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Sammanfattning 

Denna studie utgår från socialkonstruktivism som belyser sociala beteenden, som är 

konstruerade och där individer skapar mening genom att samspela med varandra. Datorer, 

Internet och Digitala medier tar en alltmer större plats i barn och ungdomars liv då de växer 

upp i en alltmer digitaliserad värld till skillnad från tidigare generationer. Syftet med studien 

är att utifrån socialkonstruktivism belysa hur hälsobudskap framträder i hälsobloggar kring 

lärande om hälsa. Frågeställningar: Hur framställs hälsobudskapen kring kropp, träning och 

kost som skrivs av unga killar respektive tjejer? Vilka hälsoråd ger bloggarna till läsarna? 

Teorier som användes i studien är socialkonstruktivism, sociokulturellt perspektiv, 

praktikgemenskap samt Hälsism Metod som används i denna studie är netnografi och 

konventionell innehållsanalys. Netnografi användes för att observera dagliga bloggars 

uppdateringar under en tre veckors period medan konventionell kvalitativ innehållsanalys 

användes för att bearbeta insamlad dataempiri. Resultatet i studien visar att bloggars 

hälsobudskap handlar om att se en vältränad kropp som ett mål, dvs. ett kvitto för hälsa där 

både kroppens utseende och funktion är viktiga i förmedlingen i att uppnå hälsa. Hälsoråd om 

träning ges i olika variationer genom hänvisningar till olika digitala verktyg och detta för att 

öka kunskap bland läsare. Samtidigt handlar dessa råd om att kost handlar ofta om att äta 

nyttigt, dvs. vara vegetarian eller vegan. 

 

 

Nyckelord: Hälsa, pedagogik, socialkonstruktivism, sociokulturell perspektiv, ungdomar, 

blogg, lärande, praktikgemenskap, hälsobudskap, hälsism 

  



Abstract 

This study is based on social constructivism that highlights socially constructed behaviors 

where individuals create meaning by interacting with each other. Computers, Internet and 

Digital media all overshadows a great part of children and young people's lives, because they 

are growing up in a more and more increasingly digitized world, unlike previous generations. 

The purpose of the study from a social constructivism perspective is to illustrate how health 

messages appear in health blogs from a gender perspective. Questions: How is health 

messages rendered out regarding body, exercise and diet written by young boys and girls? 

What type of health advice is shared by the bloggers? Theories used in the study is social 

constructivism, social perspectives, communities of practice and Healthism. Methods used in 

this study is cyber-ethnography and conventional content analysis. Cyber-ethnography was 

used to observe the daily blog updates over a three week period while the conventional 

qualitative content analysis was used to process the collected empirical data. The results of 

the study show that the health messages from blogs displays the body as a goal, ie, a form of 

receipt for health where both body appearance and function are important factors in the 

process of achieving health. Health advice on training is given in different variations by 

referring to various digital tools in order to increase knowledge among readers. At the same 

time the advice concerns dieting, it shows that eating healthy also/often means being a 

vegetarian or vegan. 

 

Keywords: Health, education, social constructivism, sociocultural perspective, youth, blog, 

learning, community practice, health messages, healthism 
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1. Introduktion 
Ett sätt att ta del av information och kunskap om t.ex. hälsa och att leva hälsosamt kommer 

från olika kunskapskällor. Informationsflödet kommer bl. a. från fler olika aktörer som t.ex. 

TV och tidningar, men också från sociala medier vilka är en av de som har en nyckelposition 

inom området. Ungdomar använder sig idag av sociala medier via mobil/smartphone som sin 

främsta kanal för att interagera med sin omvärld. Datorer, Internet och Digitala medier tar 

således en mer och mer större plats i barn och ungdomars liv eftersom de växer upp i en 

alltmer digitaliserad värld i jämförelse med tidigare generationer (Johansson, Lindgren & 

Hellman, 2013; Wadbring, 2016; Mediebarometer, 2015; Holmberg et al., 2016). Med tiden 

har därmed Internet blivit en del av våra liv och sociala medier en numera viktig samtida 

aktör där vi lär oss av varandra (Sundin, 2012). Bloggar ses i detta avseende som en 

kommunikationsform där information ofta uppdateras i form av texter, bilder och ljudfilmer 

etc. I relation till det får läsare på så vis därmed tillgång till att delta i en social 

kommunikation som vägleder de till olika länkar och källor på nätet. Det beskrivs också att 

bloggar alltid är knutna till makt vilket ger dess huvudmoderator (ägare) förfogandet att styra 

och ställa över allt innehåll i bloggen efter eget behov (Schmidt, 2007). 

 

Vi människor lär av varandra i olika sammanhang där både det fysiska och virtuella rummet 

spelar en stor roll för människors utveckling och lärande. Teknologin har således etablerats i 

nya former för deltagande, och ungdomar har med detta kommit att bemästra den genom 

användningen av datorer och Internet. Detta innebär i sin tur att ungdomars informella lärande 

äger rum inom ramen för de gemenskaper som uppstår i relation till olika populärkulturella 

uttryck och aktiviteter (Johansson et al., 2013). Därför menar vi att det är viktigt att studera, 

belysa och diskutera hur denna teknik kan påverka oss när vi ser, läser och gillar andras inlägg 

och bilder i det fria rummet, något som är lättillgängligt dygnet runt. Olika representationer i 

media påverkar individens attityder, beteende, föreställningar och uppfattningar om hälsa 

samt hälsofrågor, detta eftersom dessa sociala representationer finns i människors sinnen 

(Lyons, 2000). Hälsotrender i dagens samhälle leder ofta till att människor förväntas ta ansvar 

för sin egen hälsa och livsstil och söker därför aktivt information för att på så sätt öka sin 

hälsa och sitt välbefinnande (Svensson & Hallberg, 2010). 

 

Skillnaden mellan män och kvinnors bloggläsning är stor bland de unga och är något som 

minskar i takt med åldern (Findahl, 2011). Sociala medier tillhandahålls av olika aktörer på 

olika sätt, bl.a. i bloggform som framhåller en bestämmelse om hur människor uppfattar 

verkligheten i interaktion med andra. Bloggare och andra aktörer väljer att förmedla skrivna 

texter och bilder av hälsa på olika sätt (Lupton, 1999). På detta sätt påverkas således individen 

av bloggens budskap i form av inlägg eftersom det där erbjuds mängder av budskap och 

information, exempelvis kring hälsa. Ungdomar möter konstant intryck och bilder som kan 

påverka deras dagliga liv, och detta är något i sig vi finner fascinerande att studera. Grundat i 

det är det därför för oss av stort intresse att studera vilka sorts hälsobudskap som framställs i 

dessa sammanhang, detta eftersom det i själva verket är dessa bilder som ungdomarna möter 

och förhåller sig till. 
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Uppfattningar om att leva hälsosamt kan ibland leda till hysteri i jakten på hälsa, dvs. en form 

av fanatism där människor överdriver med att äta sunt och träna, vilket i sin tur ofta leder till 

något ohälsosamt och negativt (Lindgren & Eriksson, 2010). Bloggar är därmed viktiga för 

oss att studera noga eftersom dem är ett forum som ungdomar i stor utsträckning vänder sig 

till, detta onekligen eftersom denna företeelse också innebär att varje individ följaktligen 

tillskrivs ansvaret för sin egen hälsa. 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras både bakgrund och tidigare forskning men även centrala 

definitioner som berör studiens fokus. Avsnitt lyfter också fram befintlig forskning kring 

användning av bloggar och andra sociala medier där ungdomar förmedlar och diskuterar olika 

hälsobudskap. Avsnittet utgår från dessa fem teman: Sociala medier, Internetanvändning och 

bloggar, Informellt lärande i medier, Blogg och lärande och  Hälsobudskap i medier. De 

databaser som använts för sökning i denna studie var bl.a. Academic Search Elite, Eric och 

Libris. Sökord som använts var bland annat: Adolescents, health information, social media, 

blogs, young people och positive and negative influence. 

 

2.1 Begrepp definitioner 

Sociala medier 

Sociala medier kan definieras på olika sätt, men en definition skriven av Kietzmann beskriver 

att ”Sociala medier använder mobila och webbaserade tekniker för att skapa interaktiva 

plattformar genom vilka individer och samhällen delar, skapar tillsammans, diskuterar och 

ändrar användargenererat innehåll” (Folkhälsomyndigheten, 2015, s.11). Enligt Kietzmann 

existerar sju delar för att kunna beskriva de funktionella blocken av sociala medier vilka även 

kallas “The honeycomb of social media”, vilka är: identitet, konversation, delning, närvaro, 

relation, rykte och grupper som i sin tur varierar i olika sociala mediers verksamheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika 

webbplatser och tjänster på Internet och kan också beskrivas som en mötesplats där 

användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra 

(Skolverket, 2015). Det centrala med sociala medier är mötet och dialogen med andra 

människor där kommunikation och möjligheter till att föra en dialog med en eller flera 

användare i en gemensam kanal möjliggörs (Skolverket, 2015). 

Blogg 

Begreppet blogg härstammar från engelskan och är en förkortning av “webblog” som kan 

översättas till loggbok eller dagbok på Internet. Detta sätt att skriva och publicera dök första 

gången upp på nätet i slutet av 1990-talet och i Sverige slog det igenom runt 2005 

(Skolverket, 2015). En blogg är oftast en form av privat webbsida och skiljer sig på så vis från 

andra sociala medier som t.ex. Facebook och Youtube som är privat- och företagsägda globala 

nätverk (Skolverket, 2015). Via bloggar publicerar användare artiklar, texter, bilder och filmer 

och utöver det finns det en mängd av olika bloggtjänster. Genom att ungdomar använder 

bloggar erbjuds de möjligheter att skriva och publicera offentligt om t.ex. sin vardag, hälsa 

och livsstil. 

  



3 

 

Via bloggar är det också möjligt att hitta andras bloggsidor via länkar, och utöver det erbjuds 

det också möjligheter för nya användare/besökare till att skapa ett konto och starta en egen 

blogg. Det finns även ett flertal bloggar som används för att samarbeta med andra aktörer i 

form av sponsorer och affiliates (Försvarsmakten, 2013). Kommunikation via bloggar ses som 

ett socialt medium eftersom dessa erbjuder möjligheter för besökare att kommentera inlägg 

och hålla sig uppdaterad om vad som skrivs i dem (Skolverket, 2015). Tillgängligheten i att 

kunna länka till andra plattformar innebär också att kunna nå ut till fler och att fler kan läsa 

texten eller/och se bilder. Detta innebär samtidigt också att den som delar med sig av sina 

kunskaper och information kan öka trafiken till sin blogg och på så sätt skapa en form av 

social interaktion med andra (Försvarsmakten, 2013). 

 

Ungdomar 

I en rapport av Ungdomsstyrelsen gällande åldersgrupper beskrivs det att ungdomar tillhör 

åldersintervallen 13-25 (Ungdomsstyrelsen, 2010) medan WHO däremot beskriver i frågor 

om ungdomshälsa att de beräknas innefattas inom intervallen 10-19 år 

(Världshälsoorganisationen, 2016). I kontrast till de två ovan nämnda 

ålderskategoriseringarna nämns i en forskningsrapport av FHI om ungdomar och sexualitet att 

ungdomar återfinns i intervallen 15-24 år (Folkhälsomyndigheten, 2014) medan 

Förebyggarna, en webbplats om ungdomar i svenska samhället skriver att “När man säger 

ordet ungdom så tänker många på tonåren. Det är en period som börjar i 11-12 årsåldern och 

är fullbordad i 20-25 årsåldern. Pojkars utveckling å andra sidan antas inträffar lite senare än 

flickors”. Vidare skriver dem att ur samhällsjuridisk synvinkel är en person vuxen ungefär i 

20-årsåldern och har då normalt sett fått samma rättigheter som vuxna, vilket tex. innebär 

rösträtt, tillstånd att köpa alkohol samt anses vara en fullvärdig juridisk person (Förebyggarna, 

u.å.). I övergångsfasen från att vara barn till att bli ungdom sker en förändring kring vilka som 

är en auktoritet för en individ. När individen ännu inte är myndig så är föräldrarna en individs 

auktoritet tills samhället övertar denna roll. 

 

Enligt Vårt Kungsholmen är ungdomar som är 15 år eller över straffmyndiga, byxmyndiga 

och trafikmyndiga och från 16 år har de rättigheten att uppsöka vissa sociala hjälpinstanser 

utan att de kontaktar vårdnadshavare. Ungdomar över 18 år har samma rättigheter som vuxna, 

de får rösträtt samt blir fullvärdiga juridiska personer. Den andra definitionen av ungdom är 

juridisk och används av socialtjänst, polis och andra myndigheter och enligt den är en individ 

barn t.o.m. det år de fyller 18. Vårt Kungsholmen refererar till uttalandet från socialstyrelsen, 

dvs. att ”omsorgen om barn och unga sträcker sig upp i 20-årsåldern” och Sociala 

myndigheter ska tillika ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad vid till exempel skilsmässor (Vårt Kungsholmen, 2015).  

 

Kroppen 

Kroppen är en självklar och omedelbar del av vår tillvaro i det vardagliga livet och framträder 

för oss på två olika sätt. Dels är den en del av oss själva och dels är den ett redskap, en form 

av instrument för att leva våra liv (Larsson & Fagrell, 2010). 
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Den yttre kroppsliga sidan handlar om kroppens utseende och funktion som samtidigt kopplas 

till en form av kroppsfixering. Utseende handlar om hur kroppsmått och kroppens olika delar 

tex. ansikte och armar ser ut medan funktionen handlar om kroppens anatomi och fysiska 

förmåga, dvs. kondition och styrka. Kroppen är inblandad i alla lärprocesser och i den lagras 

vårt minne, vackra som hemska, roliga som tråkiga, onda som goda. Kroppen pratar sitt språk 

och vi har lärt oss att tyda det och en aktiv kropp erövrar och producerar kunskap medan en 

passiv kropp konsumerar och överför kunskap (Larsson & Fagrell, 2010). Reklam och 

veckopress visar olika bilder på hur en frisk, ungdomlig och vältränad kropp borde se ut, 

vilket också signalerar en kontroll och viljestyrka. 

 

Kost 

Goda kostvanor är en av de viktigaste faktorerna för att kroppen ska må bra och en ohälsosam 

kost innebär en riskfaktor för kroniska sjukdomar som tex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, 

diabetes etc. (Livsmedelverket, 2013). Rekommendationer enligt WHO och Livsmedelverket 

för hälsosam kost innebär att konsumera frukt, grönsaker nötter och baljväxter etc. 

(Världshälsoorganisationen, 2016 & Livsmedelverket, 2015). Livsmedelverket skriver att för 

de flesta räcker det med vanlig mat för att få i sig det kroppen behöver, men att några behöver 

äta kosttillskott i form av vitaminer eller mineraler för att komplettera kosten. Kosttillskott är 

komplettering till kosten för att må bra och det kan säljas i form av kapslar, pulver, vätska 

tabletter etc. Livsmedelsverket skriver å andra sidan att kosttillskott inte alltid är nyttigt utan 

att det kan vara farligt för kroppen, detta eftersom det kan innehålla ämnen som kan skada 

kroppen. Råden enligt Livsmedelsverket bygger på forskning som hjälper individer att få så 

näringsrika livsmedel som möjligt och som hjälper kroppen att hålla sig frisk. För att hjälpa 

individer till goda matvanor krävs det att de själva är bestämda och disciplinerade och när det 

gäller att äta hälsosamt innebär det således att äta mer grönt och frukt, mer fisk och skaldjur, 

byta till fullkorn, nyttiga matfetter etc. (Livsmedelverket, 2015). 

 

Träning 

Träning är bra för kroppen då fysisk aktivitet enligt WHO definieras som en typ av 

kroppsrörelse som sätter igång kroppen och får den att må bra (Världshälsoorganisationen, 

2016). Fysisk aktivitet kan definieras på följande sätt: ”fysisk aktivitet innefattar all 

kroppsrörelse som ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en 

ökad energiförbrukning”. Fysisk aktivitet anses förbättra utseende, hälsa eller att bli bättre på 

en idrottsaktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2013). Kroppen behöver rörelse för att få ett 

förbättrat hälsotillstånd där regelbunden träning såsom cykling, idrott eller promenader har en 

stor betydelse för hälsan, vilket i sin tur minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancer etc. (Världshälsoorganisationen, 2016). Ett hälsobudskap beskrivs av Livsmedelverket 

som ett hälsopåstående som sägs handla om livsmedel som har en positiv effekt på hälsan. 

Hälsopåstående är således ett påstående om kosten och har hälsofördelar för individen. Dessa 

sägs vara inriktade till särskilda grupper som återfinns t.ex. i sociala medier, dags och 

kvällstidningar (Livsmedelverket, 2015). 
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Kön 

Begreppet kön används för att skilja individer från djur, växter och andra organismer 

beroende på vilken sorts könsceller de har (NE, 2016). Begreppet används även som ett annat 

ord för könsorgan och delas in i olika delar som t.ex. kropp, könsidentitet, könsuttryck, 

språkligt kön och juridiskt kön (1177, 2016). Könsidentitet eller mentalt kön är det kön en 

individ identifierar sig med. Könsuttryck i sin tur handlar om utseende exempelvis kläder och 

kroppsspråk. Därmed handlar kön således om så mycket mer än bara kille eller tjej 

(HBTQkojan.se, u.å.). 

2.2 Internetanvändning och bloggar 

Bland svenskar i åldern 16-34 använder ca. 90% Internet dagligen och allt fler kopplar även 

upp sig med hjälp av sin mobiltelefon (Sundin, 2012). Den procentuella andelen bland 

befolkningen som idag använder sociala medier är ca. 52%, detta innebär således att media tar 

en markant stor plats i vardagen (Mediebarometern, 2015). Andra studier visar att 

användningen av olika nätverk fortsätter att växa utan gränser och de senaste fem åren har 

siffran ökat från 53% till 77% (Findahl & Davidsson, 2015). Digitaliseringen påverkar 

människor stort sätt dagligen i samband med att fler och fler använder sig av resurser, tjänster 

och olika verktyg, t.ex. i form av smartphone och läsplatta. Dessa digitala artefakter hjälper 

människor att interagera med varandra och på så vis sprids och skapas information och 

kommunikation. Internet är därför inte en informationskälla bland andra, utan istället en plats 

där olika medier möts och där människor deltar genom att skriva, dela, söka, spela, läsa och 

chatta (Rivano Eckerdal & Sundin, 2014).Tidigare studier visar att det är unga kvinnor som 

dominerar användningen av bloggar, och det är också de som läser dessa oftare än pojkar, 

dock med en viss förändring i användning bland de yngsta och upp till 25 år. Bloggande har 

blivit en ny form av medium där 46% av kvinnorna läser bloggar, däremot skiljer det sig 

mellan unga och äldre kvinnor (Findahl & Davidsson, 2015). Vissa studier kring t.ex. 

bloggande visar att mestadels flickor har egna bloggar, vilket i sin tur väcker viktiga frågor 

om förhållandet mellan genus, skrivande, offentlighet och teknologi (Bolin, 2012). 

 

Forskning visar att i vissa Internet-forum och bloggar tillhandahålls nya källor till dialog om 

mat och hälsa och där deltagarna i dessa studier diskuterar begreppet ”frisk” och dess 

betydelse. Denna forskning syftar således på livsmedel som t.ex. frukt och grönsaker. I 

samma studie visar det sig också att folk förklarar sunda matvanor i form av näringsämnen 

såsom allmänna vitaminer, mineraler, fett och kolhydrater (Bisogni, Jastran, Seligson & 

Thompson, 2012). En annan tidigare forskning visar också att bristande kunskaper och 

färdigheter förhindrar vissa människor från att äta på det sätt som gör de friska, eller enligt 

näringsfysiologers rekommendationer (Simunaniemi, Sandberg, Andersson & Nydahl, 2011). 

I en studie om ungdomar gjord i USA beträffande hur entusiastiska användare är av sociala 

medier så visade det sig att hela 81% av de med Internetanslutning regelbundet är 

uppkopplade på Facebook (Allen et al., 2014). En liknande trend har även observerats 2011 i 

en Australiensisk publicerad studie, där 88% i åldern 15-17 använt sociala medier. Likaså i 

denna studie visar det sig att den ökande spridningen av sociala medier och applikationer har 

gett fler möjligheter för unga människor att nätverka, kommunicera och interagera med 

varandra. 
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Ny hälsoinformation kan överföras snabbt, både inom och mellan samhällen vilket medfört att 

den stora gamla familjehälsoboken som folk brukade använda för att få information om 

fysiska tecken och symptom håller på att ersättas med en dator (Lyons, 2000). Kompetens 

behövs för att hitta relevant information, utvärdera dess tillförlitlighet och använda den för att 

fatta beslut om hälsa i vardagen. Forskning visar att endast 5% av deltagarna inte visste var 

någonstans det skulle söka efter information om hälsa. Vidare visar samma studie att 16% 

hade svårt att hitta information om hälsa från icke digitala källor och 12 % hade svårt för att 

hitta på det på Internet (Hirvonen et al., 2015). Samma forskning visar också att nästan 18% 

hade svårt att förstå hälsorelaterad terminologi och ca. 15% hade svårt att veta på vem man 

ska tro på i frågan om hälsoproblem. Vidare redovisas även att 42% gillade att få 

hälsoinformation från en mängd olika källor och ca. en tredjedel trodde att tillförlitligheten 

kopplat till hälsoinformation från icke digitala källor samt Internet var lätt att bedöma. Cirka 

38% uppgav att de tillämpade hälsoinformation till sitt eget liv och/eller till människor i deras 

närhet (Hirvonen et al., 2015). 

 

Privata webbplatser med hälsoinformation som drivs av lekmän är mer besökta än de drivna 

av officiella organ. Dessa webbplatser nämner att frukt och grönsaker har potentiella 

hälsoeffekter mot kroniska sjukdomar och att en ökad konsumtion av dessa under lång tid har 

varit en av de mest solida och näringsmässiga riktlinjer, både nationellt och internationellt 

(Simunaniemi et al., 2011). De nya tillvägagångsättet med bloggar gör det således enklare att 

få tillgång till global information, samt erbjuder diverse förklaringar om t.ex. hälsa. Den nya 

tekniken med hjälp av Internet har hyllats som ett sätt att skapa gemenskap runt specifika 

frågor av intresse snarare än geografiskt läge (Lyons, 2000). Utbildning och yrkesskillnader i 

individers kompetens påverkas av deras intresse och motivation, förståelse, utvärdering och 

användning av information om hälsa. Populationer kan på så sätt skiljas sig åt i sin förmåga 

men också i deras kommunikation, förväntningar, erfarenheter och kulturella föreställningar 

(Hirvonen et al., 2015). Högre konsumtion av hälsosamma matvaror är associerat till positiva 

uppfattningar och socialnormer, men det är inte bara kostvanor som bygger på kunskap utan 

även valet av kost är ett medel för kulturuttryck. 

 

Bloggare har antingen en aktivt eller passivt inflytelserikt ändamål där de förmedlar 

erfarenheter genom att skriva exempelvis om kost (Simunaniemi et al., 2011). 

Kommunikation i informella grupper kan påverka individuell konsumtion av t.ex. frukt och 

grönt och detta på grund av förändrade sociala normer och värderingar. För att förstå nya 

sociala medier och i synnerhet bloggar så krävs också en inblick i hur de integrerar i dagliga 

kommunikationer (Simunaniemi et al., 2011). Tidigare forskning visar ett exempel på hur 

finska deltagares uppfattning om att äta hälsosamt var kopplade till minskande skuldkänslor 

och oro, samt att hälsosam mat således beskrevs i termer av hur de produceras, bearbetas eller 

framställs, t.ex. naturlig (råkost), hemlagad och ekologisk. Deltagare i dessa studier relaterar 

också hälsosam kost till psykosocialt välbefinnande (Bisogni et al., 2012). 

 

2.2.1 Hälsoblogganvändning 

År 2013 använde halva Sveriges befolkning sociala medier på något sätt, dock har 

användningen av bloggar i Sverige inte förändrats så mycket de senaste åren. 
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Bland den svenska befolkningen läser 40% bloggar någon gång och 8 % använder bloggar 

dagligen (Findahl, 2014). Nordens största kunskapscenter för media och kommunikation 

beskriver i sina undersökningar sociala medier som t.ex. sociala nätverk, Communities, 

diskussionsforum eller bloggar (Mediebarometern, 2015). Genom att följa sociala medier och 

bloggar som skriver om träning, kost och hälsa handlar det enligt Statens Folkhälsoinstitutet 

bland annat om att upptäcka nya sidor hos sig själv. Upptäckandet av dessa sidor sker således 

vid observation av bloggare, t.ex. hur individer på bloggplattformarna tränar för att uppnå den 

normativa kroppen. I detta avseende handlar det främst om ett kroppsideal som i sin tur 

innebär en påverkan kring våra tankar om hur individer bör se ut och hur ett perfekt utseende 

och livsstil återspeglas (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Detta innebär att individer som följer 

bloggar får tips och råd ifrån den som hen väljer att se ut som, vilket således är resultatet från 

följandet av bloggares liv och intresse. 

 

2.3 Lärande i media och bloggar 

Innan uppkomsten och etableringen av Internet var informationsresurserna huvudsakligen i 

form av t.ex. tidningar, böcker, radio, TV, och filmer. I samband med en förändring av urval 

av informationsresurser har sociala medier som t.ex. Facebook, Bloggar, Youtube och Twitter  

således uppstått och växer snabbt (E. Simsek & A. Simsek, 2013). Dessa nya plattformar 

påverkar också människors syn på information och kunskap. I linje med detta kan således 

bloggskribenters budskap i form av inlägg på ett snabbt sätt påverka individer gällande 

exempelvis definitionen av vad hälsa betyder. Budskapen innefattar vad som sägs handla om 

ett hälsosamt beteende eftersom de ofta handlar om hälsoinformation i deras bloggar (Lupton, 

1999). Skapandeprocesser som äger rum genom informellt lärande utgör bland barn och unga 

i både dagens och framtidens samhälle en av många färdigheter, detta eftersom digitala och 

sociala medier skapar nya förutsättningar för kunskapsbildning och lärande (Sjöberg, 2012). I 

ett sådant sammanhang ses kunskap som en process snarare än en slutgiltig produkt, en 

produkt som utses för konstant offentlig belysning och granskning. Med tiden har 

mediekulturen blivit alltmer kommersiell och den enskilde användaren mer omedveten eller 

medveten om att lämna digitala fotspår efter sig (Sjöberg, 2012). Representationer i media 

påverkar individens attityder, beteende, föreställningar och uppfattningar om hälsa och 

hälsofrågor, och ett exempel på detta är t.ex. att friska människor konstruerar individuella 

livsstilar som producerar hälsa (Lyons, 2000). Människor behöver relevant och trovärdig 

information för att vara fria och göra självstyrande beslut, något som innebär en gemensam 

strävan efter den. Det allmänna intresset skapar således en form av beslutprocess genom att 

differentiera den övergripande kvaliteten på information (E. Simsek & A. Simsek, 2013). 

 

2.4 Blogg som verktyg till lärande 

Unga medborgare utvecklar nya kunskaper och färdigheter för att kunna navigera i ett ständigt 

ökande informations- och kommunikationsflöde, något som i vardagen blivit alltmer 

motsägelsefull. I samband med detta förlopp innebär det således en ökad tillgång till 

information, deltagande och nätverksbyggande (Sjöberg, 2012). En betydande funktion är att 

användarna kan samarbeta för att skapa innehåll och information på en webbplats, någonting 

som sker genom att dela, känna delaktighet, transparens och tillgång. 
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Information definieras som en form av makt där människor följaktligen kan vara fria, kreativa 

och entreprenöriella och på så vis ha mer kontroll och få interaktionsmöjligheter över 

informationen (E. Simsek & A. Simsek, 2013). Rummet för digital kommunikation får en 

alltmer viktigare roll i bekräftandet av en själv och andras identiteter, och allt detta är något 

som sker bland de unga genom deras ökande användning av personliga bloggar och hemsidor. 

Medieanvändningen har således nått en brytpunkt, dvs. att uppkomsten av en medierad miljö 

har utvecklats. Detta fenomen har också skett mycket snabbt och kan därför heller inte längre 

förstås av unga som separat från media (Morimoto & Friedland, 2016). Enligt Schmidt är 

bloggar ett exempel där författaren med sin makt kan styra och ställa sin över vad som 

publiceras eller inte, t.ex. genom att välja att svara på eller radera andras kommentar helt efter 

eget tycke och på så sätt skapa ett styrt innehåll och dialog med sina läsare. Blogg forskning 

hävdar att den enskilda användningen utav bloggar inramas av tre strukturella dimensionerna: 

regler, relationer och kodning (Schmidt, 2007). Annan forskning kring bloggar visar att det 

främst är kvinnor som både kommentar och är aktiva i bloggar (Findalh, 2014). De senaste 

åren har en ny populär genre växt fram på Internet där kommunikation kommer till handling i 

relation till olika bloggplattformar, något som har fått en omfattande utsträckning online 

(Schmidt, 2007). Forskning redovisar även att sökmotorerna i två olika bloggplattformar som 

blogpulse.com eller technorati.com har spårat mellan 50-85 miljoner personer år 2007 i juni. 

Inom bloggvärlden finns de informella regler i gemenskapen vilket även skulle kunna kallas 

en form av ”Communities av practice”, men inte i det som Wenger definierar utan snarare i 

allmän mening en samling grupper av människor som delar vissa rutiner och förväntningar 

(Schmidt, 2007). Bloggen ses som ett verktyg för information och relationshantering där 

bloggare inte bara uppfyller sina kommunikativa mål utan också där läsaren är beroende av 

deras dynamiska sociala nätverk (Schmidt, 2007). 

 

2.5 Hälsobudskap i medier 

Under senaste åren har de skett en snabb ökning av antalet sociala medier såsom anslagstavlor 

och bloggar som erbjuder innovativa sätt för människor att mötas, dela råd och diskutera 

frågor i en offentlig arena (Lynch, 2012). Vissa människor använder dessa platser för att dela 

information om sig själva, samt för att både få och ge råd. Hälsa kan för många handla om att 

ha en god livskvalitet och känna välbefinnande (Sundin, 2012). Fördelarna med att använda 

sig av olika plattformar är unika eftersom människor får möjligheter till råd och socialt stöd 

när de behöver det, oavsett plats eller tid på dagen. Bloggar och anslagstavlor ger också 

möjligheter att kunna socialisera eftersom dessa fungerar offentligt, vilket i sin tur möjliggör 

diskreta observationer av människors åsikter och diskussioner i en mer “naturlig” miljö 

(Lynch, 2012). Forskning visar att användning av sociala medier påverkar den sociala 

samhörigheten när det gäller tre delar av ungdomars utveckling, vilka är känsla av tillhörighet, 

psykosocialt välbefinnande  och identitetsutveckling (Allen et al., 2014). I linje med detta har  

den sociala dimensionen av medium (t.ex. bloggar) blivit mer intressant under de senaste åren 

eftersom människor anonymt kommunicerar med främlingar, vilket i sin tur kan få en 

betydande inverkan på deras liv (Simunaniemi et al., 2011). I en studie om sociala medier och 

sociala fallgropar visar det sig att paradoxer kan uppstå. 
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Sociala medier kan följaktligen förbättra tillhörighet, utgöra psykosocialt välbefinnande och 

identitetsutveckling men samtidigt utsätta unga människor till potentiellt negativa 

hälsoresultat (Allen et al. 2014). Hälsa för vissa människor kan innebära en form av ångest 

och tvångsmässigt beteende - dvs. ”negativt och skadligt” (Sundin, 2012) och på samma sätt 

är det viktigt att vi skall kunna hantera nya kunskaper och information i den digitala samtiden. 

Detta i sin tur innebär att vi måste vara mer källkritiska till information, något som inte är så 

enkelt pga. komplexiteten i användningen av dagens digitala teknik (Sundin, 2012). 

Kommersiella organisationer utnyttjar människors representationer inom hälsa och sjukdom i 

syfte att sälja sina produkter. Media spelar således en viktig roll vid konstruktion av identitet 

genom betydelser som är inbäddade i dominerande representationer av hälsa, hälsovård och 

sjukdom (disease, illness) (Lyons, 2000). Sociala medier kan påverka individer negativt med 

olika budskap vilket har också blivit allt vanligare i samhället eftersom det framställer bilder 

och stärker individernas oro på sociala medier. Informationen kan också orsaka förvirringar 

hos ungdomar när det kommer till hälsa och välbefinnande (Carlsson, 2010). Forskning 

hävdar att online verktyg skapar en paradox för social samhörighet som kan utgöra en källa 

till utanförskap och utfrysning, vilket utsätter individer för en ökad risk för sämre mental 

hälsa (Morimoto & Friedland, 2016). 

 

Då informationen av hälsa på bloggar förmedlas olika så får ungdomar olika uppfattningar 

kring ämne, därför krävs det enligt Nutbeam hög hälsolitteracitet för att dessa individer ska 

kunna förstå innehållet i dessa informationskällor . Om individen således har en hög 

hälsolitteracitet kan detta hjälpa till att öka förmågan till att förvärva, förstå och använda 

hälsoinformation, vilket i sin tur kan upprätthålla och främja en god hälsa. Begreppet menar 

han syftar på att begripa förmågan att kunna läsa, lyssna och fatta beslut när individer 

samtalar om hälsa och sjukdom. Ett hälsobeslut kan vara när individen beslutar sig för att bli 

hälsosammare. Hälsolitteracitet utgår mer specifikt ifrån att förbättra hälsokunskaper och på 

så vis stärka förmågan hos individer vid användning av hälsoinformation. Grundstenar i 

hälsokunskap återspeglar hur individer tolkar hälsoinformation och förståelse utav termer i 

skrivna texter samt förhållningsätt till hälsobudskapen i dessa (Nutbeam, 2006). 

 

3. Syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån socialkonstruktivism belysa hur hälsobudskap framträder i 

hälsobloggar kring lärande om hälsa. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

 Hur framställs hälsobudskapen kring kropp, träning och kost som skrivs av unga killar 

respektive tjejer? 

 

 Vilka hälsoråd ger bloggarna till läsarna? 

 



10 

 

4. Teoretisk referensram 
Studien utgår från teorier som handlar om såväl lärande som hälsa där de tre teoretiska 

utgångspunkterna om lärande utgår från är socialkonstruktivism, sociokulturellt perspektiv 

och praktikgemskap. Dessa tre nämnda teorier kommer att användas för att analysera studiens 

resultat och även under diskussionen förklara och ställa resultaten i förhållande till hur lärande 

sker i sociala konstruktioner med hjälp av olika artefakter. De tre teorierna är relevanta för att 

förstå lärandeprocessen kring hälsobudskap utifrån bloggarnas förmedling. Begreppet 

Hälsism kommer att användas under delar av analysen men även under diskussionen. 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Detta är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som beskriver verkligheten som en produkt av 

interaktion och deltagande mellan människor, dvs. om att verkligheten är socialt konstruerad 

(Berger & Luckman, 2003; Wennerberg, 2010). Perspektivet utgår ifrån att belysa och 

framhäva sociala beteenden som är konstruerade och innebär att det inte går att studera 

världen innan den begreppsliggjorts, där begreppsliggörandet i sin tur är ett resultat av 

språkliga och sociala konventioner. Det är med andra ord socialt konstruerade beteenden där 

individer skapar mening genom att samspela med varandra (Åsberg, 2001). Samtidigt att 

människan är en del av samhället och allt som sägs och görs skapar samhället. (Berger & 

Luckman, 2003). Både lärande och kunskap måste ses i ljuset av kulturen, språket och den 

gemenskap som varje individ tillhör. Lärandet börjar således med språket som ett kulturellt 

fenomen som i sin tur ses som en representation av människors mentala värld, dvs. att språket 

är socialt konstruerat. Kunskap konstrueras därmed i ett sammanhang, dvs. i samspel med 

andra och är beroende av den miljö och kultur individen befinner sig i. Kunskapen som finns i 

samhället är även kallad socialt skapad kunskap, då den uppstår från människor som 

förmedlar det de har kommit fram till. Utveckling sker genom relationer, och språket anses 

fylla en viktig funktion för själva tänkandet och lärandet. Wennerberg (2010) menar att på så 

sätt skapas livets sociala handlingar genom konstruktioner som människor själva skapar, dvs. 

att det sociala skapas i en så kallad konstruktionsprocess där konstruktion står för en 

medveten handling. Konstruktioner menar han är något som skapas men även omskapas 

beroende på sammanhanget. Det är således en process utförd av människor som blir 

involverade i samhället utifrån tidigare normer och utvecklar samhället genom de handlingar 

som utförs, vilket representerar den sociala värld vi lever vi (Berger & Luckman, 2003).  

 

Socialkonstruktivismen kan även beskrivas som ett hoplagt pussel av människans erfarenheter 

och världsbild, dvs. en konstruktion som succesivt växer fram. Pusselbilden finns i den 

enskilda människans medvetande men är naturligt påverkad av omgivningen. Varje gång 

någon lär sig något nytt förändras vederbörandes konstruktion av verkligheten (Wenneberg, 

2010). Den uppfattning av verkligheten en människa har, t.ex. att äta hälsosam eller träna för 

att skapa den perfekta kroppen kommer alltid att förändras utifrån den verklighet som 

individen lever i. Berger och Luckman beskriver att människor konstruerar sin 

vardagsverklighet som de befinner sig i genom social interaktion. Trots olikheter och 

individuella upplevelser som påverkar hur vi uppfattar världen menar dem att det föreligger 

en gemensam uppfattning om verkligheten. 
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Denna verklighet har genom vanor och rutiner institutionaliserats och är av människan 

förgivettagen och inte ifrågasatt, något som kallas för ”den naturliga attityden” (Berger & 

Luckman, 1998). Socialkonstruktivism kan sammanfattas som människans sociala verklighet, 

dvs. hur individen själv uppfattar sin verklighet (Wennerberg, 2001). Socialkonstruktivism 

fokuserar därmed på olika samhällsfenomen som människan konstruerat, samt hur dessa 

sedan vidareutvecklas. All kunskap som konstrueras av människan själv kommer ständigt 

också att omkonstrueras av människor, och på så vis skapas hela tiden nya kunskaper. 

Individens kunskap och uppfattning om världen påverkas således av individens kulturella, 

historiska och sociala kontext. Genom socialkonstruktivism och dess kritiska tänkande kan vi 

belysa hur de undersökta hälsobloggarna genom användning av språket konstruerat olika 

hälsobudskap. Människan formas av kulturella och kollektiva konstruktioner, vilka är 

kontextuella och skapas genom sociala strukturer och maktutövning. 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Inom detta perspektiv innefattas människan som en historisk, kulturell och kommunicerande 

varelse. Det sociokulturella perspektivet ser lärande som en ständigt pågående process där 

individer och grupper tillägnar sig, utvecklar och håller samhälleliga erfarenheter levande 

genom utveckling. Människan använder sig av olika redskap som kulturella resurser (s.k.  

artefakter) i ett socialt samspel med andra i sin vardag. Dessa resurser är både fysiska och 

intellektuella och ses som en nödvändighet för utvecklandet av lärande i den sociala samt 

kulturella kontexten. De bidrar således till att kunskaper och färdigheter lever vidare i 

samhället (Säljö, 2013). Ett exempel på intellektuella artefakter är kommunikation och 

språkanvändning som utgör en länk mellan individen och dess omgivning (Johansson, 2012). 

Fysiska artefakter är således alla föremål tillverkade av människan som t.ex. datorer, hus, 

böcker, knivar mm. Människor kommunicerar via och med hjälp av olika redskap i sina 

handlingar och praktiker som är medierande och ett exempel på det kan vara användningen av 

Internet där människor söker information av olika slag. På så vis bör människors handlingar 

och kommunikation förstås som uttryck för hur aktiva aktörer handlar inom ramen för vissa 

sociala och kulturella sammanhang. 

 

Bloggar i sin tur är aktörer som finns tillgänglig på Internet där privata individer skriver och 

förmedlar sitt budskap om t.ex. hälsa, träning och kost. På så sätt ses Internet användning som 

ett redskap som producerar och konstituerar i ett samhälle (Johansson, 2012). Språket har en 

så kallad medierande funktion i förhållandet mellan människan och dess omvärld som skapar 

en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Utveckling av teknik och 

materiella redskap går hand i hand med utveckling av immateriella kulturen, dvs. idéer som 

produceras i ett samhälle och de tolkningar människor gör av kulturen (Säljö, 2013). Olika 

typer av lär- och praktikgemenskaper sker via mediering, och detta genom specialiserade 

former av språkanvändning och fysiska redskap. Mediering används därmed som 

komplementära resurser i människors vardagliga samtal och lärande samt kan förklaras som 

samverkan mellan individens tänkande och handlingar (Säljö, 2013). Mediering innebär också 

att kunna tolka omvärlden, ta ställning till och handla på olika sätt och till och med hjälper till 

att konstituera omvärlden. 
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Människan ingår i ett flertal olika sociala praktiker som t.ex. hemmet, skolan eller 

kompiskretsen som påverkar agerande och beteende på olika sätt, och genom delaktighet i 

dessa appropierar sig människan också många olika kunskaper. För Säljö är den sociala 

interaktionen en central komponent för lärande och kunskapsutveckling (utvecklingszon) 

eftersom kommunikationen bidrar till att människan blir delaktig i samhällets kollektiva 

utveckling. Kulturen är med andra ord både materiell och immateriell (Johansson, 2012). 

Lärandet är situerat och sker således genom interaktion och kommunikation mellan individer, 

dvs. att människans handlingar utspelas i tid och rum men också att olika handlingar påverkar 

kontexten och hur individer agerar (Säljö, 2013; Johansson, 2012). Det sociokulturella 

perspektivet innefattar att utveckling och lärande inte har samma innebörd utan istället måste 

individen först lära sig för att sedan kunna utveckla (Johansson, 2012). Lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet innebär enligt Säljö ett samspel med andra människor, därför kan 

inte individen plockas ur den sociala kontexten. Kommunikation är praxis, och mycket av det 

vi människor gör med och mot varandra gör vi med språket som redskap. Kunskap menar han 

skapas genom deltagande aktiviteter, dvs. individen konstruerar och utvecklar egna kunskaper 

och färdigheter genom att skapa kulturella redskap (Säljö, 2013). Genom användning av 

kulturella resurser kan kunskapen om träning, kost och hälsa föras vidare från generation till 

generation där det förekommer olika råd på hur en hälsosam kropp bör se ut. Råden 

förekommer oftast med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter som t.ex. hälsotidningar, 

träningsböcker, tränings appar och datorer, men även från människors bloggande där 

erfarenheter utbyts emellan och kunskap förs vidare.  

 

4.3 Praktikgemenskap 

Communities of practices eller även på svenska kallad Praktikgemenskaper är enligt Wenger 

en form av social gruppering som äger rum i gemensamma verksamheter och organisationer. 

För han ses teorin som en arena för kommunikation med fördelning för lärande, kompetens 

och erfarenheter. I Praktikgemenskap delar människor med sig information emellan varandra 

inom ett område av olika intressen, vilket sker både skriftligt och muntligt (Wenger, 1999). 

Lave och Wenger använder begreppet ”praktik” för att förklara att lärandet alltid äger rum i 

situerade och kollektiva sammanhang (Johansson, 2012). Praktikgemenskap ser vi således 

som en utveckling av informellt lärande och ett sätt att kommunicera och interagera med 

andra i det virtuella rummet som delar samma intresse, t.ex. genom att ungdomar använder sig 

av bloggar och skriver om hälsa. När ungdomar använder sig av bloggar för att vara delaktiga, 

utbyta kunskaper och erfarenheter så kan olika gemensamma intresse skapas, samtidigt som 

råd och budskap kring hälsa kan delas fritt. Praktikgemenskap är en form av socialt 

deltagande där människor sprider och tar till sig kunskap samt framhäver idéer till grupper 

och individer med samma intresse/n (Wenger, 1999). Den innebär också en känsla av 

samhörighet då lärandet sker, och genom ett ömsesidigt engagemang kan ett sunt förnuft 

inövas. På så sätt utgör praktikgemenskapen någonting intill tidlöst som alltid existerar i våra 

liv utan någon form av medlemskrav. Med andra ord tillhör vi oftast en grupp där vi utbyter 

kunskaper i form av någon gemenskap, exempelvis i skolan, arbetsplatsen, hemmet och 

vänskapskretsen. 
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Vi är sociala varelser som utvecklar lärandet i form av deltagande kommunikation med andra, 

och där individer utvecklar förståelse för informellt lärande både medvetet och omedvetet 

(Wenger, 1999). Vi tolkar detta som om att lärandet kan ske inom både det fysiska och 

virtuella rummet, och genom att delta i det virtuella rummet och möta likasinnade. Ungdomar 

vänder sig oftast till dessa virtuella rum t.ex. bloggar för att få och ge information men också 

för att dela med sig utav sina erfarenheter eftersom de då samspelar med varandra i en social 

kontext. Med hjälp av denna teori kan vi skapa förståelse för hur hälsobudskap framträder i 

ungdomars hälsobloggar eftersom teorin utgår ifrån att förstå olika sorters lärande på tre olika 

nivåer, dvs. individer, grupper och organisationer. Studien handlar om hur bloggen kan ses 

som en knytpunkt för informellt lärande och vilka råd och budskap som förmedlas där. 

Praktikgemenskap handlar också om communities, delat i tre dimensioner, vilka är: 

ömsesidigt engagemang, gemensamma intressen och delad repertoar. Bloggen ses som en 

form av social praktik som kan beskrivas likt en praktiskgemenskap eftersom 

gruppmedlemmar deltar frivilligt med ett gemensamt intresse. Med ömsesidigt engagemang 

menas att det inte medför homogenitet, utan att det snarare skapas relationer människor 

emellan (Wenger, 1999). I en gemensam praktik kan relationer mellan t.ex. bloggarna och 

läsarna vara komplexa eftersom olika budskap och råd kan misstolkas, vilket antingen kan 

leda till framgång eller misslyckande. 

 

4.4 Hälsism 

Begreppet Hälsism (eng. healthism) myntades av Robert Crawford år 1980 och kommer från 

allmän hälsa och medicinsk sociologi och innebär att ansvaret för en god hälsa läggs på 

individen själv (Rysst, 2010; Lupton, 1995). Hälsism är därmed en form av social 

konstruktion av hälsa och beskrivs som en dominerande ideologi inom samtida utvecklade 

västerländska samhällen (Håman et al., 2015). Hälsism är ett sätt att se på hälsa som ett mål 

och inte som ett medel för att uppnå den önskade hälsan, dvs. ökad fixering vid kost, motion 

etc., samt att den senaste tidens utveckling mot en helhetssyn till hälsa riskerar att stärka 

Hälsism i samhället (Lupton, 1995; Korp, 2006). Hälsism representerar också ett visst sätt att 

se på hälsoproblem, är kännetecknande för ny hälsomedvetenhet och rörelser men kan likaså 

förstås som en form av medikalisering som innebär att medicin placerar healthism problemet 

med hälsa och sjukdom på nivån för individen. Genom att lyfta fram hälsa till ett super värde, 

en metafor för alla som är bra i livet så förstärker healthism privatiseringen av kampen för 

allmän välfärd (Crawford, 1980). Hälsism finns mer eller mindre runt omkring oss i t.ex. 

sociala medier, media, reklam, böcker och butikshyllor och ett typexempel på detta är hur 

medierna profeterar den sunda kroppen genom att ge annat medieutbud. Trenden med 

matprogrammen har även dem skapat ett ökat intresse för mat och matvanor samt hälsa i stort, 

och därmed också lagt grunden för ytterligare en ideologi inom ”Hälsism” (Forde, 1998). 

Denna ideologi värderar lika högt hälsa, som t.ex. att ha en slimmad kropp eller en vältränad 

kropp vilket individen själv måste underhålla genom träning och hälsosam kost. Kirk och 

Colquhoun beskriver kroppen som en viktig del inom den nya hälsomedvetenheten eftersom 

genom kroppsform, storlek och dess förmåga att uppnå fysiska uppgifter mäts också hälsan.  
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På så vis kan Hälsism även ses som en kultur där kroppen anses ha en viktig roll eftersom det 

är genom det fysiska som hälsan blir uppenbar. Hälsan har blivit en symbolisk kategori av 

stor betydelse som uttrycker en rad föreställningar som rör välbefinnande, konsumtion och 

normalitet och den nya hälsomedvetenheten har inletts in i en era av stigande förväntningar 

med fasta på att förbättra eller skydda kroppen (Kirk & Colquhoun, 1989). Korp beskriver att 

vår dagliga verklighet har blivit hälsofrågor som möjliggör områden för kontroll och 

förbättring samt att det finns goda skäl att tro att hälsa på Internet, åtminstone i viss 

utsträckning främjar Hälsism. Han skriver vidare också att webbplatser om hälsa och privata 

hälsobloggar på Internet har ett överflöd i allmän hälsoinformation som på ett fritt sätt 

förmedlar dess kunskaper till allmänheten (Korp, 2006). Hälsism kan även kopplas till 

diskurser av samtida konsumtionskultur där dessa representerar en vältränad kropp hälsa och 

också samtidigt är en symbol för ett gott liv, däremot representerar en fet kropp lättja och 

emotionell svaghet (Håman et al., 2015). Därmed kan sägas att Hälsism kan forma individens 

uppfattningar om hälsa utifrån samhällsutbudet för hälsa. 

5. Metod 
Netnografi och kvalitativ innehållsanalys används för att kunna belysa hur hälsobudskap 

framträder i hälsobloggar utifrån ett genusperspektiv. Efter att materialet i form av 

observationer av bloggar på Internet samlats in så bearbetades det med hjälp av 

innehållsanalys. Netnografi är en metod som kan användas i kvalitativ forskning där 

utgångspunkterna är att observera både autentiska interaktioner, sociala kontexter och 

attityder på Internet (Berg, 2015). Denna metod användes endast vid observationer av bloggar 

som gjordes dagligen. Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som utgår från att hantera 

mängder av data och är en metod som används framför allt inom massmedieforskning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I vår studie användes kvalitativ innehållsanalys för 

att sortera, strukturera och bearbeta materialet om hälsobudskap utifrån de meningsstrukturer 

som publicerades och presenterades i bloggar. Denna metod handlar framför allt om att tolka 

innehållet i texter eller verbala uttryck genom systematisk kategorisering i form av teman och 

mönster (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kvalitativ innehållsanalys utgår från tre de 

ansatserna: konventionell, riktad och summerande innehållsanalys (Hsiu- Fang & Shannon, 

2005). Studiens design utgick således från en konventionell ansats som handlar om att på ett 

fritt sätt generera underkategorier och kategorier och sedan kategorisera beskrivningar av 

innehållet, vilket innebar att vi inte använde förbestämda teoristyrda kategorier utan 

tillämpade kategorier som utkristalliserats från datamaterialet genom närläsning och analys 

(Hsiu- Fang & Shannon, 2005). 

 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

Valet av metod bygger på olika metodologiska överväganden, och i detta avseende handlar 

det om hur eller vilken typ av kunskap som är intressant att uppmärksamma, något som kan 

avgöras utifrån olika perspektiv (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det handlar således inte 

om vilken metod som används i en studie, utan istället om ”vad” för slags kunskap forskaren 

är ute efter. Det vetenskapsteoretiska fältet utgår enligt Åsberg från de tre nivåerna: Ontologi, 

epistemologi, och metodologi. 
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Utifrån de tre vetenskapliga nivåerna valde vi i denna studie att fokusera på konstruktivistisk 

kunskapstradition, vilket innebär aspekter som är socialt konstruerade samt handlar om att 

människor skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Socialkonstruktivism 

som vi valt att utgå ifrån belyser och framhäver sociala beteenden som är konstruerade, med 

andra ord socialt konstruerade beteenden där individer skapar mening genom att samspela och 

konstruera beteenden (Åsberg, 2001). Människans verklighet är socialt konstruerad med 

interaktion och deltagande (Wenneberg, 2010). Socialkonstruktivism fokuserar med andra ord 

på olika samhällsfenomen som har blivit konstruerade av oss, men också hur dessa 

samhällsfenomen sedan vidareutvecklas. Den sociala världen vi människor lever i baseras på 

en kontinuerlig process där vi blir involverade i samhället utifrån tidigare satta normer, något 

som ständigt också utvecklas i samhället genom de handlingar vi utför. Kvalitativ data är ett 

slags redskap för forskaren för att tolka data och förstå kvalitéer eller vilka egenskaper en 

företeelse har (Berger & Luckman, 2003). För att kunna belysa hur hälsobudskap framträder i 

hälsobloggar kring lärande om hälsa valde vi att arbeta på ett abduktivt sätt, dvs. en 

kombination mellan deduktivt och induktivt. När forskare väljer att arbeta på ett abduktivt 

arbetssätt innebär det att denne pendlar mellan teori och empiri (Svensson, 2015). 

 

5.2 Urval 

Bloggarna valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket innebar att vi använde oss 

av en ändamålsenlig urvalsmetod som uppfyller kriterierna för att kunna besvara syftet. Vid 

användning av ändamålsenligt urval kan forskare främst utgå ifrån att finna individer som kan 

föreställa den informationen som denne är ute efter. Ändamålsenlig urvalsmetod handlar 

således om att forskaren måste ha förkunskaper om de individer som skall undersökas så att 

urvalet baseras på denna sorts kunskap (Polit & Beck, 2012). Sex bloggar valdes ut från en av 

de mest populära och besökta bloggportalerna som visar statistik över de mest lästa 

bloggarna. Bloggportal är en internetsida som listar ett antal bloggar som är dagligen aktiva 

och mest besökta. Inklusionskriterier var att bloggarna endast skrev om hälsa med fokus på 

kropp, träning och kost där tips och rekommendationer på fysisk aktivitet, motion och vilken 

typ av mat som bör ätas eller inte kontinuerligt förekom. Alla specifika uppdateringar i 

bloggarna med hälsorelaterade inlägg var de som valdes ut. I urvalet exkluderades därmed 

helt och hållet bloggar som skrev om mode, skönhet, musik och andra intressen. 

 

Vi riktade oss heller inte till vuxna utan endast till aktiva ungdomsbloggar, och med detta vill 

vi i vår studie belysa hur hälsobudskap framträder bland dem. Vi fokuserade på de som skrev 

inlägg och inte på bloggar i form av videobloggar, detta för att fokus i studien handlar om att 

tolka de hälsobudskap som finns i texterna som skrivs, dvs. inte muntliga uttalanden. Vi valde 

först att följa bloggarna under en vecka, dvs. måndag till söndag för att se hur ofta de skriver 

kring ovannämnda begrepp, samt hur ofta de interagerar med andra genom att kommentera 

och besvara inlägg. Vi märkte dock att efter en veckas observation av bloggarna att vissa av 

dem inte uppdaterade dagligen, och pga. det valde vi istället att observera under en tre veckors 

period för att på så sätt få in mer med material för analysen. Ibland de utvalda bloggarna 

visade det sig att några var personliga tränare och några endast utgick från sina kunskaper och 

erfarenheter kring hälsobudskap. 
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Studien kommer dock inte att belysa eller klassificera bloggarna utifrån dessa egenskaper. Tre 

av de totalt sex stycken utvalda bloggarna var skrivna av tre unga killar och tre av unga tjejer. 

Bloggarna uppdaterades med mellan två till tre inlägg per vecka. Övergripande handlade 

studien således om att se vilka hälsoråd och budskap som förmedlades i bloggarna. Vi ville 

samtidigt få en variation av hälsobudskap och om de endast inriktade sig till respektive kön. 

Anledningen till att vi endast valde sex bloggar i denna studie var för att avgränsa oss så att 

datamaterialet inte skulle bli för omfattande och svårt att hantera under analysprocessen. 

 

Tabell 1. Bloggarnas egenskaper 

Bloggar Kön Blogg inriktning 

Blogg 1 Tjej Träning och kost 

Blogg 2 Tjej Hälsa, träning och kost 

Blogg 3 Tjej Träning och kost 

Blogg 4 Kille Hälsa, träning och kost 

Blogg 5 Kille Hälsa, träning och kost 

Blogg 6 Kille Hälsa, träning och kost 

 

5.3 Datainsamling 

Vid användning av denna metod krävdes det att vi tog hänsyn till ett antal aspekter eftersom 

metoden skiljer sig från intervjuer och/eller enkäter. Ett nytt sätt att kunna få tillgång till 

utsagor och språkliga redogörelser för upplevelser är genom att använda sig av material som 

finns offentligt och tillgängligt på internet, och ett exempel på detta är dokumentstudier av 

bloggar eller Facebookinlägg (Svensson & Ahrne, 2015). Detta innebar att vi inte kontaktade 

personer som skulle vara i vår studie utan istället låg vår fokus främst på att anonymt samla in 

texter i form av inlägg och kommentarer ifrån bloggar. Olika metoder producerar således 

olika typer av data och det är därför viktigt att som forskare avgöra vilken typ av data som är 

lämplig för en specifik studie och på så vis kan generera dessa data (Svensson & Ahrne, 

2015). Vi sökte bloggar via sökmotorn Google som i sin tur hänvisade till de mest besökta 

och populära bloggportalerna i form av en lista. De populära hälsobloggarna valdes ut för att 

det är de som når ut till väldigt många människor för att sprida hälsoinformation, detta 

eftersom de har mest besökare. Datainsamlingen genomfördes av båda uppsatsförfattarna och 

vi valde att fördela studiens arbete emellan oss, dvs. var och en samlade in tre bloggar var. 

Observation skedde initialt i en vecka för att se hur mycket varje bloggare skrev inlägg och 

uppdaterade sin blogg. Vid insamlingen från varje blogg låg fokus endast på inlägg som 

handlade om hälsa, dvs. att må bra genom träning och äta rätt kost, samt läsares kommentarer 

i blogg fälten. Vi fokuserade således inte på inlägg som handlade om träningsmode och sådant 

som inte var relevant för vår studie. 
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5.4 Databearbetning och analys 

För att tydliggöra analysen för studien beskriver vi i denna rubrik mer ingående hur 

databearbetningen har gått till. Netnografi som metod användes för att kunna observera 

bloggarna i uppföljning under tre veckors tid medan kvalitativ innehållsanalys användes för 

att strukturera och bearbeta de insamlade materialen genom kodning. Netnografi är en form 

av etnografi och det som observerades i studien var bloggarnas inläggsuppdatering, dvs. hur 

många inlägg per dag och vecka som gjordes men också hur aktiva bloggarna var i att skriva 

om kost och träning. Kvalitativ innehållsanalys användes å andra sidan endast vid bearbetning 

av de insamlade materialen, men även för att kunna beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehåll. Varje text kan bearbetas genom ett manifest innehåll 

eller ett latent budskap och i vårt fall valde vi det manifesta innehållet eftersom det utgår från 

empiriskt nära kategorier för att belysa studiens syfte och frågeställningar (Lundman & 

Graneheim, 2012). På så vis skapades kategorier i denna studie som har betydelse för 

kontexten. Analysen av materialen var inte teoristyrda kategorier och med hjälp av 

konventionell kvalitativ innehållsanalys kunde vi sedan effektivt bearbeta insamlad data på ett 

induktivt sätt (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). Först läste vi de sex utvalda bloggarnas inlägg, 

kommentarer och svar ett flertal gånger för att få en övergripande helhetsbild av materialet 

och efter vi läst igenom allt insamlat material fokuserade vi endast på de meningar och fraser 

som innehöll information som var relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

 

Under denna process bestämde vi oss för att utföra hela processen var för sig, dvs. vi 

bearbetade material på egen hand för att sedan sätta ihop all dataanalys i ett dokument. Vi 

skapade sedan en tabell som vi delade in i fem olika kolumner, vilka var: meningsbärande, 

kondenserade meningsenheter, kod, underkategori och kategori. Under meningsbärande enhet 

som var den första kolumnen tog vi ett citat från varje bloggs inlägg och kommentarer utan att 

ändra texten. Efter att vi tog fram och identifierade dessa meningar eller fraser som hade 

kopplingar till vårt syfte och frågeställningar utfördes sedan en kondensering av varje 

mening/fras. Vid användning av kondensering har forskare möjlighet att göra texten kortare 

och mer lätthanterlig men behåller ändå innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Efter att vi kondenserade de valda citaten ifrån de sex bloggarnas inlägg, kommentarer och 

svar från varje blogg så kodades dessa och grupperades i kategorier som speglar det centrala 

budskapet av det insamlade materialet. Dessa koder tolkades, organiserades och jämfördes 

sedan med avseende på likheter och skillnader under 10 tentativa kategorier. Efter att vi 

jämförde innehållen inom och mellan kategorier så sammanfördes dessa till två kategorier 

vilka i sin tur producerades i underkategorier. Detta på följande sätt: Kategori; bloggarnas 

budskap om kropp är kvittot för hälsa, Underkategori; träning och kost som medel för att 

skapa en snyggkropp (utseende) och träning och kost som medel för ett sundare liv (funktion) 

och så vidare. Studiens material analyserades endast med hjälp av manifest innehåll. 
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Tabell 2. Konventionell kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag älskar muskler, 

men i rätt proportion 

till ens kropp. Tycker 

inte att det är snyggt 

med bodybuilder 

tjejer […] Jag är inte 

rädd för muskler, vill 

ha muskler, det är 

snyggt och sexigt 

[…]. Men lagom är 

bäst, jag vill inte vara 

lika stor som en man 

, nej tack. 

 

Älskar muskler, i 

rätt proportion. 

Det är inte snyggt 

med bodybuilder 

tjejer. Är inte rädd 

för muskler. 

Muskler är snyggt 

och sexigt. Lagom 

är bäst. Vill inte se 

ut som en man. 

Träning och 

kost medel 

Träning och kost som 

medel för att skapa en 

snyggkropp(utseende) 

 

Bloggarnas 

budskap om 

kropp är kvittot 

för hälsa 

Ett riktigt 

crunchpass med 

andra ord! Jag 

rekommenderar 

alla […] Perfekt för 

alla med lite tid som 

vill träna på 

hemmaplan, i 

skogen eller på 

tomten. 

 

Riktigt crunchpass, 

rekommenderar 

alla. Perfekt för 

alla med lite tid 

som vill träna 

inomhus eller 

utomhus. 

Gym och 

utegym 

Varierad träning 

 

Bloggarnas råd 

för att motivera 

och inspirera 

för hälsan 

Vi har redan haft 

vår första träning 

och den var brutal 

[…] Kroppen 

fungerar som en bil, 

har du ingen 

energi kommer du 

ingenstans och 

kroppen behöver 

energi för att kunna 

fungera så bra som 

möjligt. 

Första träning var 

brutal. Kroppen 

fungerar som en 

bil. kroppen 

behöver energi för 

att kunna fungera 

så bra. 

Träning och 

kost medel 

Träning och kost som 

medel för ett sundare liv 

(funktion) 

 

Bloggarnas 

budskap om 

kropp är kvittot 

för hälsa 

I boken har 

jag döpt alla 

träningspass 

till olika namn 

för att vi ska 

kunna snacka 

om dom olika 

träningspassen 

här. 

Boken har 

träningspass med 

olika namn för att 

prata om dem här. 

Tränings-

appar och 

böcker 

Öka kunskap 

 

Bloggarnas råd 

för att motivera 

och inspirera 

för hälsan 
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5.5 Etiska ställningstagande 

Då vi sökte via Google och valde målgruppen utifrån en av de mest besökta bloggportalerna 

använde vi oss inte av en observationsmetod inom samhällsvetenskaplig forskning som är i 

enlighet med de riktlinjer som Vetenskapsrådet ställt upp (Berg, 2015). När det kommer till 

nätbaserade studier kan ibland tillämpning bli problematisk eftersom den skiljer sig ifrån 

andra metoder som t.ex. intervjuer, enkäter eller observationer där respondenter/informanter 

skyddas med hjälp av Vetenskapsrådet riktlinjer. Berg menar att för att skydda den enskilda 

individens integritet i internetbaserad forskning har det tagits fram riktlinjer från Association 

of internet researchers, där det anses lämpligt att använda diskussionspartner i samband med 

forskningsetiska överväganden. Nätnogratisk forskning kännetecknas ofta av empiriska 

material som är lättillgängliga, vilket för studiens syfte gör det möjligt att kunna använda sig 

av denna forskningsmetod. Det är alltid forskaren själv som får anpassa sina etiska 

ställningstaganden till den aktuella situationen eftersom dessa ställningstaganden bör 

utvecklas parallellt med forskningen och inte efter det att den är genomförd (Berg, 2015). 

 

Genom att studien utfördes via nätet som är en offentlig tjänst vände vi oss till att endast 

studera innehållet av bloggtexter. Bloggar ses som ett offentligt forum där människor utbyter 

information, förmedlar kunskaper och erfarenheter med varandra, och därmed ansåg vi det 

intressant att belysa hälsobudskap i sådana typer av virtuella rum. Eftersom observationerna 

gjorts anonymt behövs inte bloggarnas samtyckte, dessutom var inte bloggarna anonyma utan 

offentliga personer och därmed behövde heller inte konfidentialitetskravet tas hänsyn till. 

Data materialet som analyserades med hjälp av innehållsanalys var endast avsedd till 

forskningssyfte, vilket betydde att det inte fanns någon risk för att materialet skulle kunna 

utnyttjas fel eller på något negativt sätt. Vi tog således hänsyn till att bloggarna inte på något 

sätt identifierades, påverkades eller skadades. Med dessa kriterier som utgångspunkt valde vi 

varken att namnge personer, bloggars URL, ålder, stad och socioekonomiska aspekter vilka 

samtliga kan röja enskilda individers identitet. Dock som vi nämnde tidigare valdes dessa 

bloggare utifrån ett ändamålsenligt urval, och materialet som hämtades och användes var 

endast till för syfte och frågeställningar i denna studie. 

6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån innehållsanalys som gjordes på bloggarna. 

Datamaterialet genererade två kategorier med två till fyra underkategorier utifrån vårt syfte 

och frågeställningar. Dessa kategorier och underkategorier utgår från hur bloggarna förmedlar 

hälsobudskap och hur de i sin tur ger råd kring hälsa till sina läsare. 
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Tabell 2. Redovisning av kategorier 

Underkategorier Kategorier 

 

 Träning och kost som medel för att skapa en 

snygg kropp (utseende) 

 

 Träning och kost som medel för ett sundare liv 

(funktion) 

 

 

 

 Bloggarnas budskap om kropp är kvittot för 

hälsa 

 

 Varierad träning 

 

 Öka kunskap 

 

 Livsmedel 

 

 Kosttillskott 

 

 

 

 

 Bloggarnas råd för att motivera och inspirera för 

hälsan 

 

6.1 Bloggarnas budskap om kroppen är kvittot för hälsa 

Denna kategori handlar om hur bloggarnas hälsosamma föreställningar om kroppen förmedlas 

utifrån deras egna tankar, uppfattningar, kunskaper och erfarenheter. Både killar och tjejer i 

bloggarna lyfte fram sina egna uppfattningar genom att skriva att träning och kost var viktiga 

verktyg för att ha en god hälsa. Genom att förmedla detta budskap menar de att de kan hjälpa 

andra människor att förändra sin hälsa. Bloggarna uppdaterade sin status med hjälp av sina 

blogginlägg, t.ex. hur sömnen varit, vad för typ av mat de ätit och vilken träning de utfört. 

Kategorin är indelad i två underkategorier som i sin tur belyser ämnet utifrån bloggtexter med 

både läsarnas uppfattningar och åsikter i form av kommentarer. Underkategorierna lyfter fram 

föreställningar om hälsa och hur kroppen framställs utifrån både tjejerna och killarnas 

perspektiv. Samtliga bloggare menade att samhället är uppbyggt på att en individ ska vara 

framgångsrik och att kroppens utseende därav är av stor betydelse. 

 

6.1.1 Träning och kost som medel för att skapa en snygg kropp (utseende) 

Hälsobudskapet för att ha en snygg kropp som förmedlades i samtliga bloggar var alltid 

relaterade till träning och kost, något som beskrevs som viktiga medel för en snygg kropp. 

Under varje inlägg förekom det oftast vilken typ av träning de utförde och många av dessa 

träningspass var både på gym och utomhus. Några av bloggarna skrev att de alltid strävade 

efter en vältränad kropp, eftersom dem menade att innan de uppnått det levde de ohälsosamt 

och kände sig oattraktiva. Betydelsen av att ha en vältränad kropp kopplade några av 

bloggarna alltid till att kunna ha en bra kondition samt kunna bära kläder som passar fint på 

kroppen. Bloggarna skrev att de tränade mycket hårt på varje pass för att få det önskade 

resultatet de strävade efter. Både killar och tjejer hade de samma uppfattningar kring 

betydelsen av att träna och menade att om en person inte tränar så kommer den alltid att ha 

problem med sig själv när det kommer till självförtroende och självkänsla samt dåligt samvete 

om sin kropps utseende. Ett exempel på detta var när de skrev att träning är bra för hälsan och 

för att kunna bibehålla det måste kroppen vara aktiv. Ett annat exempel på det skrev 
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bloggarna var att det finns skillnader mellan träning och promenader och att träning hjälper 

till för att inte gå upp i vikt, medan att utföra promenader inte alls var lika effektivt om en 

person vill ha en snygg kropp. Träning anses vara ett medel som måste användas för att uppnå 

målen och menade därför att de inte finns några ursäkter att inte träna för att nå den snygga 

kroppen. 

 

Jag säger inte att ni ska träna 5 gånger i veckan, inte alls men jag skulle säga att ni ska försöka att 

köra 3 pass iallafall och många tror så här, ja men i morse var jag ute på en 30 minuters promenad så 

därför skiter jag i gymmet. Jo en promenad är alltid bra men tyvärr räcker inte det som träning för då 

kommer det sluta med att ni blir överviktiga och inte får den kroppen som ni vill ha så sluta hitta 

massa genvägar för det finns inga sådana till ett hälsosamt liv och en snygg kropp (Blogg 5) 

 

I bloggarna går det att se att för både killarna och tjejerna framställs den hälsosamma kroppen 

utifrån olika ideal och filosofi. Killarnas ideal om kroppen beskrivs t.ex. i form av att ha 

starka muskler i armar, ben och bröst, medan tjejernas ideal är att ha/få stora bröst, fast och 

rund rumpa, smala ben, platt mage och inga celluliter. Samtidigt beskrev tjejerna att den 

hälsosamma kvinnliga kroppen också borde vara muskulös, något som skapade 

diskussionskonflikter mellan de som höll med om detta och inte. Tjejerna som bloggade 

uttryckte också att de älskade muskler men i rätt proportion, och detta eftersom de inte ville se 

ut som en man. Därför var det viktigt för dem att träna på rätt sätt menar dem, dvs. för att inte 

bygga oönskade muskler och likna en muskulös man. 

 

Jag älskar muskler , men i rätt proportion till ens kropp. Tycker inte att det är snyggt med bodybuilder 

tjejer […] Jag är inte rädd för muskler, vill ha muskler, det är snyggt och sexigt som du säger. Men 

lagom är bäst, jag vill inte vara lika stor som en man , nej tack.(Blogg 1) 

Alltså du har spårat ur med träningen, du börjar mer och mer se ut som en man (Blogg 1) 

 

För bloggarna innebar en slimmad kropp en kropp som inte har stora muskler men heller inte 

en som var för slapp. I bloggarnas inlägg förekom det kommentarer från en del tjejer som 

hatade att det förekommer en hets om att gå ner i vikt, istället borde vi sporra varandra till att 

leva ett bra och hälsosamt liv, menade de. Andra tjejer menade att för att få en slimmad kropp 

så behövs en strikt träning och kost. Samtliga bloggare ansåg att en slimmad kropp är den som 

är snygg, tajt och slank och för att få detta krävs motivation. 

 

[…] gillar stora muskler på killar, men själv försöker jag att hålla mer slimmad och tonad … du ser 

frisk och hälsosam ut och det är det som betyder något i slutändan. (Blogg 1) 

 

Kroppens utseende framställdes i blogginläggen som viktig del i deras liv, där bygga muskler 

var för många något som krävde mycket hårt arbete och disciplin. Det handlade således om att 

ha rutin både när det kom till kost och träning eftersom dessa medel menar dem påverkar hur 

en muskulös kropp borde se ut. Under bloggfält förekom både fördelar och nackdelar om 

kroppsutseende och speciellt när det kom till muskler. Både bloggarna och läsarna lämnade 

sina egna uppfattningar och synpunkter om ämnet. Kroppens utseende var jämt i fokus för 

diskussion i bloggarnas inlägg och vissa gillade muskler på sina kroppar medan andra inte. 

Både killar och tjejer tyckte muskler var något fint och påpekade att det var något som måste 
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visas, att det var som en form av uttryck för makt. På detta sätt kunde de själva påverka och 

styra sin egen kropp, vilket de vidare menar gav de framgång och lycka. Många av de aktiva 

bloggarna ville gärna också dela med sig av sina åsikter och uppfattningar om kroppen och 

enligt en del var en muskulös kropp kopplat till en kraftfull kropp. Killar som bloggade 

pratade inte så mycket om betydelsen av att ha muskler, men det gjorde däremot tjejerna hela 

tiden och även om killarna som bloggade hade muskler så hade de andra sätt att framhäva sina 

budskap kring kroppens utseende. 

 

… Jag älskar att träna och jag känner mig så jävla duktig när jag klarar av svåra och tunga saker och 

för att jag ska klara det behöver jag min fantastiska kropp. Sedan att folk tror att muskulös är att vara 

tjock är inkompetenta! (Blogg 1) 

 

Visst spelar kroppstyp och benägenhet att bygga muskler, lagra fett, trigga på socker etc in när man 

skall bygga sin diet och sin träningsplan. Det borde vara självklart tycker jag (Blogg 2) 

 

En vältränad kropp ansågs enligt bloggarna vara en kropp som är smal, stark, snygg, attraktiv 

och utan fett, något som enligt dem utgör en symbol för status och välstånd. Vidare menar 

dem att för att kunna ha en vältränad kropp krävs det mycket träning och att äta hälsosam kost 

även om fokus mest låg på det som de skrev om, dvs. vara vältränad med magrutor, ha snygga 

armar och ben och fasta rumpor.  

 

Till alla som inte tränar , för att få en vacker och hälsosam kropp så krävs blod och svett och tårar. 

(Blogg 1) 

 

Budskapen kring kost var ett ämne som också pratades mycket om där både killar och tjejer 

ofta skrev om den maten som de åt och hur viktigt det var att äta rätt kost. Detta ämne skrevs 

dagligen om och med hjälp av bilder och produkter av de som de konsumerar förmedlades ett 

budskap till deras läsare. I blogginlägg tipsades bl.a. om recept och hur man lagar den nyttiga 

kosten, något som var en essentiell sak i deras vardag eftersom de skrev att utan energi från 

nyttig kost kunde de heller inte utföra sina önskade träningspass. Bloggarna ansåg att äta rätt 

kost och vara hälsosam var något som påverkas av en själv, de var således fixerade kring 

vilken typ av mat de åt. Tex. hur mycket kalorier produkterna hade, samt att socker och 

kolhydrater inte var bra för kroppen eftersom dessa påverkar hälsa negativt och gör en person 

tjock. De menade således att äta nyttig kost handlade därför om att äta mycket grönsaker, 

frukter, bönor, och/eller att vara vegan/vegetarian. 

 

Sitter och laddar med en härlig och frisk smoothies innan dagens andra träningspass. Jag har bröst 

och triceps på menyn idag. Ska bli himla härligt att få bänka! Var ett tag sedan sist faktiskt. Jag 

försöker att så ofta det går alltid hålla mig till 2 press pass i veckan för att ha möjlighet att 

kunna utvecklas. Hur fräscht, gott och nyttigt är det inte med en smoothie som mellanmål eller som 

energi innan ett träningspass! Nu kör vi! (Blogg 6) 

 

Blev kyckling med papaya för mig till middag och den var rätt god och jag är stolt att jag kunde tacka 

nej till alla hamburgare som stod med på menyn. (Blogg 5) 
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6.1.2 Träning och kost som medel för ett sundare liv (funktion) 

Bloggarnas förmedling kring ett sundare liv var främst kopplat till träning och att äta 

hälsosam mat, och det i sin tur menade de också har betydelse för själen och den mentala 

hälsan. Ett sundare liv enligt dem kunde fås genom träning och hälsosam kost, dvs. att dessa 

två medel/redskap är nödvändiga för att må bra och skaffa sig ett bättre liv. Många av dem 

tränade olika former av träning både på gymmet och utomhus och några kombinerade olika 

träningspass med andra träningsformer som t.ex. dans, yoga, löpning, motion och enkla 

övningar som gjordes hemma när de inte var på gymlokal. Bloggarna tog upp ett flertal 

exempel i sina inlägg där de skrev att övervikt var något ofördelaktigt för hälsan eftersom 

kroppen då kommer i obalans och att både ork och vilja påverkas negativt. 

 

Jag försöker sätta mål i min träning som inte är baserat på ytlighet för då bli lite hetsig och jämföra 

mig med andra och bli extrem. Jag försöker att mäta mina framgångar i styrka och prestation 

kombinerat med välmående och balans. […] Mål är jättebra men det är viktigt att njuta av resan dit, 

vilket många glömmer. […] Det är kampen mot ett balanserat liv med träning, mat, glädje och 

positiva tankar som är vägen mot äkta lycka. […] (Blogg 3) 

 

Min kropp är den perfekta kroppen för mig, den klarar av det jag vill att den ska klara. (Blogg 1) 

 

Vi har redan haft vår första träning och den var brutal […] Kroppen fungerar som en bil, har du 

ingen energi kommer du ingenstans och kroppen behöver energi för att kunna fungera så bra som 

möjligt. (Blogg 1) 

 

Bloggarna menade att frågor kring hälsoproblem i samhället skapar alldeles för mycket hets, 

där vissa är träningsfixerade medan andra bara blir tjockare. Detta är något de säger påverkar 

deras sunda liv och menar att istället för att sitta framför Tv:n borde människor bara gå till 

gymmet, alternativt utföra någon form av fysisk aktivitet. Träning handlar inte om att 

överdriva, det skall vara ett verktyg för att må bra inom sig, men också ett sätt att kunna orka 

mer i sin vardag för att må bra. Många bloggare syftade på att de själva tränar mellan 3-5 

dagar per vecka för att hälsosamt liv. De menade också att det inte är lätt att förändra sin 

livsstil och att det därför krävs mycket motivation och inspiration. Vidare påpekade de vikten 

av att vara bestämd och sluta med allt som är onyttigt och börja motionera. I detta avseende 

var de mycket överens i sitt bloggande, dvs. att de flesta människor vet att träning är bra för 

hälsa, samtidigt ställde dem sig frågan: Varför lyssnar människor inte på sina kroppar? De 

menar att de flesta väljer att inte lyssna på allmänna folkhälsorekommendationer och 

fortsätter vara inaktiva, men för att uppnå ett sundare och bättre liv menade dem att det gäller 

att träna lagom och att små förändringar är bättre än radikala. 

 

För att sprida välmående måste man ha ett välmående själv och ett välmående finner man enligt mig 

genom en hälsosam och bra livsstil. …träna för att känna sig fräsch och pigg. Alla har olika 

förutsättningar när det kommer till träning och vi människor ser olika ut. Det viktigaste med träningen 

är känna hur man får en superkropp inifrån och ut, inte tvärtom. Visste du att med regelbunden 

träning får du förbättrad sömn, visste du att med regelbunden träning förbättrar du din mentala hälsa 

och upplever mindre ångest, visste du att med regelbunden träning blir du piggare i vardagen och 

orkar mer.  Train for life (Blogg 4) 
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Bloggarna skrev om kost och menade att det alltid är viktigt att äta rätt kost innan träning 

eftersom detta påverkade träningsresultat och en persons uthållighet. Vidare förklarades också 

att det var viktigt att äta nyttiga mellanmål under dagen, och några av dem använde sig av 

olika källor för att förklara vad det innebär. För de är ett nyttigt mellanmål baserad på nötter, 

frukter och/eller grönsaker samt fettsnål kvarg, något de menar ger kroppen energi. 

 

Invigde iallafall bordet med Ceviche & lantbröd med mozarella, pesto & körsbärstomater i ugnen. Så 

sjukt gott! Älskar ceviche, det är lite för nyttigt för mig bara haha! Men är sjukt less på att trycka i 

mig feta och kolhydratsrika saker, har seriöst cravings efter sallad och nyttig mat. Tror kroppen vill 

ha mer vitaminer! =) Storhandlade i alla fall idag och nu är jag redo för en ny vecka. Hoppas er 

söndag var grym! Puss (Blogg 3) 

 

Man säger att frukost är den viktigaste måltiden på dagen…. Får du en bra start på dagen så blir ofta 

resten av dagen grym …älskar att äta yoghurt och flingor till frukost, det är så gott ... Men tyvärr så 

innehåller de flesta goda flingorna massa socker vilket jag försöker undvika så mycket som möjligt 

[…] kommit men en så god granola utan tillsatt socker! Den är baserad på havre som är naturens 

superfood och rik på mineraler och antioxidanter och eftersom den är fiberrik och innehåller 100% 

fullkorn så får man även en bra mättnadskänsla. (Blogg 1) 

 

6.2 Bloggarnas råd för att motivera och inspirera för hälsan 

Bloggarna menar att för att bibehålla hälsan och ta hand om kroppen krävdes det att vara aktiv 

och äta hälsosam kost. Denna kategori är indelad i fyra underkategorier utifrån bloggarnas råd 

till läsarna. 

 

6.2.1 Varierad träning 

Bloggarna skrev ofta i sina inlägg om olika former av träningstips, både för läsarna som 

gillade att träna på gym samt för de som tränar utomhus och detta för att kunna hjälpa de att 

komma i form. Det som framkom i bloggarna var att läsarna ofta ville ha olika tips om träning 

och därför handlade de flesta inläggen om detta. Bloggarna kom i sin tur med olika förslag 

och besvarade förfrågningar via kommentarer eller skrev inlägg med namnet ”frågestund”. 

Olika tips handlade om att ge utmaningar till sina läsare. 

 

Nu är vi halvvägs in i träningsutmaningen […] Hoppas ni märker hur starka ni har blivit. Här är 5 

snabba frågor och svar om utmaningen. I snart två veckor har X pågått där jag tillsammans med 

X utmanar dig att träna tre olika corepass lika många gånger i veckan. Det har blivit för tungt för 

mig, vad ska jag göra? – Ställ dig först frågan, på vilket sätt har det blivit för tungt? Är det 

övningarna med vikter eller antalet repetitioner som känns för många?  (Blogg 6) 

 

Jag stod och coacha i mina tofflor … Jag visste att ett utegym var en bra investering (Blogg 4) 

 

Du kan använda den på gymmet eller i hemmamiljö. Jag skulle säga att passen är lättare att köra i 

gymmiljö men funkar lika bra att köra hemma så länge man är påhittig. (Blogg 4) 
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Genom beskrivningar med övningar ville de hjälpa läsare att uppnå de mål de ville, detta med 

långa inlägg med beskrivningar om träningspass som förklaras noga steg för steg om hur 

övningar skulle göras, samt med bilder som illustrerar. Träningsråd som gavs i bloggar 

handlade mycket om att träna i sin favoritmiljö, t.ex. skogen eller inomhus och att 

kombination av olika träningstyper visade sig ge härliga inställningar till träning. Dessa typer 

kunde t.ex. vara yoga, dans eller löpning, men samtidigt att träning inte bara handlade om 

rutiner eller att pressa sig till max utan att istället om att vara kreativ för att höja motivationen. 

Jag är ingen PT men av att läsa det du skriver så skulle jag säga att det där är nog inte det bästa 

sättet att träna på. Du vet att kroppen behöver vila för att du ska få bra resultat för annars bryter du 

bara ner den. Jag själv tränar fem gånger i veckan max, ibland blir det bara tre. Om du gymmar och 

vill gå igenom kroppen så kan du absolut kombinera olika muskelgrupper. Såhär skulle jag ungefär 

tränat:[…] Så ja, du kan träna olika muskelgrupper under samma pass men försök att inte träna 

motsatta muskler samtidigt. Tex mage och rygg ska du försöka att hålla isär, kör inte dom under 

samma pass. Och kom ihåg, för att du ska få bra resultat så är vilan också en viktig del samt kosten. 

Annars kommer du bara bryta ner kroppen och inte få de resultat du önskar (Blogg 1) 

 

6.2.2 Öka kunskap 

Med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter gav bloggarna olika tips till sina läsare och 

hänvisade bl.a till att ladda ner olika tränings-appar och rekommendationer av böcker de 

själva skrivit. Dessa träningsböcker var också något som framkom tydligt i analysen och 

bloggarna menade att med hjälp av dessa kunde de kommunicera med läsarna, och på så sätt 

hjälpa varandra att utföra sin träning. Några menade även att träningsappar gav dem 

inspiration och motivation, och rådde således läsarna till att också testa dem. De påpekade att 

dessa appar innehöll mängder av olika träningspass som både var enkla och svåra samt ger 

möjligheter till att själv kunna välja lämplig träning. Apparna rekommenderades också av 

bloggarna eftersom de hade videoklipp vilket de menar fräschar upp minnet.  

 

Har ni laddat ner appen ”FMTK”?. Träningsappen med funktionell träning från X Jag kan faktiskt på 

riktigt rekommendera den. Ett perfekt komplement […] Övningarna kommer alltså fram och förstår du 

inte hur man gör en övning så trycker du på den och då kommer en video fram som visar korrekt 

utförande […] Ett pass på FMTK innehåller uppvärmning, workout, stretch och tar oftast inte mer än 

20 minuter. Prova gärna. För mig funkar detta som inspiration till min egen träning. Det bästa av 

allt? Appen är for free och finns för både iphone och android. Läs mer här: (Blogg 4) 

 

6.2.3 Livsmedel 

De olika råd som gavs i bloggarnas inlägg om nyttig kost illustrerades med hjälp av bilder och 

var mycket populära. Bloggarna gav mängder av rekommendationer kring illustrationerna, 

dvs. att nyttig kost är fundamentalt för en god hälsa, både fysiskt och mentalt. Hälsoråden 

som gavs i bloggen handlade om att inte äta onyttig mat, byta ut ”dåliga” kolhydrater mot 

”nyttiga”, äta mycket grönsaker och frukter av alla former och smak. De förekom även inlägg 

om att laga mat hemma som de menade var det bästa eftersom att äta ute för ofta gör att en 

hälsosam rutin går förlorad. Några tipsade att om en person däremot äter 80 % nyttig mat och 

20 % onyttig mat så reagerar kroppen inte så konstigt, och därför rekommenderades ändå trots 

allt att då och då gå på restaurang utan att känna skuldkänslor. 
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Ät bra mat med mycket frukt och grönsaker […] (Blogg 6) 

Gjorde i alla fall det här BANANbrödet, fick hem en mix från Risenta i veckan så tänkte att jag testar 

göra det. Det blev riktigt gott!!!! Älskar enkla saker som inte tar så lång tid att fixa, sen fick det stå i 

ugnen och chilla. Man fick t o m med en form. Gissa om jag  blev glad som har kaos i köksskåpen. 

Kan iaf rekommendera den, inte ens jag misslyckades =) Det är dessutom inga konstigheter i mixen. 

(Blogg 3) 

 

6.2.4 Kosttillskott 

När det handlar om kosttillskott förekom det en del frågor från läsare där de undrade vilka 

produkter bloggarna konsumerade. Här kan ses att bloggarna också gav tips om olika 

kosttillskott och förklarade samtidigt varför dem åt dessa. Enligt bloggarna handlade 

kosttillskott om att kombinera vitaminer och dylikt med vanlig kost och många de som också 

var vegetarianer menade att dessa kosttillskott var viktiga för att kunna orka med träning. 

 

Här kommer lite tips på tillskott som kan vara bra. B12 – Det här är det enda tillskottet som kan vara 

svårt att få i sig och bra om man tar varje dag […] Spirulina – Jag vill inte kalla det här för tillskott 

egentligen då det är alg = mat. Spirulinan är fantastisk och innehåller alla massa bra proteiner och 

innehåller faktiskt 3 gånger mer protein per viktenhet än nötkött. Förutom det innehåller det järn, 

folsyra, zink, b-vitamin och mycket annat. Proteinpulver – Det här är inget nödvändigt men kan 

verkligen underlätta både om man är vegan eller ej. Perfekt att boosta smoothien med för att få i sig 

protein och få en härlig mättnadskänlsa.[…] • Korngräs • Chlorella  • D-vitamin (osäker på om den 

är helt vegansk?) – Så hoppas att du fick lite tips och lycka till med den veganska livsstilen. (Blogg 2) 

 

6.3 Sammanfattande analys  

För att individer ska kunna förmedla en form av budskap till andra så krävs det att de 

använder sig av olika kulturella resurser som t.ex. fysiska och intellektuella artefakter. Språket 

är en form av en intellektuell artefakt som används för att kommunicera och på så sätt 

förmedla kunskaper, erfarenheter i interaktion med andra. Med hjälp av bilder kan bloggarna 

förstärka sitt budskap. Dock krävs det också fysiska artefakter som komplement för att andra 

ska kunna ta del av kunskapen vilket kan vara t.ex. en dator eller smartphone (Säljö, 2013).  

Dessa artefakter fungerar som viktiga verktyg för kommunikation mellan människor vilket 

också fungerar som mediering. Ett nytt sätt att få information om hälsa sker via Internet där 

bloggare ses som viktiga aktörer som kan påverka unga människors lärande kring hälsa. 

Bloggarna skriver dagligen om sina erfarenheter och kunskaper i form av träning, kost och 

kropp och de unga som läser inläggen har oftast samma intressen. Därmed kan en blogg ses 

som en form av praxis gemenskap där information och kunskaper kan utbytas (Wenger, 

1999). Samtidigt möjliggör interaktionen som sker i det virtuella rummet tillfälle att 

konstruera olika uppfattningar kring hälsa som både kan vara positiva eller negativa, vilket i 

sin tur kan leda till informellt lärande. Resultatet visade att bloggarna konstruerade sin 

uppfattning av vad hälsa innebar vilket de gjorde genom att de såg träning och kost som 

medel, dels för att skapa en snygg kropp (utseende) och dels för att skapa ett sundare liv 

(funktion). 
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Bloggarnas hälsobudskap baserades på dessa två ovan nämnda uppfattningar där de genom ett 

skriftligt sätt förmedlade sina erfarenheter utifrån sina egna verkligheter som de levde i. 

Resultaten visade även att bloggarnas hälsobudskap gav en form av maktutövning eftersom de 

har makten att publicera vilka kommentarer som de själva vill att andra ska läsa. De 

hälsobudskapen som bloggarnas förmedlade kring träning och kost som medel till en snygg 

kropp kan förstås som en form av produkt där bloggarna sålde sitt koncept eftersom de erbjöd 

läsarna olika former av verktyg för att uppnå den önskade kroppen och må bra. Bloggarna 

använde sitt budskap utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper som speglades i en form av 

fixering för att uppnå hälsa, dvs. Hälsism (Håman et al., 2015). Bloggarna hade olika 

ideologier kring hälsa, dvs. sättet att tänka, förstå och på olika sätt fatta beslut kring sin egen 

hälsa. Samtidigt skapade de egna sociala konstruktioner, t.ex. killarna tyckte att kroppen bör 

ha starka muskler i armar, ben och bröst medan tjejernas uppfattning var att få/ha stora bröst, 

fast och rund rumpa, smala ben och platt mage. 

 

Resultatet visade också hur sociala konstruktioner förmedlas i blogginläggen där bloggarna 

förmedlar uppfattningar som de lärde sig själva utifrån samhället perspektiv. De ansåg därmed 

att betydelsen i att uppnå hälsa innebar att det var viktigt att ta eget ansvar för sin hälsa. 

Budskapen kring att utföra träning och äta hälsosam kost konstrueras med hjälp av språket 

som ett viktigt verktyg i ett samspel mellan människor. Det gemensamma språket hjälper 

således till att konstruera egna uppfattningar som människor sedan använder sig av för att 

konstruera eller rekonstruera uppfattningar i ett aktivt deltagande (Wennerberg, 2010). 

Kunskapen kring olika råd gällande träning, livsmedel och kosttillskott får läsarna ifrån texter,  

t.ex. bloggar där privata aktörer är tillgängliga dagligen. Detta nya sätt att få information och 

råd växer snabbt pga. ökad tillgänglighet. Bloggarna producerar och (re)konstruerar kunskap 

som sedan förs vidare till andra med samma intresse. Resultatet visade att de tips och 

rekommendationer som bloggarna gav baserades på fysiska (dator) och intellektuella (språk) 

artefakter. Dessa var essentiella i blogginläggen eftersom all interaktion skedde med hjälp av 

dessa två artefakter. Bloggarna skrev varje dag om sin vardag men publicerade även läsarnas 

frågor som inlägg. 

 

Det som kunde ses i bloggfälten var att både bloggarna och läsarna interagerade med varandra 

på ett aktivt sätt där läsarna sågs som en följare och bloggaren som en idol. Gemenskapen 

mellan bloggare och läsare utgick från att båda parter visade intresse för träning, kost, och 

kropp. Bloggen är därmed ett rum där människor kan mötas för att skapa en diskussion, utbyta 

kunskap eller få information. Samtalet mellan bloggare och läsare kan således ses som ett 

uttryck för mediering (Säljö, 2013). Detta sätt att kommunicera och interagera möjliggör att 

både bloggare och läsare kan konstruera sina egna uppfattningar genom att skapa och dela 

gemensamma erfarenheter kring hälsa. Genom bloggen kan läsarna appropiera nya kunskaper 

och färdigheter och på detta sätt få information som ibland kan leda till ett negativt beteende 

då vi människor är olika, samt tolkar hälsoråd på olika sätt. Resultatet visade även att lärande 

och kunskap hade kopplingar till kultur och språk men även den gemenskap som varje person 

hade.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras både resultatdiskussion och metoddiskussion. Resultatdiskussion 

lyfter fram studiens resultat som kan kopplas och ställs mot tidigare forskning och utvalda 

teorier. Under metoddiskussion lyfter fram studiens valda metoder och dess begrepp. 

Syftet med studien är att utifrån socialkonstruktivism belysa hur hälsobudskap framträder i 

hälsobloggar kring lärande om hälsa. Studien lyfter också fram vilka hälsoråd bloggarna ger 

sina läsare. Resultatdiskussion presenteras utifrån de två kategorier; bloggarnas budskap om 

kroppen är kvittot för hälsa och bloggarnas råd för att motivera och inspirera för hälsan. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Bloggarnas budskap om kroppen är kvittot för hälsa 

Resultatet visar att bloggarna förmedlade två olika hälsobudskap om hur kroppen bör se ut 

och hur målet kan nås. De skriver att träning och kost är viktiga medel, dels för att skapa en 

snygg kropp (utseende) och dels för att skapa ett sundare liv (funktion). Bloggarna använder 

sig av bloggen för att kommunicera med andra men också för att sprida kunskaper och 

erfarenheter. Därmed kan en blogg ses som en form av en grupp med ett gemensamt intresse 

vilket liknar en form av praktikgemenskap. Wenger (1999) menar att vi människor är sociala 

varelser och genom att delta i olika grupper i samhället som t.ex. fotbollslag, skola och arbete 

lär vi oss hela tiden. Genom delaktighet i dessa grupper appropierar människan också många 

olika kunskaper (Säljö, 2013). Vi delar uppfattning med Wengers teori och menar att genom 

att tillhöra en grupp blir individer således medlemmar i den och det kan ske både officiellt 

eller inofficiellt, samt där de lär sig gruppens kultur. Lynch (2012) visar i sin studie att 

bloggar erbjuder innovativa sätt att möta människor och via de ge råd och diskutera 

hälsofrågor i offentlig arena, vilket tydligt kunde ses i vårt resultat där bloggarna dag efter dag 

uppdaterades med massor av information kring hälsa. Bloggarna är nya aktörer i samhället 

som ingår i en form av praktikgemenskap i den virtuella arenan för kommunikation med 

spridning för lärande, kompetens och erfarenheter. Bloggar kan dock också sprida fel 

information kring hälsa eftersom privatpersoner konstruerar sina egna uppfattningar utifrån 

erfarenheter och handlingar, vilket lätt kan vara upphov till en ohälsosam syn på träning och 

kost. Utifrån socialkonstruktivismen kan vi se att bloggarnas verklighet är socialt konstruerad, 

dvs. ett resultat av interaktion och kollektivt uppträdande (Berger & Luckman, 2003). 

 

För att förklara hur vi människor lär av varandra utifrån praktikgemskap menar Wenger att 

människors handlingar alltid äger rum och att handlingar aldrig sker i ett socialt och kulturellt 

vakuum. Lärandet sker inom specifik kontext och kultur och för att kunna kommunicera 

används olika kulturella redskap, dvs. materiella och immateriella redskap i form av språk, 

symboler och materiella ting (Säljö, 2013). Både bloggarna och läsare kommunicerar via 

bloggen genom att medvetet eller omedvetet utbyta sina erfarenheter och kunskaper, detta i 

sin tur villkorar således lärandet inom den grupp som de tillhör. Kommunikationen i bloggen 

sker därmed med hjälp av språket som intellektuell artefakt, men också med fysiska artefakter 

som t.ex. dator och smartphone (Säljö, 2013). Med hjälp av en dator kan läsaren på så vis 

interagera och kommunicera via bloggen vilket utgör en träffpunkt för båda parterna. 
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Språket är med andra ord en form av mediering som bloggar använder  för att samspela och 

förhålla sig till sina läsare. Utifrån vårt resultat är vår reflektion att bloggen i sig kan vara ett 

lämpligt verktyg till interaktion, delaktighet och inflytande med andra, vilket är positivt. Det 

som vi dock ser som ett problem är att privatpersoner samtidigt kan använda denna kanal för 

att utöva makt och påverka lärande kring hälsa på ett negativt sätt. De fördelar som finns i 

samband med att använda sig av olika plattformar är unika eftersom människor erbjuds 

möjligheter till råd och socialt stöd när de behöver det, oavsett tid på dagen (Lynch, 2012). 

Nackdelen med information via exempelvis bloggar är å andra sidan att det som skrivs där 

kanske inte är hälsosamt för vissa då det kan uppstå fixering kring kroppens utseende, 

samtidigt som det förekommer förhållandevis lite om att skapa balans i livet i frågor om hälsa. 

Både lärande och kunskap måste därmed ses i ljuset av kulturen, språket och den gemenskap 

som varje individ tillhör (Wennerberg, 2010). Å andra sidan kan hälsa för många handla om 

att ha en god livskvalitet och känna välbefinnande, medan för andra kan dess innebörd utgöra 

en form av ångest och tvångsmässigt beteende, dvs. något negativt och skadligt. 

 

På samma sätt är det viktigt att vi skall kunna hantera nya kunskaper och information i den 

digitala samtiden, vilket i sin tur enligt Sundin (2012) innebär att vi måste vara mer 

källkritiska. I det avseende är vi som skribenter till denna C-uppsats överens med det som 

Sundin säger då han menar att detta sätt att få information helt enkelt inte är så lätt pga. 

komplexiteten i användningen av dagens digitala teknik. Resultatet visar således att både 

hälsosamma och ohälsosamma föreställningar om kroppen kommer till liv utifrån tankar, 

uppfattningar, kunskap, okunskap och erfarenheter. Bloggarna skriver att det är viktig att 

träna och äta rätt kost för att få en god hälsa och välbefinnande och menar också att 

självförtroende och självkänsla spelar en stor roll inom träning men även i livet som helhet. 

En framgångsrik person verkar enligt deras budskap speglas i att vara smal, vältränad och se 

bra ut medan en person som är tjock snarare ses som en negativ förebild. Detta kopplar vi till 

det Larsson och Fagrell säger om att sådana uppfattningar om kroppens stereotyp kan 

återspeglas fel ute i samhället, vilket i sin tur kan påverka människor negativt. I och med det 

förväntas att en individ själv tar ansvar för sin egen hälsa samtidigt som denne måste anamma 

idealen (Larsson & Fagrell, 2010). Idealen som bloggarna förmedlar kan kopplas till 

begreppet Hälsism som är en form av social konstruktion av hälsa (Håman, et al., 2015).  

 

Utifrån vårt resultat ser vi att bloggarnas uppfattningar om hälsa var kopplade till en ökad 

fixering till träning och kost, dvs. Hälsism, detta eftersom denna ideologi lika högt värderar 

hälsa, som t.ex. att ha en slimmad kropp eller en vältränad kropp (Kirk & Colquhoun, 1989). 

Utifrån budskapen i bloggarna tolkar vi det som om att ifall en individ har kontroll över sin 

kropp och har den så kallade perfekta hälsosamma kroppen så ses också denne från sin 

omvärld som en framgångsrik person. Därför har kroppens utseende således en väldigt stor 

betydelse för många bloggare men även läsarna som följer idealen som speglas på bloggen. 

Samhällspåverkan kan både vara synlig och osynlig, dvs. å ena sidan kan människor påverkas 

på ett synligt sätt då informationssamhället utnyttjar olika medier för att få ut budskapen, å 

andra sidan är den osynlig genom att människor inte direkt förstår de ideologiska strukturerna 

inom den, som t.ex. globalisering (Larsson & Fagrell, 2010). 
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Detta budskap kan skapa förvirring bland ungdomar eftersom de lätt kan börja följa denna typ 

av ideologi och vill bli som bloggare. I relation till det lyfter vi fram tidigare forskning som 

visar att olika sociala medier påverkar den sociala samhörigheten när det kommer till de tre 

följande delarna i ungdomars utveckling, dvs. känsla av tillhörighet, identitetsutveckling och 

psykosocialt välbefinnande (Allen et al., 2014). Detta är således en process utförd av 

människor involverade i samhället utifrån tidigare normer som utvecklar samhället genom de 

handlingar de utför, vilket representerar den sociala värld dem lever i (Berger & Luckman, 

2003). I detta avseende menar Lyons (2000) samtidigt att olika representationer i media 

påverkar individens attityder, beteende, föreställningar och uppfattningar om hälsa och 

hälsofrågor genom att människor konstruerar individuella livsstilar. Tidigare forskning visar 

också att bristande kunskaper och färdigheter inom hälsolitteracitet förhindrar vissa 

människor från att äta på det sätt som gör de friska, eller enligt näringsfysiologers 

rekommendationer (Simunaniemi et al. 2011). Genom att läsare följer och läser bloggarnas 

inlägg dagligen kan således en egen uppfattning skapas om hur den perfekta kroppen kan se 

ut, något som i sig är en fråga om utseende och funktion speglat i en form av kroppsfixering. 

 

I Detta avseende menar även Larsson och Fagrell (2010) att både utseende och funktion är 

viktiga inom ramen för en strävan efter upplevelser och att må bra. Resultatet visar också att 

det i bloggfälten förekom gemensamma uppfattningar bland bloggare och läsare, vilket i sin 

tur konstruerar vardagsverkligheter utifrån den sociala interaktionen. Berger och Luckman 

(1998) menar att trots olikheter och individuella upplevelser som påverkar hur vi uppfattar 

världen så föreligger det en gemensam uppfattning om verkligheten, dvs. vanor och rutiner. 

Hälsotrender i dagens samhälle leder oftast till att människor tar ansvar för sin egen hälsa och 

livsstil och söker därför aktivt information om ökad hälsa och välbefinnande. Utifrån vårt 

resultat ser vi på så vis kopplingar till det som Svensson och Hallberg (2010) lyfter fram om 

kropps- och utseendefixering som ökar markant bland människor som strävar efter en god 

hälsa. I vårt resultat visar sig bloggarna ha stort intresse för träning och kost samt att de lägger 

alltför mycket fokus på samhällssynen som visar hur individen bör äta hälsosamt och träna för 

att passa in i omgivningen. Detta har i sin tur lett till en utbredd hälsohysteri kring kroppsideal 

och vi antyder därmed att allt fler och fler påverkas av de samhällstrender som framhävs i 

bloggar. Dessa uppfattningar om att leva hälsosamt kan enligt Lindgren och Eriksson (2010) 

ibland leda till hysteri i jakten på hälsa, dvs. en form av fanatism där människor överdriver 

med att äta sunt och träna, vilket i sin tur leder till ett ohälsosamt och negativt beteende.  

 

Uppfattningarna som förmedlas utgår således från den kultur som gruppen representerar, dvs. 

det handlar inte om individnivå utan istället sociala konstruktioner och dess kontexter (Berger 

& Luckman, 2003). I relation till det anser vi därmed att bloggare med sin sociala makt kan 

hetsa fram negativa beteenden bland ungdomar som vill se ut som de eftersom de ser 

bloggarna som förebilder. Via bloggar publiceras mängder av kroppsfoton och träningsbilder i 

olika former med hjälp av kulturella resurser och genom att individer följer bloggar som 

skriver om träning, kost och hälsa. De upptäcker på detta sätt nya sidor hos sig själva när de 

observerar andra, t.ex. hur bloggarna tränar för att uppnå den normativa kroppen (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2011). 
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För att kunna förstå bloggarnas hälsobudskap anser vi att läsare bör ha en förmåga att förstå 

och bedöma hälsoinformationen i kommentarfälten i bloggen eftersom det underlättar 

möjligheten till att vara källkritisk. Enligt Nutbeam kan en individ antingen ha en hög eller 

låg hälsolitteracitet/hälsokunskap. Med hög hälsolitteracitet menar han en förmåga för att 

förvärva, förstå och använda hälsoinformation om hälsa och sjukdom, vilket underlättar för 

individer att fatta beslut för att bibehålla god hälsa. En låg förmåga å andra sida att förvärva, 

förstå och använda hälsoinformation om hälsa och sjukdomar kan innebära en svårighet i att 

begripa hälsoinformation för att vidmakthålla god hälsa (Nutbeam, 2006). 

 

7.1.2 Bloggarnas råd för att motivera och inspirera för hälsan 

För bloggarna handlar hälsoråd om att motivera och inspirera läsaren för att uppnå ett resultat 

gällande träning, samt att hjälpa läsaren få den önskade kroppen. De menar att hälsan handlar 

om att ta hand om sin egen kropp och för detta krävs det att vara fysiskt aktiv och äta nyttig 

kost. Kombination av träning och nyttig kost är bra för kroppen menar dem, vilket också visas 

i tidigare forskning, dvs. att kroppen behöver rörelse och goda kostvanor för att hjälpa 

individer att bibehålla en god hälsa och hålla sig frisk (Livsmedelsverket, 2013). Bloggarna 

ses i detta avseende som en inspirationskälla för läsare eftersom de skriver dagligen olika 

rekommendationer beroende på läsarens frågor som ställs, men också för att skapa diskussion 

i bloggen. De ger tips om träning och kost och detta är ett nytt sätt att få råd och där 

människor genom aktivt deltagande utbyter olika kunskaper och erfarenheter om kost och 

träning. Detta nya sätt att få information kan ge olika konsekvenser som både är positiva och 

negativa (Carlsson, 2010). De råd som bloggarna skriver handlar delvis om en snygg och 

stark kropp, och dels om att vara vegetarian/vegan samt äta mycket grönt och frukt men också 

kosttillskott. Då de ofta skriver om betydelsen av att äta nyttig mat och att vara hälsosam så 

anser vi det vara ett känsligt ämne eftersom vissa människor har problem med att följa dessa 

rekommendationer. Detta kan kopplas till tidigare forskning som menar att för att kunna 

hantera nya kunskaper och information i den digitala samtiden så måste en individ kunna vara 

källkritisk (Sundin, 2012). 

 

Grundat i det anser vi därför att det är mycket viktigt att ha en god hälsolitteracitet och 

kunnighet om vilka hälsoråd som bör följas. Wenneberg (2010) menar att lärandet börjar med 

språket som ett kulturellt fenomen som finns i människans mentala värld, dvs. att språket är 

socialt konstruerat. Hälsorådet har förändrats med tiden utifrån olika digitala verktyg som 

samhället skapat i form av t.ex. smartphones som gjort information snabbt lättillgänglig. 

Tillika Wennerbergs tänkande om lärandet menar Säljö (2013) att språket fungerar som en 

länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande, dvs. därför teknik och materiella 

redskap går hand i hand med utveckling av immateriella kulturen. Detta innebär idéer som 

produceras i ett samhälle och de tolkningar människor gör av kulturen. Därmed gör 

digitaliseringen och dess artefakter att människor kan förmedla sitt budskap fritt och ge råd 

till sin omvärld (Rivano Eckerdal & Sundin, 2014). Innan var det mer vanligt att människor 

kunde få råd om sin hälsa genom att antingen träffa en specialist och kunnig person som 

arbetade inom området, detta i skillnad till hur information i dagens IT-samhälle nu gjorts 

lättillgänglig. 
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Lärandet är situerat (Säljö, 2013) och skapas utifrån sociala kontexter i olika 

praktikgemenskaper och bloggen är en av dem, därför är det viktigt att individer bör öka 

förmågan att förstå texter som kan påverka deras beslut kring hälsa. Bloggarna i sin tur ger 

tips med hjälp av kulturella verktyg i form av tränings-appar och böcker där kunskapen om 

träning och kost kan öka bland läsare och detta ser vi dock som positivt eftersom de på ett 

enkelt sätt beskriver hur ett träningspass skall utföras steg för steg. Med detta vill vi påpeka 

att de verkligen lägger tid på sina läsare och rekommenderar olika möjligheter som gör att 

läsarna ska kunna uppnå sina mål, men trots dessa rekommendationer som anses vara bra för 

många läsare ställer vi oss frågan om dessa tips och rekommendationer verkligen hjälper 

läsarna på ett positivt sätt eller inte. Lärandet spelar en viktig roll för hur läsarna tolkar de råd 

och budskap som erbjuds. För att kunna förstå krävs det att läsarna har hög hälsolitteracitet 

och på så sätt kan fördelaktigt tolka innehållet. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Avsnittet presenterar en diskussion av studiens valda metoder. Som tidigare nämns utgick 

studien både utifrån netnografi såväl som konventionell kvalitativ innehållsanalys. Netnografi 

som metod användes för att observera bloggars kontexter och inläggsuppdateringar på 

Internet. Detta för att det är en undersökningsmetod som används då kunskap hämtas från 

sociala medier så som online källor och Communites (Berg, 2015). Genom denna metod 

ansåg vi således att vi kunde studera hälsobudskap på bloggar genom att få en överblicksbild 

utifrån att följa bloggen under en viss tidsperiod. Detta för att metoden i sig enligt Berg 

utnyttjar fördelarna med sociala medier och bevakar den naturliga arenan för exempelvis 

ungdomars dagliga kommunikation. Termer har som utgångspunkt att fokusera på 

nätgemenskaper och sociala medier och metoden netnografi innebär att studera nätbaserade 

miljöer, gemenskaper och kommunikationskanaler vilket åsyftar till att skapa en förståelse för 

det sociala liv och samspel som äger rum där. Utifrån dessa gemenskaper har forskare därmed 

möjlighet att kunna utforska människors samspel och språkliga mönster som växer i olika 

kulturer eller andra sociala uttryck, något som därmed involverar både aktörer och deras 

handlande (Berg, 2015). 

 

Det positiva med denna metod är att forskare inte behöver ha tillstånd för att utforska fältet 

eftersom blogginlägg finns tillgängligt i det fria virtuella rummet (Internet). En annan fördel 

med denna forskningsmetod är att observationer av detta slag inte påverkar innehållet i det 

data empiriska material som samlas in till skillnad mot intervjuer eller deltagande 

observationer. För att skapa en förståelse för det gemensamma intresset mellan bloggar och 

läsare ansåg vi netnografi som lämplig i denna uppsats. En fördel med denna metod är att 

bloggen finns tillgänglig på Internet och då behöver forskaren inte planera vilken tid, dag eller 

hur denne ska observera. Med hjälp av fysiska artefakter som dator eller smartphone kan 

forskare få tillgång till fältet. Netnografi som metod utgår främst av att generera empiriska 

material i form av text och bilder och på så sätt fånga komplexiteten hos ett fenomen som 

denne är intresserad av att utforska. Svagheter med denna metod är att under observationer 

kan forskare ha funderingar och kanske skulle vilja ställa frågor. En annan svaghet med 

metoden är att den inte kan uttrycka eller fånga människors känslor och kroppsspråk. 
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Det hade varit intressant att utföra en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt 

förhållningssätt. Bloggarna hade kunnat berätta själva  med sina egna ord vilket skulle kunna 

ha givit oss en djupare förståelse för hur de tänker kring träning, kost och kropp (Bryman, 

2011). Konventionell kvalitativ innehållsanalys används då vi eftersträvar att förstå de 

bakomliggande budskapen i bloggars inlägg. Med hjälp av denna analys kunde vi strukturera 

de insamlade materialen. Kvalitativ innehållsanalys lyfter fram fyra begrepp; giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Med hjälp av dessa begrepp diskuteras här 

nedan studiens metod i förhållande till syfte och frågeställningar men också urval och 

utförande av materialet. För att resultatet ska anses giltigt är det enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim viktigt att det centrala och karakteristiska i materialet lyfts fram och beskrivs. I vår 

studie undersöktes blogginlägg på Internet för att belysa hur hälsobudskap framträder i 

hälsobloggar och vilka råd som ges där. För att kunna stärka resultatets giltighet granskades 

noga de två viktigaste aspekterna som studien grundar sig på, dvs. syfte och frågeställningar 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Vi anser bland annat att kondenseringar som utfördes och bearbetades från blogginlägg inte 

kunde identifiera respektive bloggare, och därmed skyddas också deras identitet. Detta genom 

att utvalda citat kondenseras, vilket innebär att textens innebörd blir detsamma men att 

utformningen blir annorlunda. Genom att arbeta med kondensering anser vi även att förståelse 

för texternas innebörd blir tydligare och mer lättbegripliga. För att tillförlitlighet i studiens 

resultat skall öka bör forskare noggrant verifiera sina ställningstagande under hela processen 

gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De ställningstagande som togs i denna studie 

var att båda uppsatsförfattarna från början kom överens om att fördela allt material, 

bearbetning och analys vilket också ämnade till att stärka studiens tillförlitlighet. I slutändan 

var en av de som samlade in allt material också den som gick igenom och analyserade empirin 

så att kategorier och underkategorier stämde överens med varandra. Enligt riktlinjer för 

innehållsanalyskriterier är denna typ av forskningsprocess ett sätt att öka tillförlitlighet i 

resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

För att stärka trovärdigheten i studien har analysen genomförts genom att bearbeta materialet 

utifrån de meningsstrukturer som publicerades och presenterades i bloggarnas inlägg. Då 

studiens fokus låg i att analysera budskapen som förmedlas på Internet via bloggar behövdes 

inte heller kontakt med respektive person tas. Tillförlitligheten i en studie kan minska pga. 

olika forskningsmässiga hinder som kan förekomma, t.ex. vid tidsbegränsning eller 

svåranalyserad data, vilka är faktorer som exempelvis kan påverka studiens resultat. I linje 

med detta menar vi att i vårt genomförande handlande det om metodens struktur, dvs. att när 

forskare inte har tillräckligt med kunskap om den valda metoden kan det förekomma problem 

vid analysen. Nackdelen med att analysera med denna metod var att många inlägg var för 

långa och andra korta vilket gjorde för svårt att djup analysera materialet, vilket påverkade vår 

förståelse för hur data skulle analyseras. Eftersom det var vår första gång med att arbeta med 

denna metod var det svårt att förstå innebörden i metodens riktlinjer. Vid samtal med 

handledare fick vi möjlighet att diskutera metodens riktlinjer och struktur, vilket i sin tur 

förbättrade tillvägagångsättet i analysprocessen. 
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Trovärdighet handlar även om hur forskares förförståelse sätter sin prägel på analysen samt 

om studiens resultat är godtagbar. Det är vanligt förekommande att forskare skapar en 

förförståelse för fenomenet som studeras, vilket bl.a inkluderar teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenheter men också förutfattade meningar och vid bearbetningen av data empiri kan en 

kritik till metoden som kunde påverka studiens resultat på ett negativt sätt vara att 

blogginläggen kunde handla om sådant som inte vara relevant för studien. För att studiens 

överförbarhet skall hjälpa andra grupper eller situationer så krävs det att resultatet överförs till 

framtida forskning. I detta avseende kan författare ge förslag och på så vis skapa 

förutsättningar för överförbarhet. Samtidigt är det läsaren som kan avgöra om resultatet är 

överförbart till en annan kontext, och för att kunna ge en bättre förståelse till läsaren så ska 

författaren ge en noggrann beskrivning av t.ex. deltagare, urval, datainsamling och analys. 

När resultatet presenteras så är det väsentligt att forskaren är neutral för studiens föremål, 

samt att delaktighet är given genom att denne tolka de texter som blogginläggen framhäver. 

Detta innebär i sin tur att resultatet av blogginlägg inte skall ses som oberoende av forskare, 

samt att forskning är i syfte till att finna ny kunskap och ge en giltig tillförlitlighet till läsare 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

8. Slutsats 
Denna studie belyser att det förekommer en mängd av hälsobudskap där både bloggarna och 

läsarna ger råd till varandra. När det kommer till hur killar respektive tjejer skriver i sina 

bloggar om träning, kost och kropp skiljer det sig inte mycket från varandra. De hälsobudskap 

som bloggarna förmedlar är att kroppen är ”kvittot” för hälsa och för att uppnå det anser de att 

träning och kost är viktiga medel, dels för att skapa en snygg kropp (utseende) och del för ett 

sundare liv (funktion). När det gäller hälsoråd som rekommenderas på bloggen menar de att 

dessa kan motivera och inspirera läsarna till ett sundare liv och välbefinnande. Detta i sin tur 

kan ge både positiva och negativa effekter kring hur läsarna tolkar de råd och budskap som 

ges. Avslutningsvis bidrar studien till att belysa hur ungdomar som bloggar kan ha en stort 

inflytande, både negativt och positivt över sina läsare när det kommer till hälsa med fokus på 

träning, kost och kropp. Bloggen kan därmed  på både gott ont ses som ett verktyg och 

funktion för att kommunicera och skapa sociala relationer i praxis gemenskap. 

9. Framtida forskning och Implikationer 
I föreliggande studie framkommer det att användningen av personliga bloggar förmedlar olika 

hälsobudskap till sina läsare vilket dels också speglas i tidigare forskning. Bloggande kan ses 

som ett viktigt verktyg för kommunikationen och utbyte av kunskaper. Vårt förslag till 

forskning blir därmed att undersöka hur ungdomar kan öka sin kunskap i att vara källkritiska 

till olika bloggtexter om hälsa med fokus på träning och kost. Till framtida forskning hade det 

även varit intressant att undersöka vad ungdomar tror på rörande hälsoinformation, och vilken 

typ av hälsolitteracitet de förhåller sig till. Bloggar kan ha stora influenser eftersom de är 

lättillgängliga för ungdomar. Därför menar vi att det skulle det vara intressant att djupare 

studera varför bloggar är så populära i denna grupp. Vidare vill vi påpeka att en bättre 

teoretisk samt empirisk kunskap om detta behövs för att artikulera nya medium för 

kommunikation och dess roll i framtidens hälso- och diet kommunikation. 
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Hälsokommunikation anser vi är ett sätt att sprida kunskap, ändra normer och övertygelser, 

samt och/eller påverka kostvanor. Utökad kommunikation i informella grupper kan samtidigt 

påverka individuell konsumtion av grönt och frukt på grund av förändrade sociala normer och 

värderingar. 
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