bland unga tjejer 
valde jag att undersöka bloggar i temat hälsa och träning. Den netnografiska observationen ansågs vara 
den bäst lämpade kvalitativa metod då den är anpassad för studier av denna typ av sociala medier. 
Metoden är ett verktyg med vilket man kan närma sig, synliggöra och skapa förståelse för unga tjejers 
strävan efter och iscensättande av en viss heteronormativ femininitet i text, bild och interaktion i bloggar 
och därmed fånga den typ av empiri som valda forskningsfrågorna söker svar på. Genom att studera 
frekvent förekommande teman i skribentens inlägg och läsarnas frågor i bloggar om träning och hälsa kan 
man ta reda på vilken typ av människor som deltar i kulturen samt vad tjejerna vill åstadkomma i sitt 
kroppsliga identitetsarbete. Bloggen kommer i denna undersökning inte fungera som ett instrument att 
mäta ett statiskt fenomen, utan som en explorativ arena med dynamisk och fortlöpande dialog. Denna 
dialog sker mellan både skribenten och henne själv samt mellan skribenten och hennes sociala och 
kulturella kontext. I synnerhet då varje inlägg i bloggen har ett eget kommentarsfält skapas en ny 
dimension som möjliggör en kommunikation och gemenskap mellan skribenten och läsaren där även 
diskussioner läsarna emellan förekommer. Detta gör bloggen till en interaktiv hemsida där medlemmarna 
ger uttryck för sig själva och förstår andra digitalt. Avsikten är att studera interaktionen på bloggarna med 
intentionen att fånga och begripliggöra unga tjejers vardag och problem i strävan efter vissa slags normer 
och ideal, utifrån deras perspektiv. 

4.2.3 Välja grad av deltagande i observation av den studerade nätkulturen samt tillvägagångssätt för 
datainsamling 
Det tredje steget var att identifiera och välja vilka bloggar som kan ge trovärdig empiri och tjänar som 
goda exempel på fenomenet som ska studeras och därför passar forskningsfrågorna. Urvalet och 
avgränsningar i materialet har skett efter ett flertal ställda krav. Det första kravet var att bloggen är 
skriven av och konsumeras av unga tjejer samt att bloggen är nischad inom hälsa och träning. Bloggen 
ska kunna ge mig ett detaljerat och rikt empiriskt material och för att underlätta vidare datainsamling ville 
jag att de skulle ha hälsa, kost, träning eller motsvarande som separata kategorier i arkivet. Det är viktigt 
att läsarna använder inläggens kommentarsfält för att ställa frågor och interagera med skribenten och 



	   23	  

andra läsare. Som vägledning i sökandet efter en relevant empirisk kontext där unga tjejer samlas för att 
diskutera hälsa och träning försäkrade jag mig om att iscensättningen och förhandlingen kring 
heteronormativ femininitet i bloggarna var någorlunda dynamisk och påtaglig.  

Sökningen började med att i sökmotorn google.se söka på orden ”blogg hälsa träning tjej”. 
Bloggarna som visades bland de översta träffarna var de större bloggarna, i aspekten av antal unika följare 
och sidvisningar samt att deras läsare tillhör olika sociala grupper, åldrar och kön. På hemsidan 
bloggportalen.se publicerar uppdaterade topplistor inom bloggsfären som visar liknande turordning som 
träffarna i sökningen på google.se. Genom att tyda läsarnas frågor och kommentarer i de största bloggarna 
framgick det tydligt att de rörde karriär, framgång, entreprenörskap, familj och barn, vilket tyder på 
läsarnas högre åldersgrupp. Då det är viktigt för undersökningen att majoriteten av läsarna är unga tjejer 
valdes dessa bort. De mest populära bloggarna tenderar att ha ett mer allmänt innehåll med större 
spridning i ämnen och samarbeten vilket flyter ut för mycket från undersökningens område. De skriver 
om vad de vill och kommer ändå ha kvar sina trogna läsare. De ”något mindre” bloggarna frågar 
återkommande sina läsare om vad de vill se, veta och läsa om och anpassar innehållet i bloggen efter 
läsarnas efterfrågan. Bloggaren beskriver öppet och ärligt om sina kost- och träningsrutiner och annat som 
efterfrågas av läsarna samt att de frekvent svarar på läsarnas frågor. Bloggaren ska vara aktiv i 
interaktionen med sina läsare och svara på deras frågor – antingen direkt i kommentarsfältet eller 
regelbundet skriva inlägg i form av ”frågor och svar”. Detta krav ställdes dels för att underlätta den senare 
analysen men även för att det visar på bloggarens lyhördhet i interaktionen mellan skribenten och läsarna. 
Jag har även tagit reda på vilka som nominerats och vunnit i diverse väsentliga kategorier i Veckorevyns 
årliga tävling för bloggar Blogawards. Veckorevyn är en tidning som riktar sig till unga tjejer och det var 
därifrån jag fick mest hjälp i sökandet. Exempelvis bloggerskan Ida Warg vann år 2014 i kategorin ”årets 
tränings- och hälsoblogg”. 

För att ändå försäkra mig om bloggarens höga popularitet var ett krav att hon har minst 
100.000 följare på Instagram. Detta faller sig naturligt då samtliga bloggare har en spridning av sitt 
varumärke genom flera mediekanaler där Instagram är den vanligaste. Det var även önskvärt att 
bloggerskorna har en egen skapad hashtag som bloggläsarna och följare på Instagram använder sig av för 
att stämpla och kategorisera sina bilder med bloggarens varumärke. Detta beskrivs närmare och 
kommenteras vidare i studiens empiriska kapitel.  

4.2.3.1 Forskarens roll: fullständig observatör 
Avgörande för hur netnografin kommer att bedrivas är vilken forskarroll jag antar, i vilken grad jag 
kommer att vara deltagande i kommunikationen samt hur materialet skulle samlas in. Jag valde att anta 
rollen som fullständig observatör i den mån att jag begränsar mitt deltagande till att endast läsa texter och 
betrakta bilder i bloggen utan att skriva eller ställa frågor i kommentarsfälten. Jag ansåg att interaktion 
med gemenskapen inom fältet riskerade att styra eller på något sätt påverka empiriska materialet och 
därmed resultatet. Detta har även ett värde i sig då det är unikt i liknelse med andra etnografiskt 
influerade kvalitativa metoder. Ytterligare en anledning till detta val är kopplat till den ännu vaga och 
komplexa forskningsetik gällande nätet som härmed reduceras något (Bertilsson 2014:116). Som forskare 
är jag endast i den aspekten att jag under flera veckors tid konsumerat bloggarna flitigt och tillhör 
samtidigt den sociala kategori i aspekter av ålder och kön som både bloggaren och många av läsarna. 
Därmed delar jag privat många gemensamma intressen och kan identifiera mig med ett flertal 
uppkommande teman som bloggen berör.  

4.2.3.2 Undersöka befintligt material 
Jag har grundligt studerat och fått kännedom kring den berörda kulturen på internet och sociala medier 
samt ungas intresseområden. Jag har läst tidigare forskning inom området, aktuella artiklar av både 
vetenskaplig karaktär och i nyhetstidningar samt skaffat mig en överblick av ett tiotal bloggar i kategorin.  

För att bekanta mig med fältet och dess befintliga material började jag med att läsa 
beskrivningen av skribenten bakom bloggen. Jag har iakttagit gemenskapens historiska interaktion och 
därmed skapat ökad förståelse för dess sociala strukturer. Arkivdata användes för att ta mig bakåt i tiden 
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direkt till varje månad under år 2015 och se om tidigare huvud- och sidofokus skiljer sig från mer aktuella 
inlägg. Jag fick en tydlig överblick av befintliga kategorier i arkivet, iakttog bilder, rubriker och 
kommentarer. Jag noterade vilka teman som var vanligt förekommande i både skribentens och läsarnas 
texter för att få en uppfattning kring och förståelse för sammanhanget i fältet. Kommentarer till inläggen 
har studerats grundligt för att se det karaktäristiska för kommunikationen som äger rum tillsammans med 
dess språkbruk och vidare vad aktörerna håller som självklart. Vid denna tidpunkt kände jag mig väl 
bekant med bloggarnas kulturella kontext, gemenskap och kommunikation för att vidare förmedla 
beskrivning som säkerställer djupa och trovärdiga analyser av det jag funnit. Därmed var det dags att 
samla in empiriskt material i form av existerande text och bild. En övervägande del av materialet visade 
sig av stort värde för undersökningen vilket löstes genom diverse avgränsningar. Här lät jag främst 
undersökningens huvudsakliga syfte och frågeställningar vägleda vilken empiri som avskärmades och 
vilket som bevarades. De texter och bilder som mest konkret illustrerade empiriska exempel på det som 
faller inom ramen för frågeställningen valdes ut.  

Upp emot tre inlägg publiceras dagligen i en blogg vilket blir upp emot 1000 inlägg under 
ett år och vore tidsmässigt omöjligt att analysera. Urvalet har fastställt avgränsningar med tillräckligt 
omfång för att finna typiska trender och samband i innehållet av skribentens text och bild samt läsarnas 
interaktiva delar. Jag valde att undersöka inlägg från år 2015 för att de även ska vara så aktuella som 
möjligt och beröra tidsenliga och angelägna trender. Innan avgränsningen fastställdes hade jag dock 
noterat att teman i bloggen inte märkvärt förändrats de senaste tre åren. Jag använde mig av en 
mättnadsprincip (Bertilsson 2014:119) och avbröt insamlandet av empiri då flera centrala teman och 
budskap som tidigare identifierats inom materialet var frekvent återkommande utan att generera nya 
insikter. Det faller sig även naturligt att inte ta med inlägg som flyter från ämnet eller läsarnas röster i 
form av exempelvis allmänna hälsningar och tacksamhet som därmed inte ses som relaterade till bloggens 
huvudsakliga teman eller kontext. Negativa kommentarer i form av kritik är extremt sällan förkommande, 
om detta beror på en vänskaplig relation mellan läsarna och bloggaren eller om de raderas för att 
upprätthålla en positiv miljö är omöjligt att veta. Då kommentarerna tillhörande varje inlägg inte sällan 
flyter från blogginläggets ämne har jag avgränsat mig och analyserat ”frågestunder”, det vill säga då 
bloggaren i ett separat inlägg direkt frågar sina läsare vilka temat och vilken typ av inlägg som intresserar 
dem. Syftet med ”frågestunder” kan även vara en chans för läsarna att ställa olika typer av frågor som 
bloggaren senare svarar på i antingen samlat ett separat blogginlägg eller videoklipp, eller om det rör sig 
om en frekvent förekommande fråga brukar bloggaren svara på frågan i egna separata inlägg med längre 
utförliga svar. Avgränsningar gällande bilder var inte problematiskt då de tydligt genomgående har visat 
mycket liknande budskap och motiv. Även här använde jag mig av mättnadsprincipen. Fokus i den 
analytiska delen av empirin kommer dock ligga på text och interaktion då jag anser det vara mer 
väsentligt men framför allt intressant för vidare diskussion kring ställda forskningsfrågor. 

4.2.4 Metod för bearbetning, tolkning och analys av materialet 
En etablerad analysmetod bör användas för att systematiskt hantera empiriskt material och teorier i 
relation till varandra och vidare generera tillförlitliga insiktsfulla tolkningar. Den vanligaste analytiska 
metoden inom netnografi är den hermeneutiska cirkeln som sker genom en fram-och-tillbaka-läsning 
mellan materialets olika delar och materialets helhet tills man uppnått en ny helhetsförståelse (Bertilsson 
2014:119). Efter att ha lärt känna fältet och fått en ordentlig överblick och uppfattning kring bloggens 
innehåll och syfte, bloggarens personlighet, stil och jargong samt kommunikationen med läsarna skissade 
jag fram de tydligt återkommande och grundläggande teman. I blogginlägg, publicerade bilder och 
läsarnas frågor berördes främst tips och råd, kost, recept, träning, mående, förändra kroppen, kläder, 
produkter, smink, fritid, restaurangbesök, pojkvänner, resor, event, jobb, samarbeten och sponsorer. I 
dessa fann jag snabbt tre tydligt övergripande kategorier till vilka de kunde kopplas. Detta resulterade i 
”kroppsmodifikation - tämjandet av kroppen”, ”iscensättning och upprätthållande av heteronormativ 
femininitet genom performativitet” samt ”konsumtion och klasskillnader”. Delar av det skådade 
materialet med tydliga, påtagliga och intressanta exempel valdes ut och studerades ännu närmare. 
Analysmetoden hjälpte mig att undvika ytliga, omedelbara och naiva tolkningar av empirin och gav 
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således djupare förståelse och berikade analytiska tolkningar. De tre huvudsakliga teman utgör vidare 
varsin grundläggande del i redovisningen av resultatet med en tillhörande analys.  
	  
4.2.4.1 Textanalys 
Vid analysen av texten i ett specifikt blogginlägg bestämdes först dess huvudsakliga syfte, tema och 
kategori. Därefter plockades meningar och ord ut för att undersöka om de är värderande eller kan ha 
bakomliggande betydelser. Bertilsson (2014) menar att genom att dekonstruera uppfattningar och 
föreställningar kan man ta sikte på upptäckandet av hur en social verklighet blir till snarare än hur den är. 
I nästa moment operationaliserades studiens frågeställningar för att bli empiriskt genomförbara. Genom 
att formulera frågor till textinnehållet och sedan tematisera kan ge en bred datainsamling och ta fasta på 
djupare dimensioner av tjejernas gemensamt skapade kultur (Bertilsson 2014:130). För att besvara 
problemformuleringen och forskningsfrågorna har huvudsakliga utgångsfrågor formulerats som riktas 
mot textmaterialet. Dessa redovisas för nedan för att demonstrera och tydliggöra mitt tillvägagångssätt 
vid analysen.  
 
Formulerade frågor för textanalys av bloggarens inlägg:  
- Vilka teman och ämnen är återkommande/får mest utrymme i bloggens inlägg? 
- Vilket språkbruk innehåller inlägget och vad tyder det på? 
- Hur framställs femininitet i inlägget? Förhandlas/motverkas/iscensätts könsstereotypa heteronormer? 
- Vilken slags femininitet framstår som normativ i texten? 
- Vad handlar inlägget om (vilket tema i fokus + syfte)?  
- Vad och hur skrivs det om kost och träning? 
- Finns bakomliggande värderingar? 
- Anser bloggaren besitta makt att uttala sig om hur/vad en tjej bör/ska/kan vara/göra? 
- Vilken ideologisk process är inlägget en del utav/förhandlar/motverkar? 
- Vilka budskap förmedlas? 

 
Formulerade frågor för textanalys av interaktiva delar: 
- Vad är syftet med frågan? Vad vill man få svar på/hjälp med? 
- Vad vill läsarna veta och vilka teman är återkommande i frågor och kommentarer? 
- Vad kännetecknar läsaren/läsarna? 
- Vad vill läsaren eftersträva/uppnå - vilken slags femininitet? 
- Vilket språkbruk använder sig aktörerna av? Är det möjligt att urskilja en jargong i läsarnas attityder eller 

åsikter?  
- Beröm - vad är anses bra med bloggaren och varför? 
- Varför vill man få svar från just bloggaren - varför ses hon som en förebild? 
- Hur ser relationen ut bloggare-läsare vs. läsare-bloggare? Läsarna vet mycket om bloggaren men vad vet hon 

om läsarna?  
- Kan interaktionen i bloggarna ha betydelse för unga tjejers föreställningar om normer och ideal kring 

skapande och upprätthållande av heteronormativ femininitet? I så fall; på vilket sätt? 

4.2.4.2 Bildanalys  
Semiotik, denotation och konnotation 
Semiotik är vetenskapen och tecken, vilket Falkheimer beskriver som givande av goda möjligheter att 
tolka och analysera medieinnehåll ur ett humanistiskt perspektiv (Falkheimer 2001:145). Förutsättningen 
för att läsa, tolka och förstå tecken är att det finns en tolkare som utifrån egna referensramar såsom 
värderingar och kulturarv gör en personlig tolkning och påverkar därmed resultatet (Fiske 2001:62). De 
två existerande nivåerna av semiotik är denotation och konnotation. Denotation innebär den första 
ordningen av nivåerna med direkt uppenbar betydelse och är det analoga som alla ser på bilden utan 
nödvändig tolkning. Det är den representativa visuella bilden som utan påverkan av tid och kulturer 
uppfattas av alla såsom den är menad att föreställa. Konnotation är den andra nivån med indirekt 
medbetydelse och definieras som kollektiv association där utrymme finns för att tolka tecknet. Fiske 
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skiljer på dessa två nivåer som att den första är vad som fotograferats och den andra är hur det 
fotograferats (Fiske 1997:85f).  

Objektifiering är som förankring en kommunikativ process som försöker göra det okända 
känt. Det innebär att framställa något abstrakt i en mer konkret form och omvandla det till något fysiskt. 
Att materialisera abstrakta idéer sker ofta då nya sociala fenomen diskuteras och presenteras offentligt 
(Ekström 2008:151). Vid analys av bilder har jag studerat den dimension som rör både det uppenbara som 
fotografiet gestaltar men även min egen upplevelse av vad den illustrerar för att söka förstå dess 
kommunikativa funktion. Upplevelse är beroende såväl av inre som yttre kontext. Grundläggande har jag 
utforskat bildernas visuella språk; identifierat och analyserat dess betydelsebärande delar, sammanhang, 
funktion, färg, form, dess förhållande till text och rubrik samt förhållandet mellan bildens olika element 
och kontext. 2 
 
Formulerade frågor för bildanalys: 

- Vad är karaktäristiskt för bilderna i bloggen? 
- Vad denoterar och konnoterar bilden? Vilka budskap förmedlas? 
- Vad konnoterar individens kroppshållning? 
- Vilka redskap/attribut används för att förmedla vissa budskap? 
- Vilken slags femininitet framstår som normativ genom performativitet i bilden? 
- Hur får bloggaren sin vardag och livsstil att framstå genom bilderna? 
- Finns det något motsägelsefullt i bilderna jämfört med textens innehåll och budskap? 

4.2.5 Skriva, rapportera och presentera forskningens teoretiska och praktiska resultat och bidrag 
Med hjälp av undersökningens analytiska metod kan en grundlig undersökning göras kring vad som 
möjliggör iscensättningen och varför denna är en åtråvärd målbild. Genom att aktivera studiens teoretiska 
ramverk kommer vidare diskuteras huruvida iscensättningen av femininiteten reproducerar genus- och 
heteronormer och vad det kan säga om normer och ideal i samhället i stort.  
 
4.3 Material  
4.3.1 Allmän beskrivning av materialet: de tre bloggarna	   
Studien avgränsas till att undersöka tre stycken bloggar drivna av tjejerna Ida Warg, Molly Rustas och 
Hannah Andersson som beskrivs närmare inledningsvis i det empiriska kapitlet. Bloggarnas innehåll 
baseras på en livsstil med fokus på hälsa, kost, träning. Dessa praktiker är idag ett vanligt sätt för unga 
tjejer att kontrollera sitt utseende, kropp och vidare sin identitet. Det är just tämjandet av kroppen samt 
iscensättande och återskapande av normativ femininitet som är utgångspunkten för undersökningen. 
Syftet är att visa hur kulturella könsstereotypa föreställningar om femininitet och kvinnliga idealkroppar 
förhandlas och gestaltas bland unga tjejer i och genom media och att vidare diskutera hur dessa hänger 
samman med föreställningar om heteronormativ femininitet. Analysen kommer att fokusera på hur detta 
kommer till uttryck och förhandlas genom text och bilder. Jag bedömde det publicerade innehållet som 
heteronormativt, könsstereotypt och relevant att analysera vidare. Bloggarna har hög popularitet med 
många läsare, regelbundet räknade sidvisningar och kan besökas via samtliga digitala enheter med 
tillgång till Internet såsom dator, mobiltelefon och surfplatta. Då unga tjejers exponering av denna typ av 
innehåll i media tenderar att generera kunskap om eftersträvansvärda samhälleliga ideal och normer, är 
materialet väsentligt och betydelsefullt för undersökningens genomförande samt huvudsakliga syfte. 
Bloggarnas skribenter är aktiva även i andra sociala medieportaler såsom Instagram, Youtube och 
Snapchat. Dessa brukar fokusera på antingen bild- eller videoformat medan bloggen baseras på både text 
och bilder samt möjlighet för läsarna att genom kommentarsfält interagera både med varandra och med 
bloggaren.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Observera att specifika bilder inte publicerats i den redovisade empirin, utan illustreras och analyseras beskrivande i samband 
med helhetliga analyser av bloggarnas innehåll.	  
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4.4 Etiska aspekter  
Bertilsson (2014) skriver att forskning på nätet är komplext i etiska aspekter då forskarvärlden inte har 
enats om vad som är etisk riktig forskning för analyser inom informantens privata kontext som 
offentliggjorts för allmänheten. Problematiken med informerat samtycke ligger alltså i om 
internetgemenskapen klassas som offentlig eller privat plats samt vad informerat samtycke egentligen 
innebär på nätet (ibid:117). Vetenskapsrådet (1:2011) framför svårigheten i att direkt bli medveten om det 
moraliskt riktiga inom forskningsetik då en argumentation krävs för hur undersökningen bedrivits samt 
vilka ståndpunkter som åtagits. Jag har använt Bertilssons tre kriterier för att bedöma om bloggarna 
uppfattas privat av medlemmarna (Bertilsson 2014:117). Bloggarna fastställdes som offentliga då de inte 
kräver medlemskap eller registrering för att tillgå dess kommunikation, de är väldigt populära med många 
besökare och gemenskapens diskuterande kring träning, hälsa och stilar ansågs som låg grad av känslighet 
och privathet. Bloggerskorna fungerar som informanter i studien och står i passivt förhållande till 
forskaren, trots att forskningen baseras på deras öppna och aktiva kommunikation med andra. I och med 
att de själva väljer vad och i vilken utsträckning de delar med sig av och offentliggör sitt privatliv anser 
jag att det inte görs intrång i deras privata sfär. Om studien är passivt analyserar arkivdata och fullständigt 
observerar tidigare interaktiv kommunikation inom offentlig nätgemenskap krävs inte nödvändigtvis 
informerat samtycke enligt gängse metodlitteratur om netnografi (Bertilsson 2014:118,124). Jag har valt 
att varken ställa frågor i kommentarsfälten eller offentliggöra min undersökning för informanterna för att 
säkerställa att innehållet i bloggarna förblir opåverkat och få fram verkligt och värdefullt material i största 
möjliga mån. Vetenskapsrådet (1:2011) understryker att forskning som kan medföra fysisk eller psykisk 
skada hos någon människa inte får bedrivas. Trots att innehållet är publicerat på internet där vem som 
helst kan ta del av dess bilder och texter har de emellertid inte gått med på att delta i en undersökning. 
Pink (2007) skriver att det i dessa fall är osannolikt att orsaka informanten direkt skada med 
medvetenheten om att delta i en studie kan medföra känsla av stress eller oro. Därför har beslutet tagits 
om att inte fingera förekommande namn för bloggarna, dock har kommentarer och frågor av läsare som 
privatpersoner redovisats som anonymt i och med att anonymitet är möjlig och vanligt förekommande 
inom kommentarsfälten. Detta anses inte på något sätt problematiskt för studien genomförande, material 
eller resultat.  

4.5 Metodreflektion  
Fokus för kvalitetsbedömning för en kvalitativ studie som denna riktas mot forskarens aktiva roll i 
konstruktionen av verkligheten, det vill säga hur jag framställt det studerade fenomenet inom 
nätgemenskapen på bloggarna. I fallstudien studeras grupper med olika föreställningar och det intressanta 
ligger inte i att fastställa vems verklighet som framställs som den rätta utan snarare visa på varierande 
eller stundvis motsägelsefulla verkligheter (Heide & Simonsson 2014:219f). 

Netnografin är en mindre resurs- och tidskrävande metod då insamling av empiri sker via 
datorn och finns i redan transkriberad form. Liksom i andra kvalitativa metoder finns risken att forskaren 
tolkar materialet partiskt eller felaktigt, vilket vidare kan påverka resultatet. För att minimera detta har 
endast befintlig data och pågående kommunikation observerats och samlats in utan att själv delta genom 
att ställa frågor eller kommentera. Då jag antog rollen som fullständig observatör genomfördes inga 
intervjuer och jag gick miste om interaktion med deltagarna. Detta vägdes upp i det att insamlade 
materialet består av naturlig uppkommen kommunikation och empirin har fått tala för sig själv utan att 
jag varit medproducent i genereringen av fynden och har hjälpt mig i utmaningen att behålla analytisk 
distans till studerade företeelser. Netnografins svaghet är att den inte lika uttrycksfullt fångar 
människornas känslotillstånd, kroppsspråk och sätt att vara. Vid metodens analytiska process, tolkning av 
data som skapats av deltagarna och att vidare utmärka ståndpunkter och mönster, finns risk för 
missuppfattningar. Dessa kan antingen ske på grund av en viss förförståelse av fenomenet som undersöks 
och kan stjälpa öppenheten som krävs för att materialet ska tolkas objektivt. Läsarnas kommentarer 
tenderar att vara väldigt öppna, ingående och detaljrika men för att minimera risken följdes de tydligt 
formulerade frågorna vid textanalysen som försökt ställa specifika uttryck i relation till mening och 
kontext. (Kozinets 2010:42). Trots problematiken kring feltolkning och missuppfattning av den 
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undersökta kommunikationen lämpar sig metoden väl i studiens undersökning. Den hjälper att kartlägga 
en helhetsbild av bloggens innehåll samt dess interaktiva kommunikationsmönster men ger även 
möjlighet att reflektera kring vilken roll bloggen som kontext spelar för tjejernas meningsskapande av 
heteronormativ femininitet. Bertilsson (2014) menar att Netnografin har en inbyggd flexibilitet som 
möjliggör för forskaren att fånga, hantera och förstå det unika i forskningens kontext samt hos dess 
ingående undersökningspersoner (ibid:112). Jag som forskare är inte bunden till tid och rum då både nytt 
och äldre material finns tillgängligt att blicka fram och tillbaka på och observationens tidsspann kan 
bestämmas eller ändras under studiens gång. Det finns heller ingen risk att gå miste om värdefulla 
fältanteckningar då dessa redan existerar i skriven form. 

4.5.1 Reflektion över rollen som forskare 
Jag bekantade mig väl med fälten för att underlätta urvalet av blogginlägg och processen av att effektivare 
sålla bort irrelevanta teman för undersökningen. Det som skiljer mig från övriga läsare är att de aktivt 
deltar genom att dela sina åsikter och söker svar på frågor av bloggaren som de ser som en slags förebild 
och identifierar sig med. Jag gör därmed bedömningen att jag genomför undersökningen passivt med 
aktiva inslag då jag visserligen befinner mig i kulturens gemenskap på samma fysiska nivå men är inte en 
del utav den då den utgörs av läsarna som skapar innehållet i kommentarsfälten. Jag anser inte att egna 
förkunskaper inom ämnet eller att jag som ung kvinna faktiskt tillhör samma sociala kategori som 
bloggarnas konsumenter har kommit att påverka resultatet. Jag som forskare, till skillnad från läsarna, 
träder in i fältet på ett objektivt och explorativt sätt då jag har med mig ett teoretiskt ramverk i 
undersökningens process och besitter därmed kunskap och analysverktyg som stöd vid reflektioner av 
bloggarnas innehåll. Att jag sedan tidigare inte är bekant med innehållet på bloggarna är fördelaktigt då 
detta har underlättat sökningar och avgränsning.  

4.5.2 Kvalitetsfrågor  
Då internet och sociala medier är en central mötespunkt och utrymme i ungas vardag är det viktigt och 
betydande att netnografiskt undersöka dess innehåll och interaktion. Genom att vårt förhållningssätt till 
och agerande på internet påverkar praktiker och beteenden ”offline” som både sociala individer och 
konsumenter kan slutsatser dras till ett bredare samhälleligt perspektiv. Undersökningens resultat kan 
dock inte förstås i all annan kontext men det bör understrykas att det som sker ”online” är lika verkligt 
som vardagen utanför. Jag har gjort noggranna studier av mindre empiri som är typisk för det som 
undersökts. Det finns ingen grund för att resultaten kan ses som objektiv sanning och mina förkunskaper 
och åsikter ihopkopplade till empirin har skapat ett förhållande som ska analyseras. Därför är det svårt att 
utgå från begreppen reliabilitet och validitet samtidigt som dessa ifrågasatts för den semiotiska analysen. 
Trots att den konnotativa analysen ger begränsat utrymme för felaktig tolkning är det en aktiv process 
som påverkas av jaget som inte är passivt observerande. Detta kan i sin tur ha inflytande på resultaten och 
är ett argument som använts mot denna tolkande metods vetenskapliga värde. Ekström och Larsson 
(2010) understryker dock att den personliga individuella tolkningen inte är den mest intressanta, utan bör 
snarare ses som en slags tolkning bland flera möjliga. Det är samtidigt viktigt att undersökningen inte 
riskerar att påverkas av forskarens enskilda uppfattningar och erfarenheter i tolkningen (ibid:16). 
Frågorna till materialet har i bästa mån formulerats lämpande och vidare efterföljts för att frambringa svar 
på undersökningens forskningsfrågor för att inte riskera att hota reliabiliteten. Då primärmaterial 
analyserats i studien ökar hållbarheten då forskaren själv samlat in material enbart för studiens syfte och 
samtidigt minskar risken för låg validitet med felaktiga svar som inte mäter det som studien avser (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000:120). 
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5. EMPIRISKT KAPITEL 

5.1 Material  
De tre bloggarnas inlägg är varierat utvecklande vad gäller textens längd och bildomfattning. Dock gäller 
för samtliga bloggar att publicerade inlägg ofta baseras på ett par bilder i en kontext med tillhörande text 
som antingen är ett svar på en läsarfråga eller mynnar ut i vardagliga händelser såsom träning, mat och 
inköp. Bloggarnas innehåll med text och bild utsänder liknande budskap och har givit ett rikt och 
trovärdigt empiriskt underlag. Nedan ges en kort specifik beskrivning av skribenterna bakom de tre 
bloggarna. 

5.1.1 Ida Warg 
www.idawarg.se 126k följare på Instagram och 25k inlägg under sin hashtag #wargpower 
Innehållet på sin blogg beskrivs med allt läsaren behöver veta för att leva ett hälsosamt liv genom 
personlig träning, motivation, hälsa, kost, livsstil, inspiration, glädje. Ida använder även flitigt 
videomediet youtube.com där hon har en egen kanal. Motsvarande material publiceras i bloggen med 
träningsövningar, kostråd och nyttiga recept, utmaningar, svar på läsarfrågor och kommentarer och 
”massa träningsglädje”. Om man vill gå ner i vikt, bygga muskler, byta kroppsfett mot muskler, hitta 
träningsmotivation eller komma i form uppmanas man att konsumera hennes blogg. Ida är utbildad 
personlig tränare och besitter bred kunskap inom ämnet. Hon började blogga för sju år sedan då det 
fortfarande var ett relativt nytt fenomen och var i början en privat blogg för vänner och familj, sedan fick 
hon mer läsare och började nischa den på träning. Idag livnär hon sig på sina sociala medier tar ut en lön 
för att hennes bloggportal ska kunna sälja på sina sociala medier varje månad. Bloggen har blivit 
nominerad i Veckorevyns tävling Blogawards tre gånger och vann år 2014 i kategorin ”årets 
träningsblogg”. Hon beskriver det som att hon och hennes läsare tillsammans vann ett väldigt fint pris.  

5.1.2 Hannah Andersson 
www.fashionablefit.nu 115k följare på Instagram och 7k inlägg under sin hashtag #fashionablefit 
Träning i kombination med livsstil och mode har störst fokus i bloggen. Läsaren får ta del av proffsiga 
träningsupplägg och rutiner, näringsrika och lyxiga måltider och allmän inspiration för att motivera till ett 
hälsosammare liv. Tidigare bloggade Hannah på metro.se som tidningens hemsidas ”hälsoexpert”. 
Hon är 27 år gammal, utbildad personlig tränare i Australien och har en kandidatexamen i 
marknadsföring. Hon har haft klienter som hon hjälpt med träning och anordnar även träningsklasser för 
unga tjejer. Hon brinner för att inspirera och förändra andra människors hälsa. Hannah har gjort ett flertal 
samarbeten företag där det mest kända och framgångsrika är lanserandet egendesignade kollektioner med 
träningskläder för modesajten Nelly.com. 

5.1.3 Molly Rustas 
www.mollyrustas.se 101k följare på Instagram, 24k inlägg under sin hashtag #bikinifit3 
På kommunikationsplattformen Tailsweep beskriver Molly sig själv som ”Lifestyle blogger” som älskar 
att inspirera andra till saker hon själv brinner för. Bloggen fokuserar på träning, kläder, resor och nära 
relationer. Molly framhåller kvalitén som viktig och är väldigt noggrann med att allt ska flyta ihop på ett 
fint sätt. Hon försöker förmedla sina dagar i vackra bilder och delar med sig av allt ifrån dagens klädval 
till bilder efter en joggingrunda (tailsweep.se). Även Molly anordnar träningsklasser för tjejer som kallas 
”Bikinifit” vars syfte med träningen är att motivera deltagarna att nå sina respektive hälsomål och av 
namnet att tyda; få kroppen förändrad och förbättrad inför bikinisäsongen. Träningsprogrammet kan även 
konsumeras och genomföras på egen hand med genom en mobil-app. Molly har gjort samarbeten och 
kampanjer hos stora företag inom mode, träning och resor. Bloggen har blivit nominerad tre gånger i 
”Finest Awards” i kategorierna ”årets modeblogg”, ”årets bloggraket” och ”årets träningsblogg”.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Observera	  att	  engelska	  betydelsen	  av	  hashtagens	  namn	  inte	  är	  unik	  och	  används	  även	  universellt	  av	  användare	  på	  Instagram	  som	  
inte	  kopplar	  sina	  bilder	  till	  just	  Molly	  Rustas.	  Antalet	  inlägg	  i	  kategorin	  behöver	  därför	  inte	  direkt	  hänvisa	  till	  bloggarens	  popularitet.	  
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5.2 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras empirin med resultaten varvat med tillhörande analyser. Fynden har 
kategoriserats under tre huvudteman med egna tillhörande underrubriker; 5.2.1 Kroppsmodifikation – 
tämjandet av kroppen, 5.2.2 Iscensättning och upprätthållande av heteronormativ femininitet genom 
performativitet samt 5.2.3 Konsumtion och klasskillnader. Delar av de redovisade exemplen kan fungera 
illustrerande även för andra teman, trots att en kategorisering har gjorts till ett specifikt tema kan ofta 
fynden diskuteras ur flera aspekter. För att klargöra dessa kopplingar efterföljer en sammanfattning av 
resultaten under kapitel 5.3 Sammanfattning av resultat samt en konklusion i kapitel 6. Diskussion.	   

5.2.1. Kroppsmodifikation – tämjandet av kroppen  
Praktiken att göra kvinnokroppen är det tydligaste temat i förvandlingsakten. På bloggarna lär man ut och 
lär sig görandets praktik vilket synliggörs i både inlägg och interaktiva delar. Bloggarens konkreta tips på 
kost, träningsformer och motivation kan beskrivas som informationsbetonat. Inom bloggemenskapen är 
det vanligt och naturligt att uttrycka sin villrådighet och osäkerhet som många av läsarna ofta känner. I 
kommentarsfälten är det möjligt att öppet erkänna sina brister och önskningar där den ideala kroppen 
eftersträvas och tillvägagångssätten diskuteras. Hur kan det faktum att unga tjejer vill förändra och tämja 
sin kropp och utseende tolkas? Kroppsliga transformationer och utseendefixering kan utifrån ett 
maktperspektiv verka tyda på aktörskap och förtryck men även en form av normalisering av och kontroll 
över den avvikande kroppen. Som Susan Bordo (1993) diskuterat visar även empirin att tjejernas kroppar 
fungerar som en materiell handelsvara som kan omskapas och manipuleras för att passa rådande 
skönhetsideal då den anpassas genom träning och strikt kost. Könsförtryckarparadigmet tolkar kvinnors 
skönhetspraktiker som patriarkaliskt förtryck och en slags maktutövning mot kvinnor och deras kroppar. 
Även här visas tendenser på hur ideologier om kvinnors underlägsenhet upprätthålls genom kvinnlig 
skönhet och kulturella normer. En grundläggande princip för hur de kroppsliga handlingarna konstruerar 
femininitet tycks vara en balansakt mellan att behärska själva	  görandet men samtidigt att den 
konstruerade produkten ska framstå som naturlig.  
 
Molly, 2015-03-18: ”Jag fixade ju såklart mina fransar inför galan. Jag har gjort det en gång tidigare och har alltid varit lite 
skeptisk då jag tycker att det ser så onaturligt ut på vissa. Men jag har verkligen hittat en tjej som är grym och gör exakt så 
som jag önskar och jag är så nöjd. Jag brukar gå till en salong som heter Finare fransar och fixa dem, till er som undrar <3” 
 
Förhandlingen kring vad som anses legitimt och lagom hälsosamt görande kan härledas till kulturella 
föreställningar men skapas i interaktionen tjejerna emellan. Rich m.fl. (2011) och Ambjörnsson (2004) 
har också funnit antydan till unga tjejers komplexa förhållningssätt till vikt och hälsa med ideal som är 
paradoxala och svåra att nå. Det verkar finnas ett multipelt seende som pendlar mellan förväntningar och 
beskrivningar av hur tjejerna ska se ut bete sig. Det flexibla och reflexiva förhållningssätt till positionen 
som just tjej verkar inte lätt att behärska, vilket kan förklara varför läsarna är i behov av hjälp och 
vägledning. I svaren finns ett hopp som uttrycks på flera sätt, främst genom beskrivningar av de bästa 
tipsen för att åstadkomma estetiska förändringar av kroppen och domineras grundläggande i former av 
individualiserat ansvar. Likt Giddens (1991) teser kring dagens form av risksamhälle med grundläggande 
motsägelser och osäkerhet är det upp till var och en att vara ansvarstagande för att fatta rätt beslut och val.  
 
Molly, 2015-02-02: “Jag älskar gymmet och är där ca 5 dagar i veckan. Hur har jag tid? Hur orkar jag? Jag tar mig tiden till 
det. Utan träningen hade jag inte orkat med ens hälften av allt annat jag gör i vardagen. Träningen för mig är energi och 
avslappning på samma gång. På gymmet kan jag andas, tänka på mig själv och varva ner.  
 
Kroppsmodifikation framhålls även visuellt genom bilder. Genom att ställa bilder på kroppar från olika 
tidpunkter bredvid varandra och i texten understryka hur tjejerna lyckats tämja sina kroppar vädjar 
bloggaren om känslor och viljan hos andra läsare att agera och delta i förändringen på samma sätt. Detta 
exempel handlar tjejer som omskapat sina kroppar med hjälp av hennes träningsprogram: 
 
Molly, 2015-02-26: ”*Busvissel* Här har ni 6 st resultat. Hur motiverande är inte detta att se? Ser ni vad man kan göra med 
sig själv och sin kropp på endast 7 veckor? (…) Det handlar om kombinationen att träna och äta rätt! Vi hjälper er att tänka 
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och göra rätt <3 Är ni också sugna på en förändring?! Det finns fortfarande begränsat antal platser kvar på Bikini Fit 4 som 
kickar igång den 16 mars. Anmäl dig på Bikinifit@dflex.se och betala HÄR.  NU KÖR VI!!!! Jag är så sjukt taggad!”  
 
Rich m.fl. (2011) fann att fysisk aktivitet bland unga tjejer visade sig övergripande utföras i strävan efter 
att förändra kroppen utefter kulturellt rådande mål. Även i bloggarna är detta tydligt då meningen med 
träningen oftast fokuserar på förändring av specifika kroppsdelar. 
 
Hannah, 2015-04-30: ”Nedan hittar ni ett svettigt pass jag körde häromdagen. Fokus på rumpa, baksida-lår och insida-lår. 
Happy training!”  
 
Hannah, 2015-07-31: ”Tänkte att jag skulle fota lite bilder i gymmet. Är det något särskilt ni vill att jag tipsar om?”  
Läsarnas svar om önskemål: ”Bra övningar för armar och axlar!”, ”Nya ryggövningar!”, ”Jag skulle vilja ha tips på hur jag 
tränar nedre delen av magen!”, ”Jag skulle gärna se olika varianter av lyftande och stärkande rumpövningar/baksida lår!”. 
 
Läsarna vill ha hjälp med att forma sin kropp och identitet utefter vissa könsspecifika förväntningar som 
de anser värda att sträva efter att uppnå. Det finns en tydlig medvetenhet om att tjejerna inte lever upp till 
idealet som gestaltas och iscensätts av bloggaren. De finner motgångar i detta arbete genom att de vänder 
sig till bloggerskorna och ber om hjälp i processen, både för att nå målet och vägen genom vilken man tar 
sig dit. Att fråga henne om hjälp kan vara ett sätt att hantera detta, få tröst och vidare hjälp för att lyckas.  
 
Molly, 2015-02-02: ”Vad ska du satsa på att träna upp inför sommaren?”  
– ”Jag ska lägga mycket krut på hela kroppen. Men vill gärna få bättre struktur på magen, sedan ska jag köra mycket squats 
här framför. Jag ska köra efter BikiniFit-Appen, som förövrigt är den bästa träningen för allt. Där får du fina, tjejiga och 
tonade muskler, precis så som jag vill ha.” 
 
Läsarnas frågor inleds inte sällan med beskrivning av sig själva och sitt problem, ett slags erkännande av 
sina kroppsliga brister eller dåliga hälsovanor. De känner sig förvirrade och vill ha svar på vilket 
tillvägagångssätt som är den effektivaste lösningen på problemet. Det vanligaste man vill ha hjälp med är 
att gå ner i vikt, modifiera specifika kroppsdelar eller uppnå ett estetiskt mål med kroppen. Vidare tycks 
ett dåligt självförtroende kunna förbättras genom att tämja sin kropp och förändra sitt utseende. 
Kunskapen finns om att detta görs med hjälp träning och rätt kost. Men inte alltid fokuserar problemet 
kring förvirring kring tillvägagångssättet utan även motivationen för att börja använda sig utav dessa 
redskap. Hur ska jag tänka för att orka ta mig iväg till gymmet? Har du tips på hur man ska prioritera sin 
tid för att hinna med träningen? Har du tips på nyttiga mellanmål? Vilka övningar kan utföras hemma är 
effektiva för att få fastare rumpa och smalare mage? Hur tacklar jag hungerkänslor och motstår frestelsen 
av skräpmat?  
 
Molly, 2015-02-02: “Tips för att dämpa sötsuget?”  
– ”Frukt och vatten. Innan du tänker gå ut i köket och börja äta någonting, ta som vana att dricka ett stort glas vatten innan 
och sedan borsta tänderna. Om det inte hjälper så ta en frukt.” 
 
Ida, 2015-12-05: ”Vad är egentligen skillnaden på kroppsviktsträning och styrketräning? Jag vill börja träna för att vara 
hälsosam och därigenom gå ner i vikt för att nå en bra vikt för mig. Men jag vet inte om jag borde ha gymkort eller bara köra 
övningar hemma? Vad är bäst? Vet inte vad jag ska göra och det känns svårt att börja med träningen när jag inte vet vart jag 
ska börja någonstans.”  
- ”Jag förstår att det kan vara förvirrande. Träning med egen kroppsvikt är också styrketräning fast utan vikter. Båda är bra 
men ger lite olika resultat. Du kan börja med att köra hemma med egen kroppsvikt och kolla gärna min youtubekanal där jag 
har massa bra träningspass som både stärker upp kroppen och förbränner. Dock kan det kräva lite mer disciplin då man lätt 
kan bli distraherad hemma. Hoppas du fick lite hjälp av mitt svar ♥” 

Läsarnas utsagor är sammankopplade med föreställningar om sexualitet, genus och förhållningssätt till 
och idéer om heteronormativ femininitet. Genom utpekande av egna avvikelser och negativa tal om sig 
själva skapas och upprätthålls normerna. Av läsarnas frågor framkommer en karta över de egenskaper och 
utseende som allmänt anses vara åtråvärda för en ung tjej. Läsarnas negativa formuleringar om aspekter 
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av sig själva bör inte betraktas som ett alternativt sätt att beskriva sig själva, då de samtidigt avslöjar en 
hierarkisk ordning associerad med föreställningar om hur man får, ska eller bör vara som tjej. Då de 
visserligen tackade bloggaren som fått dem att inse att de duger som de är, strävar de fortfarande efter att 
uppnå vissa förändringar. I motsats till sig sin egen kropp och självkänsla hyllas bloggarens ideal med 
både utseende, självreflexivitet och inställning till hälsa och träning. I samma stund som läsarna beskriver 
aspekter av sig själva som defekta synliggörs visserligen deras vilja av att uppnå ett sunt förhållningssätt 
till sin kropp och hälsa med samtidigt en önskan om och strävan efter att förändra något, alltid inom 
gränsen för vad som kan tänkas vara normativt och idealt.  
 
Ida, 2015-12-15: ”Vill börja med att säga att du är en stor inspirationskälla! Särskilt vad det gäller motivation, träning och 
utseende! För ca 1.5 år sedan började jag träna väldigt mycket och slutade i princip att äta. Som resultat gick jag ner från 54 
kg till ynka 40 på några månader (är 164 cm). Nu väger jag 48 kg men har fortfarande inte fått tillbaka mensen. Är mycket 
orolig och vet inte vad jag ska göra. Vet du någonting om det här?”  
- ”Du behöver inte stressa utan fortsätt gå upp i vikt. Du kommer antagligen minst behöva gå upp till vikten du hade innan din 
viktnedgång. Så stressa inte utan ät och ge din kropp den energi den behöver och träna med måtta. Kramis” 

Ida, 2015-08-09: ”Jag är en tjej på 13 år (…) jag undrar om man kan tajta till kroppen eller vad man säger på 65-75 dagar 
och om man kan hur gör man? Träning? Mat? Och så att du förstår så har jag lite mer fett på kroppen än vad man ska ha eller 
vad mina kompisar har.”  
- ”Rör på dig regelbundet och ät bra mat så kommer du få en hälsosam kropp. Minska/byta ut socker, godis, glass mm. mot 
bra mat. Stressa inte över att du har mer fett än dina kompisar. Du växer fortfarande och mycket händer i din kropp. Jag har 
massa bra recept på mellanmål och du hittar alla mina recept samlade i menyn så hittar du mina 7 favoritrecept på nyttiga 
mellanmål!” 
 
Den normativa femininitet som tjejerna försöker förkroppsliga skulle med bakgrund i det ovan nämnda 
kunna inbegripa egenskaper som kontroll och makt över den egna kroppen samt olika oönskade 
beteenden. Tips angående livsstilen verkar ha utformats med syftet att aktiviteternas utförande på ett 
verkningsfullt sätt ska bidra till formandet av tjejernas karaktär, självkontroll och könsidentitet. Det 
verkar alltså i första hand finnas en rad tydliga redskap och metoder för att nå det praktiska målet - att 
övertala läsaren i en kommunikativ situation.  

Ida, 2015-06-23: ”Nu ser jag mina kompisar och andra unga i min ålder får sådana där underbart kvinnliga kurvor, och då 
blir jag så trött på min egen taniga kropp. Jag har ingen form alls och det sänker mitt självförtroende. Jag trivs inte i min 
kropp. Vad ska jag göra? Äta mer? Tack för en fantastisk inspiration Ida. Jag hoppas verkligen att du kan hjälpa mig med mitt 
problem.”  
- ”Jag förstår ditt “problem” då jag själv har en kropp utan former. Vi alla gillar oftast det som vi inte har och jag kan tänka 
mig att många avundas din kropp. Med styrketräning så kan du forma kroppen och skapa “kurvor” Vill du ha en midja så kan 
man tex träna axlarna större/bredare och rumpa/ben större.”  

Molly, 2015-02-02: ”Här kommer tips på bra saker som ökar ämnesomsättningen rejält och har andra bra fördelar för dig 
som vill shapa till inför sommaren. Grönt te. I samband med motion så bränner grönt te fett och ökar din ämnesomsättning. 
Grapefrukt kan hjälpa dig att gå ner i vikt och ökar din ämnesomsättning. Bra att äta på morgonen innan powerwalk 
tillsammans med en kopp grönt te ger det en bra effekt. Citronvatten hjälper dig att få igång på magen och matsmältningen 
(tips, drick citronvatten det första du dricker på morgonen). Citron ge räven din hy lyster. Äppelcidervinäger. Innan varje 
måltid jag äter nu under min kostschema-period så tar jag 1 matsked äppelcidervinäger med vatten. Det smakar inte bra, men 
det hjälper till att hålla blodsockret på en jämnare nivå mellan mina måltider (bra om man blir sötsugen efter maten, vilket jag 
alltid blir). Genom den jämnare blodsockernivån du får upplever man också en längre mättnadskänsla. Starkt tips!!” 
 
Genom att ge svar på läsarnas frågor och lösa eller vägleda tjejerna i deras problem positionerar sig 
bloggaren som någon som kan ge råd, besitter en viss typ av rätt kunskap och därmed makt.  

 
Molly, 2015-12-18: ”(…) jag har verkligen förstått vilket inflytande man har på sina läsare som bloggare och offentlig person. 
Det är viktigt att man är mån om att behålla det och att alltid vara ärlig med vad man tipsar om och vad man faktiskt tycker. 
Jag vill ju att ni ska kunna känna ett förtroende till mig och våga tro på det jag säger. Och det har ni ju verkligen gjort. Tack!” 
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5.2.2 Iscensättning och upprätthållande av heteronormativ femininitet genom performativitet 
Iscensättningen av femininitet är tydlig och märkbar vad det gäller utseende och tjejernas sätt ”att vara 
kvinna” på och etableras som normerande. Sättet att klä sig, sminka sig, fixa frisyr, naglar och solbränna 
verkar ha ett tydligt mönster i det att det fungerar som uppenbart huvudsakliga markörer att performativt 
framställa sin kvinnlighet genom. De väljer figurnära kläder, vanligtvis i träningsmiljöer där samtliga 
bloggerskor ofta bär åtsittande toppar och linnen med bar mage och bara armar.  
 
Ida, 2015-08-04: ”Igår var jag och gjorde spraytan hos Ludmila på Beauty Stockholm. Ska ha på mig en kort klänning ikväll 
och mina ben var helt blå efter måndagens Pole Dance träning så jag var tvungen att fixa till det. Det blev galet bra och så 
skönt att vara lite brun igen! Det tar 10 min så är man brun som en pepparkaka och det håller i 1,5-2 veckor utan att bli 
fläckigt (om man sköter det). Den spraytan jag gör är dessutom ekologisk.” 

 
Hargreaves (1994) ger förklaringar till varför vissa kvinnliga idrottsutövare tydligt framhäver sin 
kvinnlighet. Här visar fynden på att samtliga bloggerskor har ett stort intresse för träning och ett tydligt 
uttryck för kvinnlighet. Den extremt kvinnliga framtoningen yttrar sig i hur de klär sig och sminkar sig – 
både till vardags och vid träningstillfällen. De bär ofta minimala kläder, får regelbundet professionell 
hjälp med att fixa och upprätthålla sitt långa, välvårdade hår, naglar och solbränna, äger de ”rätta” 
prylarna och markörerna och de är alla – av vad som illustreras - i ett lyckligt heterosexuellt förhållande. 
Förr var kvinnliga idrottare mer lika männen i sin framtoning och jargong men nu när träning blivit allt 
vanligare bland tjejer verkar pendeln ha svängt och tjejerna anspelar på sin kvinnlighet på flera sätt. 
Frågan är om detta ter sig på en större frihet och möjligheter för kvinnor att uttrycka sig, prestera och vara 
fysiskt aktiva på egna villkor eller är det tecken på ett motsatt förhållande? Med andra ord; tjejer kan som 
killar vara intresserade av styrketräning och kan utföra den nästintill lika framgångsrikt som dem, bara de 
inte rubbar den idag något föråldrade sociala ordningen som ser kvinnor som objekt som ”tåls att titta på” 
och kan och bör kontrolleras. 
 
Ida, 2015-10-02: ”Jag tycker det är kul att jag får så bra respons på mina inlägg om skönhet. Förutom träning så älskar jag 
skönhet och mode. Min blogg kommer alltid handla om träning och hälsa men vill ni även ha lite inslag/tips om skönhet och 
mode?” 
 
Bloggerskornas yrkesmässiga livsstil speglar framgång och entreprenörskap med möten, event och 
samarbeten med företag. Att yrkesmässigt driva en hälso- och träningsblogg tillsammans med andra 
mediekanaler i form av ett eget företag kräver uppenbarligen hårt arbete med tidsmässigt engagemang, ha 
skinn på näsan, tro på sig själv och att våga ta för sig. Den genusnormen som vanligtvis föreskriver att 
tjejer tenderar att uppträda mer tillbakadraget och måttfullt i det offentliga rummet stämmer inte helt 
överens för någon av bloggerskorna. De tar tydlig plats, står för sina åsikter och verkar inte vara blyga. 
De poängterar ideligen hur mycket arbete som ligger bakom deras entreprenörskap med dagliga möten 
och flera simultant pågående projekt som kräver sysselsättning under både kvällar och helger. Här visas 
ett allvarligt engagemang. 
 
Hannah, 2015-11-17: ” Den här tisdagen kickades alltså igång med bootcamp klockan 06.00, nu är jag hemma igen för tre 
timmars admin. Med admin menar jag allt från att sortera kvitton till fakturering, godkänna avtal, mejl, attestera betalfiler, 
bankärenden and so on…. Listan är lång av allt det som måste göras när man driver eget. Vid 10.00 har jag en plåtning för ett 
samarbete jag ska göra med Björn Borg, efter det ska jag träna thai boxning med min coach följt av ett möte samt fortsätt med 
jobb framför datorn. Det ska bloggas, sorteras och redigeras bilder samt förberedas inför morgondagens möten. Mina dagar 
är fullsmetade men jag älskar variationen i mitt jobb. Herre vad jag babblar om min dag, kanske helt ointressant??” 
 
Illustrationen av sig själva påverkas inte bara av attraktivt och tilltalande utseendet genom bilder. Det 
verkar finnas en oskriven balansgång mellan att ta för sig, visa självständighet men att inte framstå som 
kaxig eller att skryta. Att vara öppen, glad, positiv, sympatisk och tröstande är genomgående genuint 
framstående egenskaper som hos samtliga bloggerskor. De mest triviala händelser beskrivs som härliga, 
mysiga och underbara. Molly avslutar varje inlägg med en kärlekshälsning till läsarna med ett tecken på 
ett hjärta. Ida börjar oftast varje inlägg med hälsningen ”Hej mina hjärtan!” och Hannah brukar avsluta 
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med att önska läsarna en god dag och glädjefylld och träning. Denna ordning sammanfaller med allmänt 
utbredda föreställningar om hur tjejer normalt bör uppträda och upprätthålls av både bloggerskorna och 
läsarna. Man ser tendenser på en sammanblandning mellan att vara och att vilja bli där det vanligt 
förekommande även framstår som naturligt, eftersträvansvärt och idealt. På bloggarna medverkar både 
skribenterna och läsarna till att skapa normalitet genom och heteronormativ femininitet. Emellertid visar 
ofta bloggerskornas tips och svar på frågor en uppmaning till att få tjejerna på bättre spår, att de är fina 
och duger som de är och ha bra självförtroende trots att de inte nått målet om idealet.  
 
Gemensamt för bloggarnas innehåll är att de transformerar ett komplext fenomen, i det här fallet hälsa, 
till konkreta vardagliga rutiner som läsarna kan se, känna och uppleva om de imiterar vanorna. De 
dokumentära texterna och bilderna framträder som tydliga bevis och ger vittnesbörd åt tipsens effekt. De 
ger även legitimitet åt träningsbloggens propaganda om att förändra läsarnas bristande hälsosamma 
livsstil vilken ligger som en underliggande vinjett på bloggen. För att få trogna läsare bör man som 
bloggare besitta kunskapen om på vilket sätt och genom vilka attribut innehållet bör framställas. Genom 
att smycka och färga framställningen av sitt liv samt sätta en personlig prägel på jargongen och helheten 
verkar vara ett vinnande koncept. 
 
Hannah, 2015-03-29: ”Som ni säkert känner till är jag extremt nitisk när det kommer till mitt flöde på Instagram. Tycker att 
det är sååå kul att skapa ett flöde som är inspirerande för ögat med vackra färger. Men det är dags att utvecklas! På vilket sätt 
skulle ni vilja att jag utvecklar min insta? Kvalité och att vara konsekvent är superviktigt för mig men det finns alltid utrymme 
för förbättring och utveckling. Kanske vill ni se mer rörligt, mer gymbilder, mer streetstyle (som ni efterfrågat i bloggen), mer 
övningstips eller kanske mer av min träning? Uppskattar all feedback och tips!” 
 
Kontexten är central för tolkningen av bilderna men viktigare för tolkningsprocessen är att bilderna på 
bloggen nästan genomgående gestaltar smala, vältränade unga kvinnor i invanda och inte sällan prövade 
poser. Bloggens bildarkiv i helhet uppvisar former och stildrag som vana bloggläsare säkerligen känner 
igen – en slags bloggfotografins minsta gemensamma nämnare. I sin enklaste och grundläggande form är 
fotografierna arrangerade och iscensatta bilder av välmående, hälsosamma och starka kroppar med 
tillhörande lyxiga attribut och markörer, gärna i en ljus och lyxig miljö. Den stereotypa normen är att 
tjejerna är unga, välmående, lyckliga, starka, ljushyade men med professionellt fixad solbrända, långt 
välvårdat hår och naglar, slanka men vältränade med tonad muskulatur och sammantaget ”hälsosamma”. 
Performativiteten ansluter således till en livsstilmässigt eftersträvansvärd dagsaktuell västerländsk 
tradition. Tendenser som tyder på ett objektifierat förhållningssätt till kroppen framträder i särskilda 
blickfångade rörelser, poser och former. Fotografierna är antingen tagna av dem själva i spegelbild eller 
genom stativ men inte sällan har någon utomstående agerat som fotograf. Bilder som publiceras där 
bloggerskan fotat sig själv kan indikera ”titta på mig” och är ett sätt att ta makt över sin egen kropp. 
Bilderna har en välgjord formgivning av hög kvalitet, bloggarna har ett tydligt genomarbetat uppslag. Det 
är viktigt att kontot ger direkt positiv helhetskänsla för att publiken ska stanna och återkomma till sidan. 
Det frågas ofta om vilken slags kamera eller objektiv de använder sig av eller filter som bilderna 
retuscheras med, vilket borde tyda på en medvetenhet om att fotografierna bearbetas och förskönas för att 
få situationens eller objektets gestaltning att framstå som ideal och perfekt. Är bildernas ljus, skärpan eller 
bildkvaliteten på något sätt inte lika proffsigt som i övrigt följer en tydligt ursäktande kommentar om 
tidsbrist eller dylika omständigheter. Molly har publicerat en guide med tips hur man får sina bilder på 
Instagram att framstå som tilltalande utefter hur hon själv väljer ut och arrangerar sina bilder: 
 
Molly, 2015-03-24: ”Jag älskar jag instagram då det inspirerar mig i min vardag otroligt mycket. Här får ni lite tips av mig 
(om ni vill få er instagram att växa) som jag tänker på när jag lägger upp bilder: Inspirera mera. Mycket smaskiga matbilder, 
senaste inköpet, en härlig inredningsbild eller en mysig ”God morgonbild”. De flesta (iallafall jag) gillar ljusa, härliga bilder 
och om man kollar på dom stora instagramkontona ser man en röd tråd. Vi gillar mycket av de ljusa, glada bilderna med 
pastellnyans. Knäpp söta bilder med din pojkvän/bästa vän. Alla älskar kärlek i alla dess former! Är du utomlands eller på 
resande fot, lägg upp en massa fina bilder därifrån. Det är så himla härligt med semesterbilder, eller hur?”.  
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Det hela påminner om en resekatalog, modemagasin eller vilken kontext bilden i sitt fall är tagen i. 
Samtidigt råder ingen tvekan om att hälsa, kost och träning är central, även om ibland underliggande, 
gestaltning. Att tjejerna oftast visar upp sig vid träningstillfällen ganska avklätt, med åtsittande kläder 
som blottar vissa kroppsdelar, oftast magen, där magrutorna fungerar som ett kvitto på kunskapen om de 
rätta kostvanorna och träningsformerna för att åstadkomma idealet. Läsarna verkar tro att bloggerskan 
besitter expertkunskap kring det mesta inom hälsa då frågorna rör det mesta kring livsstil och privatliv. 
Hur många gånger i veckan tränar du, vilken typ av pass och hur långa pass? Hur ofta springer du? Hur 
accepterar man sin kropp? Hur tränar man sin mentala styrka? Vad brukar du ha i dina smoothies? 
Dricker du någon gång läsk eller äter något sött över huvud taget? Favroritfrukost? Hur gör du för att få 
i dig alla viktiga näringsämnen? Hur boostar man immunförsvaret? Vad tycker du om 
vitaminbrustablett? När vill du skaffa barn? När blev du av med oskulden? Hur ser du på alkohol? Att 
särskilja sig själv och vilja ta efter deras kroppsuttryck verkar vara väsentligt för identitetsskapandet och 
benägenheten att vilja tillhöra en viss grupp eller slags tjej och inte en annan. Att tyda av läsarnas röster 
tar sig kroppsliga upptagenheten uttryck i olika former. Den egna kroppen är något man bedömer, frågar 
om, arbetar med men framförallt uttrycker missnöje över. Om kroppens utseende och mående i största 
allmänhet är det mest frekventa samtalsämnet på bloggarna är det främst påfallande negativa uttalanden 
och önskan om förändring som är övervägande. Det är snarare regel än undantag att läsarna ber om hjälp 
för att lyckas nå idealet. Läsarnas egen kroppsuppfattning tycks alltså ställas i relation till skribentens 
utseende och tillsammans med bloggens innehåll blir det ett aktuellt och legitimt ämne för debatt och 
rådfrågning. Följande exempel lyfter fram hur en läsare ber om hjälp med sin självkänsla:  
 
Ida, 2015-02-26: “Hur ska jag agera/tänka när ens väns matbeteende triggar ens inre självskadebeteende? Jag önskar att alla 
kunde titta och känna – jag är finast i världen, precis som du! Jag förstår att det är jag som bör förändra min syn och inte vilja 
förändra min vän. Men hur? (…) Det är ju inte fel på min kropp, det är fel på mina tankar om den.”  
- ”Nästan alla känner igen sig i det du skriver. Även de du kollar på som i dina ögon är så vackra och smala tänker kanske så 
om dig och alla andra. Ofta hittar man fel på sig själv och att andra är finare. Mitt bästa tips är att jobba på din självkänsla. 
Säg 10 bra saker om dig själv varje dag tills du känner att du menar dem. Jag brukar börja morgonen med det. Ex: Jag är 
stark. Jag är snäll. Jag är smart. Jag är frisk. Mina ben är vackra. Min mage är vacker. Mina armar är vackra. Mitt ansikte är 
vackert. Jag är ödmjuk. Jag är helt perfekt! Försök att inte bry dig om vad andra gör utan lyssna enbart på dig själv, vad du 
vill och vad just du mår bra av. Din kropp är fantastisk precis som den är. Precis som kroppen behöver självkänslan också 
tränas upp.” 
 
Det här exemplet visar på att bloggaren även har funktionen som en slags psykolog som tjejerna vänder 
sig till för vägledning i olika slags problem som de stöter på i sin vardag. Bloggaren svarar alltid efter 
egna erfarenheter och försöker i största mån vägleda sina läsare och få dem på rätt spår. Kulturens 
gemenskap på bloggen framstår som en källa till tröst, trygghet och inspiration. Tjejernas uttalanden om 
bantningsförsök och upptagenhet av kroppen kan i första anblick uppfattas som godtyckligt flytande i sin 
karaktär men står i förhållande till heteronormativ femininitet då de härigenom strukturerar skapandet av 
genus. Den beskrivning som läsarna ger av sig själva verkar vara allmänt omfattande då den synliggörs i 
majoriteten av läsarnas röster. De är medvetna om existerande skillnader mellan sig själva och idealet då 
de utpekar vissa egenskaper eller kroppsdelar som avvikande, defekta eller onormala som verkar vara en 
närmast självklar uppfattning. Tjejernas öppna talan om den misslyckade kroppen visar på förekomsten 
av upptagenhet av vikt och nästintill överdriven fixering kring små detaljer i sitt utseende. Missnöjet med 
kroppsformen blir ett uppmärksammat och relevant ämne på samhälleliga dagordningen samtidigt som 
det framstår som normalt då det är det ständigt återkommande temat i läsarnas kommentarer.  
 
Ida, 2015-06-20: ”Jag vägde mig i februari och fick då “order” från sjuksköterskan att inte gå ner mer. Trots detta ser jag hur 
allt hänger runt magen, men det är ju lös hud. -20kg på lite mer än ett år ger lös hud. Nu ska jag försöka äta mer. Tycker du 
1800-1900 är för mycket för en 17-åring som är 167 cm o tränar 5 ggr/veckan? (…) det känns som ENORMA mängder. Men 
det är väll för att jag ser alla bikinifitnessdieter, deffare som jämförelse.”  
- ”Jag förstår att det känns läskigt men det är absolut inte för mycket kalorier! Skit i alla dessa bikinifitness modeller som 
håller på med massa konstigheter. Det de gör är inte hälsa över huvud taget. En vanlig människa som tränar ska absolut inte 
följa deras sjuka dieter. Jag själv tränar 3-5 gånger i veckan och får i mig minst 2500kcal/dag. Din kropp håller fortfarande 
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på att utvecklas så snälla du ge den mat och energi och sluta följa dessa fitnessmodeller med sjuka dieter. Du är fin!”  
 
5.2.3 Konsumtion och klasskillnader 
Hierarkierna jag var ute efter att undersöka, relationen mellan bloggerskorna och deras läsare, upprätthålls 
efter fler axlar än bara graden av egenskaper som åskådliggör normativa idealet. Den femininitet som 
tjejerna förhåller sig till verkar även skapas i relationen till föreställningar om klass, konsumtion och 
ålder. Likt Veums (2013) resultat visar fynden på tvetydiga relationer på skilda nivåer som grundas i 
bloggens publicering av vardagliga tankar och händelser som läsarna identifierar sig med. Samtidigt antar 
bloggaren en dominerande roll genom att agera rådgivare och säljare. Frekventa rekommendationer och 
upplysningar kring kost, träning och trender kan tyda på relationen mellan skribenten och läsarna som 
vänskaplig och likasinnad då dessa utges efter läsarnas efterfrågan. Samtidigt ser läsarna upp till 
skribenten som en bättre vetande auktoritär förebild genom att de besitter kunskap om tillvägagångssätt 
för att uppnå och upprätthålla idealen.  
 
Ida, 2015-12-10: ”Funderar över julklappar och har ett grymt tips till er. Oral-B:s kampanj som heter #ComeAsYouAre syftar 
på att man ska få vara precis som man är. Det finaste jag tycker är när man ser att en människa utstrålar hälsa och 
välmående. För mig så når jag dit med bra kost och regelbunden motion och att ta hand om mina tänder. Ett fint vitt leende 
utstrålar både självkänsla och får mig och andra att må bra. Så ett grymt julklappstips är att ge bort en el-tandborste” 
 
Att lära sig att förändra och kopiera tillvägagångssätt och diverse markörer enligt gängse skönhetsideal 
blir en väg att göra sig lik förebilderna och inlemma sig i det heteronormativa sammanhanget. Utöver 
hälsa, kost och träning finns en tydlig bakomliggande materiell ekonomi som förmedlas och som 
möjliggör den feminina iscensättningen. För att kommunicera detta lyckade subjekt använder 
bloggerskorna typiska hjälpmedel och ser till att läsarna blir informerade om klädernas och 
accessoarernas märke och var de finns att köpa.  
 
Molly, 2015-12-17: “Klocka – Cluse, Väst & byxor – Zara, Skjorta – H&M, Väska – Marc Jacobs, Skor – PUB. Ett skepp 
kommer lastat med bilder på dagens klädsel och även min nya klocka som jag tycker så mycket om. Har letat efter en enkel 
guldklocka länge och fann denna. Gillar att den är clean och inte har så mycket krimskrams. Det gör att den ser exklusiv och 
elegant ut tycker jag. Den kommer härifrån för er som undrar. <3 NU: Iväg och handla julklappar!”  
 
Denna typ av utsagor rör sig längs klassmässiga linjer och bör således betraktas mot bakgrund av 
bloggarens och läsarnas skilda sociala och ekonomiska tillgångar. Bloggerskornas sätt att uppträda 
uppfattas som förväntat, eftersträvansvärt och normalt i relation till det som kan tänkas vara avvikande. 
På det här sättet kan klasskillnader upprätthållas då bloggerskorna fungerar som en härskande elit som 
framställer en rådande ordning som självklar och naturlig och svår att ifrågasätta. Då eliten framstår som 
normal och neutral kan de andra klasserna ses som specifika och avvikande. Det verkar som att effekterna 
av en slags makt som är inskriven i förebildernas kroppar som gör dem mottagliga för vissa yttringar av 
kunskap och råd. De får trovärdighet och är betydelsefulla personer i läsarnas ögon genom att visa upp sig 
i vissa sociala sammanhang med en jargong som känns naturlig och kan behärska de sociala normer som 
dominerar i den aktuella kontexten. Vid glada händelser som att boka semesterresa, eventinbjudningar, 
samarbeten, jobb eller köp av fina exklusiva kläder eller inredning visas ödmjukhet då det tilläggs hur 
mycket de uppskattar dessa möjligheter. Läsarna har sannolikt betydligt mindre ekonomiska och sociala 
möjligheter och annorlunda vardag och kan inte leva sitt liv som deras förebilder. Det har varit diskutabelt 
att entydigt avläsa denna hierarki i de interaktiva delarna på fältet. Av bilder och berättelser som rör 
skribenternas vardag framstår den glamorösa livsstilen som klar, medan jargongen i tips och svar på 
frågor ofta anpassas efter läsarnas förmågor och resurser. Det är vanligt att innehåll baseras på reklam, 
samarbeten med sponsorer och möjlighet för läsarna att ta del av erbjudanden och rabatter, vilket fungerar 
som hjälpande verktyg för tips, råd och rekommendationer:  
 
Molly, 2015-08-30: ”För er som gillade klänningen jag hade på mig igår så kan jag flika in och säga att det är 30% på den 
nu, happy sunday shopping!!” 
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Läsarna ges tips, rabatterbjudanden och arrangerar utlottningar och samarbeten med företag för att även 
läsarna ska få möjlighet och råd att pröva på och uppleva den glamorösa livsstilen. Bloggerskorna går in i 
rollen och positionerar sig som någon som legitimeras att ge tips.  
 
Att gå ut och äta på lyxiga restauranger och caféer verkar vara en vardaglig rutin snarare än att tillhöra 
undantaget. Fritidsaktiviteter som resor, fester och event ger uppskattat och värdesatt material till bloggen 
som kan användas en under en längre tid genom inlägg om tillbakablickar på dessa stunder under en tid 
då vardagligt intressant material är bristande. Läsarna är nyfikna på bloggarens favoritrestauranger, 
resmål, kläder, smink, kosttillskott, skönhetsbehandlingar, vilken kamera och objektiv som används för 
bloggens bilder samt bloggarens inkomster och hur mycket som spenderas på diverse varor och tjänster.   
Det förefaller som om de positiva associationerna inte alltid kommer från bilden i sin helhet utan kan 
härledas från infogande av vissa bestämda bildelement. Ansamlingen av dyrbara accessoarer, inredning 
och elektronik fungerar som komplement mellan bakgrund och förgrund. Ett marmormönstrat mobilskal 
kan ge ett lyxigt intryck, maten på tallriken som är genomtänkt upplagd i regnbågens färger och 
hjärtformat mjölkskum på toppen av en cappucino som avnjuts på ett fint café kan få betraktaren att tänka 
på egna vanor av lägre kategori i kontrast till naturliga, ”ursprungliga” och ekologiska råvaror. 
Bildsessionen kompletteras med ett fotografi på en lycklig, brunbränd hälsosam tjej som sitter vid bordet i 
sitt vardagliga konsumerande. Elementen är frekvent och används som markörer på ett sätt att de 
påminner om ett tolkningsarbete – de klassificeras och beskrivs som hälsa, välmående, lyx och glädje. De 
för tankarna till en gestaltning av det ideala drömlivet med alla de ”rätta” bitarna på plats. Att exempelvis 
köpa hem nya färska blombuketter fungerar som anständigt material till bloggen, vars helhetliga utseende 
och design anses vara viktig både för skribenten och läsarna.  
 
Molly, 2015-08-29: ”Helg = nya blommor <3 Och idag fick det bli ljusrosa och vita, mina favvisar. Passande till ikväll när 
mina lady’s kommer över!” 
 
Molly, 2015-12-16:”Ett plus i kanten är också att ingenting slår bilderna man kan ta där. Det är någonting med ljuset som gör 
bilderna jättehärliga, så det är ju positivt för både mig och er.” 
 
Frågan är hur unga tjejer kan se detta sätt att leva som realistisk? Möjligheterna för denna typ av livsstil är 
få förunnat och skiljer sig markant från gemene man. Troligtvis identifierar sig läsarna med personen 
bakom bloggen men kommer aldrig få ta del av vad som sker ”offline”. Sannolikt händer det att de har, 
som alla oss andra, oproduktiva stunder liggandes hemma i soffan framför Tv:n utan att informera läsarna 
om detta. Den framställda bilden av normen och idealet baseras på ögonblick i stunder där bitar av den 
ideala livsstilen är särskild påtaglig. Dessa byggstenar kan fungera som vederbörligt material till bloggen 
och blir därmed vad deras eget varumärke baseras på. Frekvent återkommande inlägg är i form av collage 
med bilder, så kallade ”snaps hots”. Dessa gestaltar vardagen med fina detaljer, färgkombinationer, 
prylar, lyxigt upplagda måltider, märken på kläder eller skor. På det bildbaserade sociala mediet 
Instagram finns en funktion för att skapa och namnge kategorier på bilder, så kallade ”hashtags”. Ida har 
en egen som hon kallar för #wargpower vars syfte är att samla konsumenternas egna inspirerande bilder 
på träning och hälsa i en och samma kategori. Hon gör på så vis sig själv till ett varumärke som står för 
hälsa som är till för att ge konsumenterna av hennes sociala medier möjlighet att inspirera varandra. 
Likaså Hannah som kallar sina mediekanaler, klädkollektioner och träningsklasser ”Fashionablefit” och 
Mollys träningsklasser är under namnet ”Bikinifit” som även de har en egen hashtag. Läsarna blir ofta 
uppmuntrade och påminda om att följa bloggaren och konsumera deras andra mediekanaler och säljer på 
så vis sitt varumärke.  
 
Ida, 2015-12-14: ”Glöm inte tagga alla era hälsobilder med #wargpower så kommer jag välja ut mina favvisar i slutet av 
veckan.”  
 
Det är även vanligt att uppmuntra till deltagande i deras träningsklasser och köpa produkter från 
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samarbeten med företag. 
 
Hannah, 2015-03-31: ” Idag hade vi pressevent och en förhandsvisning på Galleri Olsson av min kommande kollektion 
Fashionablefit for NLY Sport. Massa bilder från dagen kommer! Det kändes så kul att göra ett litet större event inför den här 
lanseringen, och inte minst att se mina plagg på riktiga modeller. Nu är jag sååå taggad på att se er rocka era Fashionablefit 
workout outfits så jag nästan spricker.” 
 

5.3 Sammanfattning av resultat 
Hur tjejerna på bloggarna representerar, förhandlar och talar om hälsa, träning och kvinnliga 
kroppsnormer har varit utgångspunkten som analysen har utgått ifrån. Kapitlet har exemplifierat hur 
tjejernas kroppsliga handlingar som de ägnar sig åt säger något om en heteronormativ femininitet som är 
eftersträvansvärd att förkroppsliga. Avbilden alstrar unga, välmående, hälsosamma, ljushyade och smala 
men vältränade unga kvinnor. Performativiteten ansluter till en eftersträvansvärd livsstilmässigt modern 
västerländsk tradition. 

Analysen har kartlagt hur vissa kombinationer av feminint genus, klass och sexualitet 
framställs som åtråvärda samt hur gränser för normaliteten iscensätts genom tämligen vardagliga 
handlingar. Härmed synliggjordes även de mekanismer som genom konsumtionen av och 
kommunikationen på bloggarna genererar föreställningar kring normer, ideal och förebilder. Man har 
kunnat urskilja teoretiska utgångspunkter om iscensättning och performativitet av kvinnligt genus, 
maktförhållanden mellan skribenten och läsarna men även maktutövning över den egna kroppen och 
vidare identiteten. Grundläggande i detta är den konsumistiska aspekten som krävs för iscensättningen 
och går hand i hand med fundamentala klasskillnader. Analysen syftar till att synliggöra unga tjejers 
kollektiva föreställningar som präglar femininitet och processerna varigenom iscensättningen av dessa 
sker. Centralt i bloggarna är den aktiva handlingen att tämja kroppen och producera en ”ny” tjej och 
identitet. Genom konkreta handlingar om träningsrutiner, kost och konsumtion visas hur idealbilden kan 
frammanas, skapas och produceras, bara tjejerna får rätt hjälp och vägledning av sina förebilder. Detta 
diskuteras vidare och djupare i uppsatsens följande kapitel. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Empirisk och analytisk sammanfattning och diskussion 
Här följer en sammanfattning av studiens syfte och undersökningens fynd med tillhörande analyser 
diskuterade i relation till teoretiska ramverket och tidigare forskningen inom området. Detta mynnar 
vidare ut i slutsatser som kan dras utefter undersökningens ställda forskningsfrågor. Uppsatsen avslutas 
med reflektion över den använda metoden i relation till resultaten samt idéer och inspiration till vidare 
forskning. 

Syftet med studien var att undersöka hur normativ femininitet iscensätts, förhandlas och 
görs normerande i kända välbesökta hälso- och träningsbloggar samt varför de konsumeras av unga tjejer. 
Syftet var vidare att undersöka och analysera vilken betydelse och mening bloggarnas diskurser om 
femininitet och kroppsnormer kan ha för unga tjejers föreställningar om vad som krävs för att vara kvinna 
”på rätt sätt”. För att svara på syftet gjordes en netnografisk observation av tre bloggar där vidare text, 
bild och interaktiva delar analyserades. För fördjupad analys och slutsatser av det studerade materialet 
ställdes det mot teorier om genus, performativitet, normer, stereotyper, maktförhållanden och klass. Detta 
har vidare givit svar på ställda forskningsfrågor. 

I ljuset av hur konstruerade feminina heteronormers performativitet förklaras i dess teorier 
kan det konstateras att de tydligt reproduceras och iscensätts på bloggarna. Normerna är beroende av tid, 
plats och sammanhang där de samverkar, konkurrerar eller står sida vid sida. Den genusbestämda 
feminina kroppen produceras genom granskning av andra och försök till manipulering. De är möjligt att 
urskilja hur vissa system av normer har högre status där vissa sätt att leva sitt liv, bete sig, besitta en viss 
kunskap eller se ut på ett visst sätt med diverse attribut tros ge större utdelning än andra. Därmed finns 
anledning att benämna en viss typ av femininitet som normativ samt hur skapandet av genuspositioner 
artikuleras genom föreställningar om en ideal kvinnokropp. På dessa grunder existerar flerfaldiga typer av 
heteronormativitet där en framstår som mer priviligierad. Hur tjejer som konsumerar bloggarna med olika 
positioner och erfarenheter förhandlar, iscensätter och ibland även ifrågasätter normerna alstras som en 
röd tråd i empirin.  

När tjejerna uppvisar strävan efter förändring och avståndstagande från sin befintliga 
femininitet för att uppnå en annan bör detta inte enbart förstås som individuella val. Det kan snarare 
betraktas som identitetsprojekt med flera inbegripande maktordningar än den uppenbara. Analysen av 
empirin nyanserades genom läsarnas välartikulerade reflektioner över sig själva samt de utmaningar de 
antog i arbetet mot tämjandet av kroppen, vilka var centrala i fältet. I enlighet med Foucaults teori om 
makt visar tjejernas anpassning till normer med uppmaning om hälsa och välmående där makten verkar 
genom självdisciplin att lyckas tämja sin kropp med träning och avstå från olika begär. Makt kan tolkas 
som disciplinering genom relationer på mikronivå via de nätverk av institutioner och praktiker som 
upprätthåller dominanta och underordnade positioner inom nätgemenskapen. Även här kan kroppen ses 
som utgångspunkt som alstrar social kontroll och kulturella diskurser. Undergivna kvinnokroppar skapas 
efter rådande ideal som domineras genom kulturen då de behärskas och normaliseras och avspeglar 
kulturens grundläggande värderingar om självkontroll och självständighet. Makten synliggörs i relationen 
mellan skribenten och läsarna då makt och status är beroende av graden av uppnått ideal och besittande av 
kunskapen som krävs för iscensättningen. Ju tydligare normen efterlevs desto starkare legitimeras 
tolkningsföreträde och positionen som rådgivare. Processen varigenom tjejerna söker uppnå en viss 
femininitet inom bloggarnas nätkultur bör ses i en sammanstrålning av handlingar som kretsar kring 
tankar, uppfattningar och åsikter om krav på normalitet.  

Läsarnas frågor om tillvägagångssätt att tämja sin kropp visar på en vilja av anpassning 
bland normerna som iscensätts på bloggarna. Därigenom blir de påminda om en ständig begränsning och 
är ett exempel på omöjlighet att vara en självständig och fri individ, vilket är ett ideal som moderna 
samhället talar föreställer. Det handlar om fler hierarkier och gränsdragningar än enbart genus. Tjejerna 
som konsumerar bloggarna anammar inte enbart dess femininitet och relationen mellan vältränad, 
hälsosam och välvårdad eller icke. Det blir även en identitetsmarkering då en kropp som inte besitter 
dessa markörer inte enbart fungerar begränsande i termer av femininitet utan även kultur, klass och i vissa 



	   40	  

fall etnicitet. Att ta avstånd från och förändra oönskat utseende blir således ett sätt att uppfattas som en 
viss slags feminin, urban, modern, svensk, hälsosam medelklass. Som resultatet visar ger nätkulturen 
möjlighet för unga tjejer att uttrycka sig och få vägledning samtidigt som ideala föreställningar om 
kvinnlighet framställs och blir betraktade som normala. Därmed kan slutsatsen dras om sociala mediers 
bidragande till offentliga samhälleliga föreställningar om feminina normer reproduceras snarare än 
utmanas. Kommer unga tjejer någonsin inse att idealen är paradoxalt overkliga och omöjliga att uppnå 
med allt mer skärpta krav på vad vi anser vara perfektion? Kan bloggar och bilder tappa sin 
dragningskraft som ett resultat av denna insikt, då mottagarnas förmåga att identifiera sig med 
förebildernas livsstil minskar? Jag frågar mig om eller när unga tjejer kommer till insikt om vad bilderna 
på idealen faktiskt är; en skapad bild av en virtuell imaginär värld, Vilket pris är de i så fall villiga att 
betala i den ständiga strävan efter det ouppnåeliga?  

6.2 Metodreflektion 
Den främsta begränsning som följer av metodvalet är att undersökningen inte kommer ge direkt insikt i 
hur läsarna uppfattar och tolkar innehållet på bloggarna. Här vore en receptionsanalys som studerar 
relationer av innehåll i media samt brukarnas uppfattning av innehållet värdefull. Uppsatsens kvalitativa 
analys hade kunnat stärkas genom intervjuer med bloggare och läsare. Diskussioner i 
fokusgruppsintervjuer hade kunnat analyseras och identifiera mönster och jämföra yttrade åsikter, dra 
slutsatser och tolka medieinnehållet genom dem. Nilsson (2010) menar att metoden är effektfull vid 
studie av tankar och åsikter kring medias innehåll och vidare av värde för studiens validitet och reliabilitet 
(ibid:79-85). Att komplettera gruppintervjuer med receptionsanalys hade givit större djup åt studiens 
analytiska del då metoderna kan hjälpa att tyda konsumenternas diskussion kring och uppfattning av 
innehållet (ibid:80). 

Ett problem med att genomföra analyser av den typ av material som presenterats i uppsatsen 
rör urval och avgränsningar och inte minst vidare den analytiska metoden tillsammans med forskarens 
kunnighet inom denna. Om urvalet av undersökningens område med empiriskt material må verka 
slumpartat eller icke-representabelt kan det bero på blogglandskapets oändliga tillgångar som kan anses 
svår att få en överblick av. Bloggarnas sidor är uppbyggda av en del separata element där den sida som 
visas på bildskärmen kan ha en mängd information som ligger ute simultant. De flesta inlägg består av 
både ett flertal bilder med tillhörande läsarfråga och svar där många av empirins teman synliggörs. 
Förhoppningen är att jag som forskare skapat tillit genom min argumentation och detaljerade beskrivning 
av processen och tankegången i tillvägagångssättet. Analyser av text och bild har i bästa mån påbörjats 
och avslutats då det ansågs ge mättnad och tydlig grund för vidare argument, utan att utelämna eller 
medvetet inte behandla material som skulle kunna vara motsägande till utbredda argumentationer. 
Uttalanden om den avgränsade materialet som analyserats har visat sig tillräckligt betydelsefullt för att 
dra slutsatser till ett större sammanhang kring samtida feminina heteronormer. Vad som även stärker 
studiens samhälleliga relevans är att de populära bloggarna som sociala mediekanaler med dess 
interaktion representerar en stor del av unga tjejers identitetsbild.  

6.3 Vidare forskning  
Undersökningens analys avgränsades endast till tjejernas bloggar, men det är vanligt att de använder sig 
av ett flertal andra mediekanaler simultant. Att samla empiri även från dessa hade givit både annorlunda 
och bredare underlag för vidare analyser. Exempelvis det bildfokuserade sociala mediet Instagram där 
bilder ofta publiceras som genomgående är tagna på personen själv. De är tagna ur gynnande vinklar och 
har alltid ett pålagt förfinande filter som justerar ljussättning, kontraster, färger som framställer motivet 
på ett tacksamt sätt och blir därmed en förvrängd bild av verkligheten. Det är även vanligt att bloggare har 
egna kanaler på Youtube.com där videoklipp publiceras. Iscensättningen visas inte upp i bild och text som 
i bloggen utan i bild och tal, vilket gör fler aspekter ännu tydligare såsom jargong, tonfall, rörelser, 
kroppsspråk. I detta format speglas bilden av verkligheten på ett helt annat sätt än på retuscherade bilder 
på Instagram. En relativt ny portal för publicering av både bild och video som fångar vardagliga stunder 
är Snapchat. Det vore intressant att följa och analysera dessa men problematiskt då materialet som 
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publiceras endast är tillgängligt i upp till 24 timmar. Det vore önskvärt att få möjligheten att lägga mer 
specifikt fokus vid skillnader i ålder, klass och kön. Att ställa kroppsideal och identitetsarbete hos unga 
tjejer och killar mot varandra och även få komplettera empirin med de ungas röster genom exempelvis 
gruppintervjuer.  
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