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Sammanfattning 

Bloggen är idag ett samhällsvitt fenomen med många användare. De som dominerar 

bloggarna i Sverige är unga tjejer och bloggande utgör en stor del av deras 

internetanvändande. Det blir av dessa skäl intressant att studera vilken effekt bloggande kan 

ha för just dessa användare och deras identitet.  

Syftet med denna studie är att ta reda på vad för mening bloggande har i unga tjejers liv och 

att undersöka huruvida bloggande kan fungera som ett identitetsskapande verktyg för dessa 

tjejer.  

För att undersöka detta gjordes intervjuer med sex tjejer, varav två bedrev en och samma 

blogg, detta resulterade i fyra enskilda intervjuer och en parintervju.  

Resultatet är att bloggande har en viktig roll i unga tjejers liv på en rad olika sätt då de genom 

bloggen kan skapa gemenskap med andra men samtidigt kritisera andra. De kan använda 

bloggen till att dokumentera sina liv, lyfta sina åsikter och för att skriva av sig. Dessutom kan 

bloggande fungera som ett identitetsskapande medel för unga tjejer då de på bloggen kan 

forma, omforma och förstärka sig själva med bloggen som verktyg. De förlänger sitt jag 

genom bloggen men konstruerar samtidigt medvetet en bloggidentitet som de särskiljer från 

verkligheten.  

Resultaten i denna studie kan användas för att förstå hur unga tjejer i stockholmsområdet 

använder bloggen som ett sätt att utvidga sin identitet i senmoderniteten.  

Nyckelord 
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1. Inledning 

Den här studien behandlar fenomenet bloggande. Jag har valt att koncentrera mig på unga 

tjejer då de är de som är överrepresenterade inom bloggvärlden i Sverige (Svenskarna och 

Internet: 2009).  

Bloggande är ett relativt nytt fenomen som har sin början från mitten av 1990-talet, och som 

sedan dess haft en hastigt ökande utveckling, med fler och fler användare (Våge mfl: 2005).  

Andelen personer i Sverige som bloggar har sedan 2007 fördubblats, av alla 

Internetanvändare bloggar nu var tionde person. Denna nivå är låg om man jämför med andra 

länder men bloggandet har ändå en stor betydelse då antalet som läser bloggar är betydligt fler 

än de som skriver dem, 37 % av alla Internetanvändare läser andras bloggar. Om man endast 

skulle se till de yngre Internetanvändarna, där bloggandet är större, blir frekvensen av de som 

skriver och läser bloggar högre. I åldern 16-25 har 20 % skrivit eller skriver en blogg och 60 

% läser andras bloggar (Svenskarna och Internet: 2009). 

De som bloggar mest är unga tjejer, och bloggandet utgör en stor del utav deras 

Internetanvändning (Svenskarna och Internet: 2009), och enligt Unga svenskar och Internet 

(2009), har läsandet och skrivandet av bloggar har blivit en del av unga tjejers 

vardagsanvändande av Internet. Det är framförallt i två åldrar som bloggandet bland unga 

tjejer är som störst, en period när de är 12-13 år och en senare period när de är kring 20 år 

(Unga svenskar och Internet: 2009). Mer än en tredjedel av alla tjejer har erfarenhet av att 

skriva blogg och två av tre läser andras bloggar (Svenskarna och Internet: 2009).  

Bloggande är alltså idag ett samhällsvitt, växande fenomen och utgör en stor del av unga 

tjejers internetanvändande. Det är med anledning av detta av stor relevans att i en sociologisk 

studie undersöka hur dessa individers identitet med hjälp av bloggen som verktyg kan 

påverkas av detta samhällsfenomen. 

Jag har valt att avgränsa mig till att endast studera unga tjejer och deras blogganvändande, då 

det är de som är de mest aktiva inom bloggandet. Jag har även valt att göra studien inom 

Stockholmsområdet för att underlätta plats av intervjuer och för att få ett enhetligt urval. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på om bloggande kan fungera som ett identitetsskapande 

verktyg i unga tjejers liv. För att ta reda på detta har jag valt att utveckla två frågeställningar, 

vilka är:  

• Vilken mening har bloggande i unga tjejers liv? 
 
• Fungerar bloggande som ett identitetsskapande verktyg för unga tjejer?  

 

Den första frågeställningen gör att jag kan få en inblick i vad bloggen har för betydelse i dessa 

unga tjejers liv. Därför kan jag genom den också få svar på den andra frågeställningen. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med kort bakgrundsfakta kring bloggen och dess uppkomst. Därefter 

behandlas ett avsnitt med ett urval av tidigare forskning som tar upp olika aspekter av 

senmodernitet, Internet och identitet, egenskaper hos bloggen och dess användare och även 

hur de som skriver bloggar kan påverkas av sina läsare.  

I resultatdelen som följer presenteras resultaten i studien som därefter analyseras i ett 

analysavsnitt. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring studien med förslag till 

kommande forskning. 

2. Bakgrund 

Enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se) kommer ordet blogg från engelskans weblog och är 

en personlig och öppen dagbok på webben. En typisk blogg är en med skriftliga inlägg ur ett 

personligt perspektiv, den kan innehålla iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser 

men också ha olika teman som man skriver om. Våge m.fl. (2005) menar att en blogg är en 

ofta uppdaterad webbplats med daterade texter arrangerade efter omvänd kronologisk 

ordning, där det senast skrivna kommer överst (Våge m.fl.: 2005).  

Från mitten av 1990-talet har bloggen funnits som fenomen, och sedan dess har intresset för 

bloggar ökat kraftigt. Idag fungerar bloggen som en del av många olika sociala medier och 

kan uppdateras både via datorn och mobiltelefonen. (www.ne.se) 

 
2 
 
 



 

Det finns olika typer av bloggar, såsom mikrobloggar, där användaren skriver korta 

uppdateringar om vad som hänt eller liknande och videobloggar, där användaren postar 

videoklipp (www.ne.se). Det stora genombrottet av bloggen kom under sommaren 1999 då 

det skapades gränssnitt som inte krävde speciella kunskaper för att kunna använda bloggen. 

Tidigare hade det mest varit IT-folk med programmeringskunskaper som var de som 

dominerade bloggvärlden, detta ändrades när det blev mer lättillgängligt även för andra utan 

denna kunskap (Våge: 2005).  

Över 190 miljoner människor världen över har startat en blogg, detta gör att bloggen kan 

fungera som ett väldigt inflytelserikt medel, bland annat är det är en viktig kanal för olika 

intressegrupper inom kultur- och samhällsliv, genom att grupperna kan i sina bloggar skapa 

diskussion kring händelser och frågor (www.ne.se).  

        Stora bloggar drivs ofta med hjälp av reklam och det finns flera inflytelserika bloggar, 

många politiker har en blogg och kan på detta sätt nå ut till stora massor. Moderaterna skriver 

på sin hemsida att de vill att så många som möjligt ska läsa deras bloggar och att 

medlemmarna ska vara med och forma en politik för Sverige (Blogg:Moderaterna). Bara på 

en hemsida med samlade länkar till socialdemokratiska bloggar finns hela 765 stycken. 

(Blogg: Socialdemokraterna) Detta tyder på att partierna anser att bloggen är ett viktigt 

medium för att nå ut till väljarna. Våge m.fl. (2005) menar att bloggar faktiskt har en 

maktfaktor i samhället, dock menar de att inflytandet är ojämnt fördelat och att effekterna av 

detta är skilda. Bloggar skapar möjlighet att sprida nyheter och åsikter fortare än någonsin, 

oberoende skribenter kan utmana traditionella medier. Samtidigt kan de traditionella 

mediekanalerna utnyttja de mindre för att hitta och vinna läsare, då framförallt de yngre 

läsarna tillgodogör sig information från andra tidigare kanaler (Våge: 2005).  

 

3. Tidigare forskning 
Det finns en mängd tidigare forskning kring bloggen som fenomen och även om Internets 
påverkan på identitet i det nya senmoderna samhället. Jag har valt att dela in den tidigare 
forskningen i områden som påverkar hur vi ser på identitet och bloggen idag. De teman jag tar 
upp är Senmodernitet, Internet, och Identitet, Egenskaper hos bloggen och de som skriver den 
och till sist Andras påverkan. 
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3.1 Senmodernitet, Internet och identitet 

Giddens (1999) menar att senmoderniteten innefattar en reflexivitet som innebär att man 

ständigt måste göra nya bedömningar med bakgrund av ny information och kunskap. Moderna 

institutioner skiljer sig från tidigare former av social ordning, han menar att detta sker genom 

en urbäddning av sociala institutioner. I och med detta har de sociala villkoren ändrats. 

Konsekvenserna av urbäddningen gör att interaktion inte behöver ske på en specifik plats. 

Den senmoderna institutionen innefattar en dynamik vilken gör att sociala förändringar sker 

snabbare i ett senmodernt samhälle och att den påverkan dynamiken har på sociala praktiker 

och beteendemönster är mer omfattande än i tidigare system.  

Genom denna dynamik undermineras traditionella vanor och seder, och även deras globala 

påverkan. Giddens (ibid) menar att senmoderniteten måste förstås på en institutionell nivå och 

att den påverkar den sociala karaktären i det vardagliga livet.  

Genom de nya medierna ges individer möjlighet att få tillgång till miljöer som de annars inte 

skulle ha kommit i kontakt med. Detta gör att vissa gränser mellan miljöer nu blir mer diffusa. 

Den traditionella förbindelsen mellan fysisk miljö och social situation undermineras, nya 

gemenskaper och skillnader skapas mellan tidigare konstituerade former av social verklighet 

(Giddens: 1999).  

Turkle (1995) menar även hon att sociala institutioner inte längre fungerar som förut. Många 

tidigare mötesplatser används inte längre på samma sätt då vi tillbringar allt mer tid framför 

en skärm. Hon menar att man genom Internet kan omforma sin identitet genom en kulturell, 

pågående process, Internet har bidragit till att man ser identitet som en mångfald, då man på 

Internet kan växla mellan olika jag och på detta sätt skapa ett jag utifrån det.  

Turkle (1995) talar även om att distinktionerna mellan den fysiska miljön och social situation 

blivit mer diffusa, hon menar att vi rör oss mot en simuleringskultur där människor är nöjda 

med att ersätta det verkliga med representationer av det verkliga. Hon talar om att man skapar 

sitt liv över Internet genom relationer, man får i och med Internet möjlighet att få kontakt med 

andra man annars inte skulle ha kommit i kontakt med. 

Svenningson m.fl (2003) menar att det är möjligheten att lagra och att överföra information i 

Internet som gör det möjligt att kommunicera med andra på långt avstånd från sig själv. Det är 

lätt att få respons på det man lägger upp och man kan vara anonym, det gör att nya former av 

intimitet kan skapas genom att markörer såsom röst, hudfärg, utseende eller kläder inte 

framgår i detta sätt att kommunicera.  
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      De egenskaper Internet besitter menar Svenningsson m.fl. (ibid) har förändrat hur vi 

uppfattar och skapar mening i vardagslivet. Begrepp som kollektivitet och individualitet ges 

ny mening, även hur litet intresse en person har så finns det alltid någon annan med samma 

intresse. På detta sätt växer människors individualitet samtidigt som de ges möjlighet till 

kollektiv bekräftelse. 

Giddens (1999) menar att sociala relationer kan ske över stora avstånd genom att det i och 

med senmoderniteten sker en åtskillnad i tid och rum. Genomträngningsprocessen mellan 

självutveckling och sociala system blir allt mer uttalad genom den elektroniska 

kommunikationen, med nya sätt att förmedla sina erfarenheter blir världen mer enhetlig med 

gemensamma erfarenhetsramar, samtidigt som detta skapar nya former av splittring. Denna 

frikoppling mellan tid och rum gör att sociala aktiviteter kan ske på nya sätt utan att man 

måste ta hänsyn till en specifik plats.  

Turkle (1995) talar om att nya virtuella gemenskaper tillåter personer att skapa relationer, 

identiteter, livsrum och upplevelser. Dessa relationer kan uppstå enbart i samspel med 

tekniken. Hon menar att man på Internet kan utforska nya delar av sitt jag och att prova nya 

delar av sitt jag. Genom att använda olika medier menar hon att det är möjligt att skapa en 

identitet som är föränderlig och multipel och att det på detta sätt utvidgar gränserna för vad 

som är identitet. 

Giddens (1999) menar att självidentitet är individens reflexiva tolkning av självet mot 

bakgrund av dennes biografi. Han menar att självidentiteten skapas genom en process han 

kallar självets reflexiva process som konstitueras genom den reflexiva uppbyggnaden av 

självberättelser. Självet är inte en passiv helhet som är utelämnat endast till yttre påverkan, 

individerna skapar sin självidentitet och bidrar på så sätt att skapa sociala påverkningar i sig 

vars konsekvenser blir globala.  

Förändringar i det privata livet är direkt sammanbundna med uppkomsten av sociala 

förbindelser med stort avstånd dem emellan. Även detta beror på uttänjningen av tid och rum. 

Samhället och självet blir ömsesidigt förbundna på en global nivå för första gången i 

historien. Tidigare händelser som tidigare inte skulle påverka en själv gör det nu på grund av 

att närvaro och frånvaro sammanstrålar med varandra i och med globaliseringen. 

Globaliseringen påverkar självet då identiteten påverkas av såväl personlig som social 

förändring i en reflexiv process (Giddens:1999). 

      Svenningsson m.fl. (2003) tar även de upp en tanke om Internets betydelse för en kulturell 

globalisering, då Internet gör det möjligt för människor att kommunicera lokala, etniska, 
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religiösa och andra särdrag till resten av världen. Detta gör att det inte bara är förändringar i 

hur vi ser på omvärlden som den kulturella globaliseringen skapar men även bidragit till att vi 

utvidgat våra tankeramar och även hon menar att detta genererat nya ifrågasättanden när det 

gäller vårt sätt att förstå oss själva.        

Turkle (1995) menar att självet skapas i en process och att denna process har underlättats av 

de nya medierna. Vi kan vidga oss själva genom kopplingar till datorn. Man experimenterar 

på Internet med konstruktioner och omkonstruktioner av jaget, i den virtuella verkligheten 

formar och bygger vi våra jag. Turkle (ibid) menar att Internet fungerar som en förlängning av 

jaget och kan upplevas som ett ting på gränsen mellan jaget och icke-jaget. Hon menar att 

Internet har blivit som ett sorts andra jag och kopplar samman människor i nya rum. Detta kan 

förändra vårt sätt att tänka, vår sexualitet, ändra samhällsformer och även påverka vår 

identitet. Genom Internet får vi lära oss att leva i virtuella världar och på Internet trevar vi oss 

fram och skapar oss själva under resans gång.         

En aspekt av Internet ur ett identitetsperspektiv som Sveningsson m.fl. (2003) tar upp är att de 

virtuella gemenskaperna som skapas på Internet handlar främst om den identitet som 

individen vill tillskriva sig, de sammanhang individen anser sig tillhöra och de sociala 

handlingar hon vill utföra.  

      Den frihet som finns på Internet att presentera sig så som man själv vill skapar speciella 

förutsättningar för kommunikationen. Relationen mellan de användaridentiteter som man 

skapar på nätet och sin identitet utanför nätet är av stort intresse enligt dem (Svenningson m.fl 

:2003).  Bristen på information som kan tänkas finnas i den identitet som en person visar upp 

på Internet, gör att vi snabbt kan placera in personen i ett fack utifrån de egenskaper man 

väljer att visa upp och utifrån de bedömningar vi tidigare gjort av världen och hur den ska 

vara. På detta sätt menar de att Internet kan begränsa möjligheterna till att uttrycka nyanser 

och motsättningar i bilden av en människas identitet i relation till hennes sociala tillhörighet 

(Svenningsson m.fl: 2003). 

Giddens (1999) tar upp att språk har en roll i skapandet av självet. Alla mänskliga 

erfarenheter är spridda genom socialisationen och genom språket. Senmodernitetens 

uppkomst beror mycket på den sammanflätade utvecklingen av tryckta massmedia och 

elektronisk kommunikation. 

 Warschauer (2001) menar att språk har en viktig roll i skapandet av och uttryck för sin 

identitet, processen att bli en samhällsmedlem har alltid karaktäriserats av att förmedla sig 
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genom språket. I ett senmodernt samhälle har identitet blivit sett som något multipelt, 

dynamiskt och konfliktfyllt. Identitet baseras inte på en stabil känsla av jaget utan istället de 

val en person gör vid olika tillfällen. Språket möjliggör en större flexibilitet att omedvetet 

eller medvetet uttrycka olika identiteter. Genom val av språk kan personer konstant forma och 

omforma sig själva och på Internet blir språket än mer viktigt då andra markörer av sådant 

som vanligen utgör sin identitet inte framgår, såsom klassmarkörer eller genus. Språket kan 

man däremot få ut mycket information av (Warschauer:2001).  

       Internet introducerar inte nya möjliga identiteter till människor, menar Wauchauer (2001) 

dock menar han att den anonymitet och de mångfacetterade kommunikationsmöjligheterna 

som Internet besitter, underlättar att trenden mot en multipel subjektiv identitet förstärks.  

      Också Sveningsson m.fl.(2003) menar att språket och vårt sätt att bete oss speglar vår 

sociala grupptillhörighet, även på Internet. I kommunikationen på Internet använder alla de 

språkstilar man växt upp med, detta kan spegla erfarenheterna av att tillhöra en specifik 

grupp. De menar att det finns teorier om att maktstrukturer på detta sätt kan reproduceras även 

på Internet, de menar dock att den anonymitet som finns på Internet gör att lågstatusgrupper 

vågar ta för sig och säga sin mening. Detta för att omständigheterna på Internet gör att de inte 

kan bestraffas på samma sätt som utanför nätet. 

Svenningsson m.fl. (2003) menar att Internet synliggjort tidigare existerande strukturer, det 

har gett oss en ytterligare möjlighet att synliggöra våra fördomar, föreställningar och 

förutfattade meningar, därför har Internet även gjort oss vaksamma på stereotyper. Det är inte 

enbart på Internet som människor framhäver eller undertrycker olika aspekter av sin 

personlighet beroende på kontext. Människor reflekterar över sig själva i alla miljöer och över 

det intryck de ger andra, även om de inte alltid är medvetna om det. Svenningsson m.fl.(ibid) 

menar att Internet kanske fungerar som ett verktyg för att göra oss mer medvetna om detta. 

      Ziehe (1993) menar att senmoderniteten i samhället har som följd att ungdomars 

personlighetsmönster förändrats, bland annat till en mer narcisstisk riktning. Detta menar han 

beror på förändringar i samhälle och i uppväxtvillkor. Han menar att unga snabbt påverkas av 

den kulturella moderniseringen, detta för att de är i en känslig fas i livet där de utvecklar sin 

identitet. Det är därför de blir direkt berörda om utbudet till att utveckla sin identitet ändras i 

samhället.  
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3.3 Egenskaper hos bloggen och dess användare 

Det finns många studier som hanterar ämnet blogg då det är ett väldigt aktuellt ämne, en av 

dem tar upp de egenskaper en blogg besitter som är viktiga för att skapa en identitet på 

Internet (Huffaker, Calvert: 2005). Den första anledningen som möjliggör detta är att det inte 

krävs speciella kunskaper för att skapa eller att sedan underhålla en blogg. Detta gör att 

bloggen blir lättillgänglig för alla oberoende på ålder eller kön.  

Den andra anledningen de tar upp är möjligheten att arkivera informationen och kunskaper, 

detta ger en möjlighet att gå igenom tidigare intryck och uttryck. De menar att eftersom 

ungdomars identitet skapas kan vara en kontinuerlig process för unga så är denna funktion 

viktig i deras identitetsskapande. Att andra kan kommentera eller ge feedback till varje 

blogginlägg gör att detta kan skapa en form utav en grupptrycksrelation, vilket i sig påverkar 

identiteten. Bloggar kan ge en tydlig bild av hur unga presenterar sig själva på Internet, 

speciellt hur de uttrycker sig själva och hur relationen ser ut till dem som läser. De menar att 

de flesta som bloggar avslöjar personliga attribut hos dem själva, såsom namn och bostadsort. 

Avslöjandet av sådan information om sig själv spelar en viktig roll när man skapar och 

bibehåller en blogg, detta för att sådana beskrivningar reflekterar en själv och har därmed att 

göra med hur de som bloggar vill presentera sig själv för andra (Huffaker, Calvert: 2005).  

I den studie de utfört har de funnit att ungdomarna väljer att presentera en realistisk bild av sig 

själva. Bloggarna ger ungdomarna en plats för att uttrycka sig själva, vilket de ofta gör genom 

långa, personliga och tankfulla inlägg. Den presentation ungdomarna ger av sig själva 

fungerar snarare som en förlängning utav verkligheten och inte en plats att låtsas på.  

Bloggarna representerar en miljö där både identitet och språk spelar en stor roll. Ungdomarna 

bloggar inte endast för att presentera en identitet online utan för att uttrycka sina idéer, 

erfarenheter och känslor vilket de gör med ett avvägt språk (Huffaker, Calvert: 2005).  

       En annan studie har undersökt just anledningarna som kan finnas till varför man bloggar. 

Denna studie gjordes 2004 (Nardi m.fl: 2004) och handlade om hur man använde bloggande 

som en form av personlig kommunikation och personliga uttryck, och fokuserade mest på vad 

drivkrafterna kan vara för att starta en blogg och att behålla den.  

      Den första anledning de kom fram till är att man bloggar för att dokumentera sitt liv. 

Många av deras informanter bloggade för att komma ihåg aktiviteter och händelser. De skrev 

även för att dokumentera sitt liv för vänner och släktingar långt bort.  
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      En andra orsak var att använda bloggen för att uttrycka sina åsikter. De använde sina 

bloggar för att blogga om ämnen de tyckte var relevanta och viktiga.  

      Den tredje orsaken var att använda bloggen till känslouttryck. Många av deras informanter 

använde bloggen som ett medel för att få ut sina tankar och känslor. Deras innehåll i bloggen 

var av emotionell karaktär.  

      Att använda bloggen som något de kallar musa var den fjärde anledningen till att man 

hade en blogg. De använde bloggen som en inspirationskälla till sitt skrivande. 

      Den sista anledningen de tar upp är att använda bloggen som ett forum för gemenskap. 

Några av deltagarna i deras studie delade med sig utav sina åsikter i olika grupper. Till 

exempel så stödde en blogg en grupp för poeter (Nardi m.fl: 2004).  

En annan studie (Nowson, Oberlander: 2006) som tar upp karaktäristiska drag hos bloggare 

undersökte huruvida en individ som bloggar är extroverta personer.  

I sin studie finner de dock att bloggare varken är extroverta eller introverta, de fick istället ett 

högt värde på den variabel de kallade öppenhet. De menar att att vara extrovert liknar mer att 

vara exhibitionistisk mer än att vara öppen. De menar att vara öppen är det mest troliga när 

man tittar på personligheten hos de som skriver bloggar, då personer som beskriver sitt liv 

online mycket väl kan beskrivas som just öppna (Nowson, Oberlander:2006).  

Den här artikeln menar även den att personliga bloggar domineras av unga tjejer. De menar 

att tjejer använder sig utav en mer direkt stil när de skriver i sina bloggar (än vad killar gör) 

(Nowson, Oberlander: 2006).  

      En studie som tar upp karaktäristiska drag hos engelsk – och spanskspråkiga bloggerskor 

är en som Gómez gjort (Gómez: 2010). Han menar att kvinnorna som deltagit i hans studie 

kan i sina bloggar undersöka sina känslor och att det är en utveckling av den traditionella 

dagboken. Diskussionen han för rör kvinnors bloggar där han menar att de genom bloggen 

kan undersöka gemensamma intressen med andra och att det är ett medium för att uttrycka sig 

fritt. Han menar även att kvinnliga bloggare ägnar mycket av sitt skrivande åt att dela sitt 

kärleksliv med andra och att bloggar överlag blir ett medel till att uttrycka sig själv och att 

skapa sig själv. Det han funnit i sin studie är att bloggen ger en chans att förmedla sina 

erfarenheter av verkligheten på många olika sätt.  

3.4 Påverkan av andra 

Nardi m.fl. (2004) menar att de flesta bloggare är medvetna om sina läsare och noggrant 

begrundar vad de skriver och inte. Sveningsson m.fl. (2003) menar att det i varje miljö där 
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personer träffas och interagerar med varandra så skapas det också olika normer, värderingar, 

regler och roller som styr interaktionen och avgör vad som är önskvärt beteende, och att detta 

sker även på Internet. 

      Giddens (2007) menar att varje individ skapar en grundläggande tillit genom en 

kärleksfull uppmärksamhet från de tidiga omsorgspersonerna. Därför menar han att man 

genom denna tillit kopplar självidentiteten till andras uppskattning. Han menar att tillit till 

andra utgör grunden till upplevelsen av en stabil yttre värld, och även upplevelsen av en 

integrerad självidentitet. Responsen av den andre är nödvändig för individen för bevarandet 

av en förklarlig värld, men man kan aldrig helt lita på denna respons. Självidentiteten skapas 

genom ett dynamiskt förhållande mellan självgranskning och intimiteten med den andre.  

Huffaker och Calvert (2005) menar att funktionen att andra kan kommentera eller ge feedback 

till varje blogginlägg är en viktig del i identitetsskapande genom bloggen. Detta kan skapa en 

form utav grupptryckspåverkan, vilket kan påverka identiteten.  

4. Metod 

4.1 Kvalitativ forskningsdesign 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsdesign, på grund av att denna ansats 

passar sig bäst till den frågeställning jag valt. En kvalitativ forskning undersöker den mening 

individer eller grupper tillskriver ett visst socialt eller mänskligt problem (Creswell 2007). 

Det problem jag valt lämpar sig för en kvalitativ forskningsdesign då jag vill ta reda på den 

mening mina informanter tillskriver sin blogg. Jag är intresserad av att få en komplex, 

detaljerad förståelse för fenomenet, detta kan jag endast få genom att prata direkt med mina 

informanter. 

Jag vill få en förståelse för den kontext som mina informanter befinner sig i, då man inte kan 

separera innehållet i det som sägs ifrån kontexten i vilken det sägs. 

En kvantitativ analys skulle inte passa den typ av studie jag vill göra, att bortse från den 

mening mina informanter ger till problemställningen genom att göra om det till statistik skulle 

få den konsekvensen att jag skulle vara tvungen att bortse från det originella av varje 

informant i min studie (ibid).  
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4.2 Att undersöka material med koppling till Internet: 

Enligt Svenningsson m.fl. (2003) finns det tre olika sätt att närma sig Internet som forskare, 

som en produkt, en process och som en metafor. Jag har valt att använda synsätten Internet 

som en process och som en metafor. Att se Internet som en process menas att man är 

intresserad av utbytet av information och hur den är organiserad, hur användarna tolkar de 

meddelanden de skickar till varandra. För att koppla det till min studie så menar jag att hur de 

unga tjejerna tolkar de blogginlägg som skrivs, och det utbyte de får genom sin blogg.  

När man ser Internet som en metafor menar Sveningsson m.fl. (ibid) att man är intresserad av 

datorkommunikation som uttryck till olika tendenser som finns i samhället, till exempel hur 

vår syn på identitet förändras. Detta är av stor vikt i min studie. 

En viktig fråga när man studerar hur människor använder Internet om man ska göra studien på 

eller utanför nätet. Ett stort problem som forskare är att när man är på nätet kan man inte se 

det som är utanför, och när man är utanför nätet kan man inte se det som är i nätet. Det sker en 

dynamisk process mellan kommunikationen på nätet och det vardagliga, det är denna process 

i sig jag är intresserad av (Svenningsson m.fl: 2003). Jag valde att hitta mina informanter via 

Internet men eftersom min problemställning endast inkluderar informanternas egen syn på det 

ovan nämnda har jag valt att endast koncentrera mig på det som sägs utanför Internetmiljön, i 

intervjuerna. Jag begrundade att även studera deras blogginlägg men kom fram till att det inte 

var relevant för min studie. Det skulle dessutom vara alltför tidskrävande att göra en studie av 

blogginläggen. 

4.3 Urval 

 Jag har valt att använda mig av intervjuer med sex tjejer som driver bloggar. Två av dessa 

tjejer driver sin blogg ihop så totalt gjorde jag fem  intervjuer.  

De kriterier jag hade när jag sökte informanter var att de skulle vara 16 till 20 år gamla, vara 

aktiva på sin blogg (minst tre inlägg per vecka), de skulle ha haft sin blogg en längre tid 

(minst ett år) och de skulle vara tjejer.  

Dessa avgränsningar gjorde jag av olika anledningar. Att de skulle vara aktiva var ett 

kriterium för att ens kunna urskilja om bloggen hade en roll i identitetsskapande då jag tror att 

identitetsskapande sker över en längre tid.  

Jag valde att intervjua unga tjejer då det fortfarande är de som dominerar inom bloggvärlden 

(Svenskarna och Internet 2009) och jag valde även personer inom Stockholmsområdet då 
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detta underlättade för att hitta plats för intervjun och för att få ett enhetligt urval. Spridda 

egenskaper hos mina informanter skulle försvåra det för mig att hitta liknande erfarenheter 

och teman dem emellan, även om målet är att undersöka alla de perspektiv som kan tänkas 

finnas inom frågeställningarna (Creswell:2007). 

 Jag började med att söka informanter genom att lägga upp ett inlägg på ett bloggforum med 

information om studien och vilka det var jag sökte, där fick jag emellertid inget svar.  

Av en slump såg jag på ett program på TV där publiken live-bloggade, jag valde att kontakta 

dessa personer eftersom de medverkat i en publik på ett TVprogram och skulle kunna tänkas 

ha lätt för att diskutera sina bloggar och medverka i en intervju.  

Jag skickade ut en förfrågan via E-post till dem som stämde överrens med min urvalsprofil, 

deras adresser fick jag genom länkar från programet. I E-posten beskrev jag studien i korta 

drag, att de skulle vara garanterade anonymitet och hur lång den beräknade tiden för intervjun 

var.  

Sex tjejer svarade och var intresserade, ett av svaren kom från två stycken som drev samma 

blogg. Till slut, av olika anledningar, var det fyra av de tjejerna som kom till intervju, varav 

två var de som drev sin blogg ihop. Jag gjorde alltså tre intervjuer genom denna metod.  

De resterande två hittade jag genom snöbollseffekten, jag kände till en tjej som bloggade och 

undrade om hon hade någon vän jag kunde intervjua. Vid intervjutillfället med denna person 

fick jag sedan kontakt med den sjätte tjejen som ställde upp på intervju.  

4.4 Intervjumetoder 
Jag valde att göra intervjuer då det har flera fördelar i en kvalitativ forskningsdesign. Genom 

intervjuer är det lätt att få detaljerad och djupgående data (Denscombe:2000), något som är 

mycket viktigt för min studie.En annan fördel med intervjuer är att flexibiliteten är stor i en 

intervjusituation, jag kunde kontrollera relevansen och riktigheten i datan under intervjuernas 

gång, något som också ökar validiteten i min studie (ibid).    

Nackdelarna med intervjuer är att de är mycket tidskrävande, både i intervjuarprocessen men 

även efter denna i kodnings-och analysprocessen. En annan nackdel är att det kan vara svårt 

att uppnå objektivitet, detta gör att resultatet i viss mån kan vara unikt på grund av kontext 

och vilka individer som intervjuas (ibid). 

 För att få fram den mest användbara informationen fick jag använda mig utav två typer av 

intervjuer. Med de allra flesta informanter gjorde jag personliga intervjuer en och en med 

informanterna. Med de två tjejerna som driver sin blogg ihop fick jag göra en parintervju då 
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interaktionen dem emellan kan generera den bästa informationen för min studie 

(Morgan:1996), mer om detta nedan. Jag valde att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer och hade förberett ämnen att ta upp men jag var samtidigt flexibel gällande 

följdordning och jag var mycket öppen till möjligheten att låta informanterna utveckla sina 

egna idéer och ge öppna svarsalternativ (Denscombe:2000).  

Intervjuerna skedde på ett café i centrala Stockholm då det är en neutral och offentlig plats så 

att informanterna skulle känna sig trygga i situationen, och för att det skulle vara lätt att ta sig 

dit. Informanterna fick om de själva ville välja café för att öka tryggheten, då det kan vara 

svårt att intervjua för blyga informanter och därför att få fram relevant information (Creswell: 

2007).  

 Det finns olika typer av frågor att ställa under en intervju, kvalitativa forskningsfrågor ska 

vara öppna, utvecklande och oriktade. Creswell (ibid) menar att man bör börja med mycket 

öppna frågor för att sedan gå över till mer specifika sådana. Jag valde att utveckla fyra öppet 

ställda frågor för att sedan fortsätta med en rad underfrågor som var mer specificerade.  

4.4.1 Intervjumetod parintervju: 

En fördel med att intervjua de båda tjejerna som har sin blogg ihop är att de kan ifrågasätta 

varandra och förklara sig för den andra, denna interaktion gav mig bra, uttömmande 

information. I en enskild intervju ligger bördan på att förklara sig själv endast på informanten. 

Möjligheten att kunna betrakta deras med- och motsättningar ger denna typ av studie en unik 

styrka, samtidigt som det kan vara svårt att veta om de på något sätt ändrar åsikt efter 

varandra. En annan styrka med att intervjua dem ihop var att jag kunde be dem jämföra sina 

erfarenheter och synsätt med varandra, istället för att, om jag hade intervjuat dem var för sig, 

undrat över varför deras åsikter skiljer sig om deras blogg och på vilket sätt det gör detta. 

En svaghet i en sådan här intervju jag beaktade är att det kan vara svårt att skapa fokuserade 

intervjuer. Min roll som forskare och deras inverkan på varandra kan bli komplext. (Morgan: 

1996) 

     Det finns olika metoder för att att skapa fokuserade intervjuer, en metod jag använde mig 

av var att jag kontrollerade vilka frågor det var som ska diskuterades, så att fokus hamnade på 

de väsentliga och att mindre viktiga ämnen sållades bort.  

Jag som intervjuare försökte också påverka dynamiken mellan informanterna under intervjun 

så att båda tjejerna kom till tals lika mycket och fick säga vad de själva tyckte (Morgan:1996). 

En aspekt som är viktig vid parintervjuer är placeringen av sig själv och informanterna och 

den dynamik detta skapar. Detta var något jag tänkte på och valde att låta dem sitta mittemot 
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varandra och jag själv på sidan om en utav dem. Detta gjorde att de hade det lätt för att se 

varandra och på så sätt kunde en djupare diskussion skapas. 

Morgan (ibid) menar att hur strukturerad intervjun kommer att bli grundas på hur många 

frågor som ställs, jag valde att ha samma intervjuschema i parintervjun som jag haft i de 

enskilda intervjuerna, men behövde inte använda mig av lika många underfrågor som i de 

intervjuerna. 

4.5 Etiska reflektioner 
 Jag förklarade syftet med min studie men ville inte ge för mycket information då jag var 

intresserad av deras egna reflektioner utan påverkan av mina. Denna gräns var mycket noga 

avvägd, jag mörkade inte syftet med studien utan gav generell information om den. Den mer 

specifika informationen kring studien gav jag däremot inte ut (Creswell:2007).  

Jag började varje intervju med att fråga informanterna om medgivande att delta i studien och 

informera om hur lång tid intervjun var beräknad och vad jag kommer använda resultatet till. 

Jag informerade om var uppsatsen kommer att läggas ut och vilka, i huvudsak, som kommer 

att läsa den. Jag bad även om tillåtelse för att spela in intervjun och garanterade anonymitet. 

Jag frågade även om de skulle vara intresserade av att få ta del utav resultatet, något de 

kommer få möjlighet till om de vill detta. 

4.6 Valideringsstrategier 
 För att en kvalitativ forskare ska kunna veta huruvida man gjort rätt och fått fram ett korrekt 

resultat måste man titta till på sig själv, på deltagarna och till läsarna.  

En definition av validering av Eisner som Creswell tar upp är att validering är en 

överenskommelse med övriga kompetenta andra om att beskrivning, tolkning och evaluering 

samt teman stämmer överrens med situationen (Creswell:2007).  

Det finns en hel del valideringsstrategier att välja mellan som kvalitativ forskare, Creswell 

(ibid) menar att man bör använda sig utav minst två av dem i sin studie. 

Den första valideringsstrategi jag använt mig av är triangulering. Jag har använt mig av flera 

olika källor och teorier för att generera mitt resultat.  

Den andra valideringsstrategin är att jag använt utomstående personer som granskat mitt 

arbete under tidens gång. Dessa har ställt frågor kring bland annat mina metoder och de 

tolkningar jag gjort.  
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Jag har till sist använt mig av en utomstående person, helt frikopplad från studien, som 

undersökt hur väl upptäckterna, tolkningarna och slutsatserna hänger samman med den 

insamlade data. Genom dessa strategier har jag försökt säkra att min studie har så hög 

validitet som möjligt (Creswell:2007). 

4.7 Analysmetod 

Kvale (1996) menar att det finns olika steg man bör begrunda för att underlätta 

analysprocessen. Han menar att man bör börja med att strukturera materialet. Detta gjorde jag 

genom att transkribera alla intervjuer för att få fram ett lätthanterligt material. Därefter menar 

han att man bör förtydliga materialet för att lämpliggöra det för analys, till exempel genom att 

eliminera avvikelser från ämnet. Efter att jag gjort detta tog jag även bort annat irrelevant 

såsom upprepningar och så vidare. I detta steg sker bedömningen av vad som är relevant och 

inte. Detta gjorde jag genom att skapa ett kodschema utifrån de teman som uppkommit i 

genomläsningen av materialet. Jag ville i detta kodschema urskilja den mening informanterna 

givit fenomenet samtidigt som jag ville ta upp egna perspektiv på det som sagts (Kvale:1996).  

5.Resultat 
Jag har valt att dela in mitt resultat i två huvuddelar, en för varje frågeställning jag har. Under 

den första rubriken har jag sedan delat in resultatet i ytterligare delar för att på så sätt göra det 

mer lättöverskåderligt. 

5.1 Bloggen som mening i deras liv 

Anledningarna till att de här tjejerna startade sin blogg är olika. De nämner orsaker som att 

kompisar fått dem att börja skriva, att det verkade kul och att de därför ville prova, att det 

egentligen startade med en tanke om att vara en resedagbok eller fotoinriktad blogg men att 

det sedan blivit något annat, och så vidare. Bloggen betyder dock något för alla tjejerna jag 

intervjuat och de nämner olika funktioner som de använder bloggen till i sitt vardagliga liv.  

      För att få en överskådlig bild av de funktioner som bloggen kan användas till som 

nämndes av informanterna, har jag valt att presentera det i en tabell där följande begrepp 

definierats på detta vis. 

 

 
15 
 
 



 

Pika någon: Bloggen kan fungera som ett medel för att ge någon annan som de vet läser 

bloggen en pik, men utan att nämna namn. 

Bilder: Lägga upp bilder för att skapa en känsla eller bilder man tagit (Inkluderar inte bilder 

på sig själv). 

Gemenskap: Bloggen fungerar som ett medel för att hålla kontakt med andra och för att hitta 

personer med gemensamma intressen. 

Hobby: Bloggen fungerar som en hobby och ett sätt att fördriva tid. 

Skriva av sig: Bloggen fungerar som ett medel för att skriva av sig sina tankar, känslor och 

idéer. 

Åsikter: Bloggen fungerar som ett medium i vilket man kan uttrycka sina åsikter på ett lätt 

sätt. 

Dokumentera: Bloggen är ett hjälpmedel för att komma ihåg vad som hänt och vad man gjort 

tidigare. 

Intresse: Bloggen fungerar som ett sätt att visa upp ett specifikt intresse 

  

  

 Översikt  

funktioner 

Pika 

någon 

Bilder  GemenskapHobby Skriva av 

sig 

Åsikter Dokumentera Intresse 

Lisa Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Olivia Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Sandra Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Hanna 

och Elin 

Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej 

Viktoria Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

 Tabell 1. Översikt av funktioner med med bloggen som nämnts av informanterna. 

  

De funktioner som alla informanter säger att de använder bloggen till är Gemenskap, Skriva 

av sig och Dokumentera.  

De funktioner som de flesta (tre eller fler) säger att de använder bloggen till är Pika någon 

och Åsikter 

De funktioner som används mest sällan är Bilder, Hobby och Intresse. 

Dessa funktioner som de använder bloggen till är av stor betydelse för att besvara frågan om 

vad bloggen ger för mening i unga tjejers liv då dessa funktioner utgör en stor del av deras 

blogganvändande. 
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5.1.1 Gemenskap 

Att bloggen fungerar som en gemenskap med andra är alla överrens om. De menar att de 

genom bloggen kan hålla kontakt med andra vänner och även få kontakt med andra med 

gemensamma intressen. De menar alla att detta ger en betydelse i deras liv. 

Viktoria menar att det blir som en kontakt utan att man pratar med varandra egentligen och att 

hon kan använda bloggen till att berätta för vänner att hon tycker om dem, genom att lägga 

upp ett blogginlägg om detta.  

 Olivia menar att hon genom sin blogg får kontakt med andra fotointresserade och har på detta 

sätt träffat en kompis som hon sedan mött upp i verkligheten, på grund av deras gemensamma 

intresse.  

 Hanna och Elin menar att de genom sin blogg slipper berätta samma sak tio gånger för olika 

personer och att de genom bloggen får ut den informationen snabbt. Det blir ett sätt att 

kommunicera både med andra men också med varandra.  

Sandra säger att hon genom bloggen får reda på vad andra gör och att hennes kompisar vet 

vad hon själv gör. 

 
”..Så.. men alltså den betyder... så att kompisar också vet vad jag gör om dagarna alltså det 
blir mer att hålla kontakten genom bloggen så.. ja så den betyder väl ganska mycket... tyvärr.. 
haha” 
 

Lisa säger att hon genom bloggen kan lära känna sina vänner på ett annat sätt. 

” …Och sedan kan man få reda på grejer som man inte visste innan. Alltså om man berättar 
om något man gjort så bara ”ja jag vet, jag såg det i din blogg”, som att man känner 
varandra bättre.” 
 

Att förstärka kompisrelationerna och att skapa gemenskap är en viktig del i bloggandet. 

5.1.2 Skriva av sig 

Den funktionen som alla nämner som den viktigaste är att skriva av sig. De kan i sin blogg 

skriva sina tankar, känslor och idéer.  

Hanna och Elin menar att det är det som är själva kärnan i varför de har en blogg. 

”R1: Jag tänker... man får ut av det... Vi gillar att skriva av oss helt enkelt.. 

R2: Ja precis...Ja, jag tror att det är det som  kanske typ är... är nyckeln. Eller vad man 
säger... eller liksom grunden... 

I: Att det är skönt att skriva av sig helt enkelt? 
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R1, R2: Ja...” 

Även Lisa menar att det är skönt att kunna skriva av sig, och hon tycker att det är bra just med 

bloggen då hon kan få respons på det hon skriver. Här skiljer sig Sandra från Lisa då hon 

menar att när hon skrev av sig i sin blogg, något hon gjort mycket innan men inte på samma 

sätt nu, tyckte hon att det var skönt att ingen kunde ge henne respons. Då kände hon att kunde 

skriva precis vad hon ville och det betydde mycket för henne. 

”Alltså betyder sådär, den gjorde väl det mer förr så att jag skulle bli glad igen, alltså. Alltså, 
det låter jättetöntigt men det var som en kompis. Att jag hade något där jag kunde skriva vad 
jag kände utan att någon skrev tillbaka så här” 
 

Betydelsen att kunna skriva av sig sina känslor, tankar och idéer är viktigt för alla 

informanter. Att andra kan läsa det de skriver och betydelsen kring detta återkommer jag till i 

vidare avsnitt. 

5.1.3 Dokumentera 

En funktion de alla nämner som är grundläggande i blogganvändandet och något de tycker är 

roligt är möjligheten att kunna dokumentera händelser och skeenden. Detta är det som har 

mest med traditionella dagböcker att göra, då denna funktion var en av de primära med den 

gamla typen av dagböcker. 

De tycker alla det är en bra funktion att kunna kolla upp vad som hände förra året eller ännu 

tidigare. Detta hjälper dem att minnas vad de tyckte, kände och vad som hände i deras liv. 

Sandra tycker samtidigt att det är lite jobbigt med att just gamla inlägg ligger kvar då hon 

tidigare skrivit mycket ledsamma saker då hon hade en jobbig period i sitt liv. 

 

”… för att sen har det inte varit så roligt att titta tillbaka några år senare och kolla bara men 
shit vad skrev jag. Jag skrev ju typ hej jag vill gå och dö.. nej men alltså.. Typ nu skrev jag 
kanske inte så, men det är lite ledsamt sådär.” 
 

Hon använder bloggen för att minnas sina känslor och hon tror att bloggen kan ha hjälpt 

henne genom denna period i sitt liv, andra kan också tycka att det är jobbigt att läsa gamla 

texter för att det blir pinsamt att se och veta att andra kan ha läst det.  

De flesta menar dock att det är roligt att ha sitt liv dokumenterat så att man kan komma ihåg 

olika händelser och saker som påverkat dem.  
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5.1.4 Att pika någon 

En funktion som är mycket intressant som de flesta bloggerskorna använde sig utav var att de 

genom sin blogg kunde pika andra, även sina vänner, i sin blogg. De är dock alla överrens om 

att personangrepp är något de aldrig skulle skriva om i sin blogg, så detta handlar om något 

helt annat för dem. Många nämner personangrepp på offentliga personer som något de aldrig 

skulle göra, men pikar till personer i deras närhet känner de är helt okej. 

De är mycket noga med att inte använda namn och är försiktiga i sina utläggningar men 

menar att det är väldigt skönt att veta att den som de pikar troligen läser inlägget. 

Hanna i parintervjun säger: 
 
”Ja men ibland kan jag känna liksom lite att jag gör det med flit. Att det är så här.. Om det är 
någon som har ett jävligt jobbigt beteende som de lägger på sig som jag vet läser bloggen då 
kan det vara så här att ”Det här är jobbigt att göra”.  
 
Viktoria menar också hon att hon inte skulle skriva personangrepp om till exempel kändisar i 
sin blogg men säger: 
 
” Om jag har varit med om att en kompis har varit väldigt elak och vill på nåt sätt få ut det 
kan jag gå till kategorin känslor, och skriva att det där var väldigt onödigt gjort och jag 
hoppas att du förbättrar dig. Men skriver inte namnen, utan en känsla. Då kan jag få 
kommentarer: vem är det, vem är det? 
  
I: Tror du att den personen som du har gjort inlägget om förstår att det är till sig själv? 
  
R: Ja, hoppas det”.  
 
Det här menar även Lisa, hon vill att de som hon pikar ska ta åt sig av vad hon skriver. Hon 
menar att hon vill få ut sina åsikter om dem men på ett väldigt subtilt sätt. Även fast hon vet 
att några av hennes kompisar har modebloggar så skrev hon kritik om just sådana bloggar för 
att få det ur sig. 

”Och då kan jag känna att..det är ganska skönt. För att jag kritiserar inte just dem [sina 
vänner] utan jag kritiserade dem [modebloggare] överhuvudtaget.”

Viktoria var den enda informanten som menar att hon inte gör detta. Hon tycker att detta är 
onödigt och menar att hon inte vill att den hon pikar ska läsa det så därför struntar hon helt 
enkelt i att göra det. 
  

5.1.5 Åsikter 

 Att kunna uttrycka sina åsikter var viktigt för framför allt Lisa. Hon tycker att det är det som 

är skillnaden att skriva i en dagbok och att skriva i en blogg. Hon menar att det som är bra 

med bloggen är att kunna skriva av sig men även att kunna skriva vad hon tycker.  
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”Och sen så är det så himla skönt att bara kunna säga vad man tycker. Man är ju en lite 
annan person i bloggen tycker jag. Då är det lättare att vara kaxig bakom bloggen, än vad det 
är att vara det på riktigt.” 
 
Hon menar att hon bryr sig om vad andra tycker men att hon står för vad hon själv tycker och 

att det viktiga är att inte såra någon.  

En intressant aspekt tog Hanna upp i parintervjun. Hon menade att det i en period 

diskuterades mycket utseende i hennes skola bland alla tjejer, och att hon själv försökte ge sig 

in i denna diskussion för att säga att hon tyckte att det fanns viktigare saker att prata om. Detta 

menar hon inte var lätt då hon hela tiden blev överkörd av de andra. Då blev bloggen ett 

medel för att uttrycka sin åsikt i saken och hon beskriver det hela så här. 

 

”.. jag höll nästan för öronen för jag orkade inte höra på folk såhär, fel lår och magar och att 
de var tjocka och att de var för muskliga och det var verkligen så här att NEJ, jag orkar inte 
lyssna mer. Och då kommer jag ihåg att jag skrev ett långt inlägg för jag ville verkligen 
argumentera med de här människorna. Men de kör bara över en med, ”men ser du inte det 
här, ser du inte det här?”. Och jag ba: Nej men kom igen! Och då blev det väldigt, väldigt 
skönt att få skriva det där. Både att få avreagera mig även om ingen skulle se det, vilket jag 
först tänkte, jag tänkte inte publicera det. Men också när jag väl publicerat blev det också 
väldigt skönt. För då vet jag att de personerna läste och att de kände såhär.. Alltså det var 
flera av dem som sa till mig att ba ”Oj, fan vad sant, nu känner jag mig jättefjantig.” 
 

Olivia menar att hon i bloggen uttrycker starka känslor om film, något hon är mycket 

intresserad av. Sandra säger att hon menar att det finns en gräns mellan personliga åsikter och 

att skriva åsikter om sig själv.  

Hon säger att hon inte skulle skriva en åsikt om sig själv som hon skulle kunna bli ledsen över 

om någon skulle skriva en negativ kommentar om det. 

Dock menar hon att hon inte har något problem med att skriva personliga åsikter, för att hon 

struntar i om andra inte håller med henne om sådana saker.  

5.1.6 Bilder, Hobby och Intresse 

Dessa tre funktioner behandlar jag i ett och samma avsnitt då det inte är något alla, eller de 
flesta bloggerskorna som använder sig av. I denna resultatdel inkluderas inte diskussion 
angående användandet av bilder på sig själva, då detta har andra betydelser och diskuteras i 
kommande avsnitt. 

Det är två av dem som använder sig utav bilder på saker på ett sätt som de andra inte gör.  

Viktoria använder bloggen som ett medel för att framhäva sitt fotande. Personer som läser 

hennes blogg kan ta kontakt med henne för att på så sätt få henne att fota något åt dem. Hon 
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använder sig utav bloggen i detta syfte men menar att om hon ville bli stor som en fotoblogg 

så skulle hon skriva mer renodlat om enbart foto. 

”Alltså min blogg är ändå väldigt blandad ändå också, så att om jag skulle komma in i den 
branschen är det nog mer, det är nog bättre om man skulle ha bara foto” 
 
Hon menar att bloggen från början skulle ha den inriktningen men att den mer och mer blivit 

en blandad blogg med inriktning mot foto. Men det är även på detta sätt hon visar upp sitt 

intresse om foto, något de andra bloggarna inte gör.  

Olivia använder sig också utav bilder på ett sätt som ingen av de andra som bloggar gör, hon 

använder bilder för att beskriva en känsla. Hon brukar lägga upp en bild och sedan lägga upp 

en låttext till den för att på så sätt skapa en känsla hon vill förmedla just den gången. Hon 

tycker att det blir en effekt att ha bilder i en sådan text. 

5.2 Bloggen som ett identitetsskapande verktyg 

Överlag verkar de flesta ha en tydlig bild av vilka de är och vad de vill skriva om i sin blogg, 

ändå är det också många som säger emot sig själva.  

Att bloggen fungerar som ett identitetsskapande verktyg för de unga tjejerna stämmer. De 

skiljer alla på något sätt mellan sin bloggidentitet och sin identitet i verkliga livet, vissa mer 

än andra.  

Lisa menar, som tidigare nämnts, att det är lättare att vara kaxig på sin blogg än i 

verkligheten. Hon tror att hennes läsare får en annan bild av henne än hur hon egentligen är i 

verkligheten. 

 

”Oj... alltså jag har ganska mycket såhär rosa och skriver ganska mycket kaxiga grejjer och 
är såhär åh.. liksom. Så jag tror att de uppfattar mig som lite kaxig och lite bitchig, lite sådär. 
Men jag är absolut inte sådär... kaxig människa egentligen…” 
 

Hon säger att hon inte skulle hitta på något i sin blogg men att det finns saker hon aldrig 

skulle kunna skriva om för att andra skulle tro att hon var på ett sätt som hon inte är.  

 
Just den här selektiviteten i vad som de skriver om i sina bloggar är något de alla tar upp. Alla 
menar att de är mycket ärliga i det som de skriver, men det som väljs att lyfta fram är 
noggrant avvägt. Olivia tar upp detta: 
 
”Alltså jag ljuger inte om mig själv eller så, jag skriver precis.. inte det exakta..men alltså, ja 
men jag skriver som jag skulle prata liksom eller vad jag ska säga.”  
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När jag frågar Hanna och Elin om hur ärliga de är om sig själva i sin blogg får jag till svar att 

de är mycket ärliga om allt, de tycker inte att de framställer sig själva i något bättre ljus, 

snarare tvärtom, att de underdriver och skriver negativt om sig själva. 

De menar däremot också att de framställer sig som lite skönare än vad de egentligen är och att 

de är noggranna med vad de väljer att skriva om. 

 
R2: Alltså det är väl så att man kan.. Alltså jag skulle aldrig hitta på någonting. Alltså jag 
skulle aldrig...Ja men.. överdriva.Eller det är väl klart att man alltid överdriver saker lite.. 
Men inte riktigt så.. Alltså man förfinar ju alltid sanningen lite. Men man inte tänker på det 
själv.  
R1: Ja just att man kanske berättar saker som man gjort som är lite roligare och skönare.  
R2: Ja man väljer ju ut det man vill visa!  
R1: Ja och det är inte så konstigt att ingen vill läsa om att man ligger i sängen och ser på Sex 
and the city heller. Men.. 
 
När jag frågar Viktoria om detta har hon redan tänkt på det, och har en tydlig bild av vad hon 

delar med sig av och inte. Hon säger att hon är så ärlig hon kan i sin blogg men att det finns 

saker hon aldrig skulle berätta om sig själv. 

 
”R: Jag utelämnar ju väldigt personliga saker. Ähm.. Så jag är ärlig i allt jag gör. 
I: Ja 
R: Och sen om någon vill säga att jag är oärlig om jag utesluter någonting är det upp till 
dem” 
 

Hon menar att hon är ärlig i det som händer i hennes liv men utelämnar saker som vad hon 

och familjen diskuterar eller privata detaljer om sitt förhållande med sin pojkvän. Dessutom 

menar hon att hon skriver på ett visst sätt när hon skriver om skolan och när hon skriver om 

helgerna. När hon skriver om skolan avreagerar hon sig och på helgerna skriver hon mer fritt, 

hon menar att det är två olika saker men att det finns en röd tråd dem emellan, så att allt är 

hon säger hon. 

Sandra säger att hon går in och tar bort inlägg i efterhand där hon menar att hon behövt ta bort 

inlägget i fråga för att ingen ska ta åt sig utav det. Hon menar att hon måste tänka sig för 

innan hon skriver. 

”I: Mm.. Men när du skriver ett inlägg tänker du då att hur kommer det här uppfattas av 
andra? 
R: Ja det gör jag, jag skriver ju om ..jag kan skriva om det flera gånger innan jag publicerar 
det kanske  ibland. (...) Ja för att ja.. det blir ju.. det har ju hänt att man får gå  och ta bort 
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nåogt man skrivit för att man skrivit något när man varit skitarg och man skrivit något någon 
kan ta åt sig av sådär. Så det är klart att man tänker sig för när man skriver.”  
  

Sandra tror och hoppas att hon framstår som naturlig och ger en överrensstämmande bild av 

sig själv i sin blogg. Men även fast det är mest hennes kompisar som läser så tänker hon sig 

alltså väldigt noga för innan hon skriver och väljer ut vad som ska skrivas och inte. 

Det här visar att det finns en diskrepans mellan identiteten de uppfattar sig ha i verkligheten 

och den identitet de visar upp på bloggen. För Hanna och Elin och även Sandra kan även 

bloggen fungera som ett sätt att bryta sig ur tidigare stereotypa könsroller. De kan i sina 

bloggar lägga upp vad de vill och Sandra menar att hon skriver mycket om äckliga saker för 

att, som jag ser det, bryta sig loss mot det som uppfattas normalt. Hanna menar att det är skönt 

att ha en blogg där hon kan skriva exakt vad hon vill och att hon vill visa för sig själv att det 

är okej att skriva om vad som helst och att vara på ett visst sätt. 

 
” Alltså jag kan känna att, det vet jag inte om du delar, men litegrann att.. jag...alltså det 
finns ju någon sorts idé om att tjejer inte får vara så himla äckliga. Att oj oj oj.. att man ska 
hela tiden bete sig och vara väldigt så... inom ramarna. Och då beter jag mig inte, alltså  inte 
bara på bloggen utan mycket när jag är med mina kompisar och ute och.. alltså jag kan vara 
ganska så här... liksom äcklig och berätta saker man inte ska berätta om och så här. Nu 
gjorde jag det här imorse, det var väldigt äckligt. Då får man väldigt mycket... men som säger 
så här att ”Men fy fan vad du är äcklig, du kan inte säga sånt här.”  
 

Hon kan genom bloggen förstärka den identitet som hon säger går utanför den stereotypa 

könsrollsbilden. Det finns även ett intressant resultat att de i sina bloggar, efter vad jag kan se, 

konstruerar vad som är naturligt. Detta gör de bl.a. genom att ta bort inlägg eller ändrar de i 

efterhand. Detta gör de på grund av olika anledningar. 

Hanna och Elin för en intressant diskussion kring det här, om olika anledningar som skulle få 

dem att ta bort ett inlägg de skrivit. 

”R2: Antingen är det att man skrivit för mycket.. personligt. Att man känner att man gett ut 
jättemycket av sig själv på bloggen. Eller att det bara är en skitdålig text som man bara.. Inte 
för att jag är författare men jag skulle inte.. jag skulle inte vilja skriva något som får mig att 
verka mer korkad eller dålig på att skriva än vad jag är. 

R1: Nej men liksom.. Det kan ju vara pinsamt att läsa texter man skrivit förut och om de blir 
pinsamma redan efter ett dygn, då ska de ju bort! 

I: Haha... 

R1: Alltså nej jag vet inte skolarbeten som man skrivit för länge sen kan ju bli.. nej nej! 
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R2: Ja.. Ja eller jag kan tycka. Ja verkligen! Det är jobbigt att läsa texter som man skrivit 
själv och ba, ja men det här är ju skitdåligt.  

R1: När det inte stämmer överens med hur man vill vara helt enkelt.” 

 

Här är det tydligt att det sker en påtaglig efterkonstruktion av hur man vill vara på bloggen. 

De menar att de har en blogg för att framställa sig själva på ett visst sätt, även om det inte 

passar in i den stereotypa ramen som bloggerskor normalt visar upp. De har ändå ett sätt de 

vill vara på och det är denna sida de helst visar i bloggen. Detta gör de även med de bilder de 

väljer att lägga upp på sig själva, de flesta menar att de vill visa en naturlig sida och att de 

därför lägger upp så varierade bilder som möjligt. Det finns skäl att tro att de noga väljer ut 

vilka bilder de vill visa upp. Olivia menar att hon tar bort inlägg om det blivit för personligt, 

och att hon tagit bort det så snart hon kunnat när hon kommit på det.För henne finns en 

väldigt tydlig gräns för vad som är personligt i hennes liv i verkligheten och i bloggen. 

”I Skriver du nåt som du ångrar någon gång? Om du är arg eller så.. 

R: Ja, det har hänt. Oj, det där var onödigt. Men det har jag kommit på ganska snabbt, så jag 
har tagit bort det ganska snabbt. Om det är någon som frågar så kanske jag svarar vad det 
var eller så svarar jag att äh, det var ingenting. Det har hänt att jag har tagit bort nåt för att 
det blev för personligt. För då kommer det sms och folk frågar hur det är. Men det är bara ta 
bort det liksom.” 
                   

Det både Olivia och Sandra tar upp är att de är försiktiga med inlägg där de verkar vara arga. 

Olivia menar att hon inte skriver om sådana saker för att slippa uppmärksamheten som 

kommer med det, att det blir jobbigt efteråt när folk undrar varför hon är arg. Om det bara 

vore folk som hon inte kände som frågade henne vad som hänt skulle det inte vara så jobbigt 

då hon inte behöver berätta allt som hänt, men om det är någon hon känner så känner hon sig 

tvungen att berätta allt och det skulle bli för privat för henne.  

”Eh, ja, jo jo. Om jag är arg på någonting så brukar jag inte direkt jättegärna skriva ba alltså 
”jag är så förbannad” eller alltså, skriva ut aggressionerna… men nej det stannar inom mig 
istället. Jag kan skriva på papper eller vad som helst men inte, det känns lite fel att...”  

 

 Alla informanter tänker över språket de använder i sina bloggar, de läser igenom den flera 

gånger av olika skäl. Vissa menar att det är för att de inte vill verka dumma, andra för att de 

vill undvika missförstånd. Detta är ännu en tydlig bild av efterkonstruktion av vad som är 

naturligt. Ett annat resultat som framkommer är att betydelsen av läsare och kommentarer är 

en viktig del i identitetsskapandet. Sandra menar att hon använder bloggen för att berätta om 

när hon är ledsen, då hon känner att det är lättare att berätta något sådant där. När hon skrivit 

 
24 
 
 



 

ett sådant inlägg får hon ofta sms av sina kompisar som frågar hur det är med henne, hon 

menar att anledningen till att hon skriver sådana inlägg är för att folk ska få reda på det. 

”R: Ja det är väl lite så man gör. Alltså just.. man vill väl få uppmärksamhet....alltså.. Innerst 
inne vill man väl det men alltså ibland skriver jag bara för min egen skull.Om det handlar om 
nån människa som jag vet aldrig skulle läsa den här bloggen alltså men det är väl lite för att 
få visa att man är nedstämd för det blir ju så. Att man märker det, att man går in på någons 
blogg och den är.. den skriver ngt då frågar man alltid men hur är det liksom.  

I: Mm 

R: Jo men det är väl för att de ska fråga.. egentligen ..så är det väl det”  

Lisa säger först att hon inte bryr sig om ifall hon har många läsare eller inte, men sedan 

framkommer det att hon blir glad när hon har det. När jag frågar vad det är som gör henne 

glad med det menar hon.. 

”Nej men då vet man ju att det finns de som bryr sig liksom om det man gör och att det finns 
de som tycker ens blogg är rolig sådär.” 

Att det är viktigt att folk tycker att ens blogg är rolig är något även Hanna och Elin tycker. De 

har inget behov av att någon bekräftar att de är söta eller uppskattning på det viset. De 

uppskattar mer bekräftelse på att de är roliga och har en bra blogg, och det är det de 

eftersöker. Hanna och Elin menar även att det inte skulle vara någon mening att blogga om de 

inte hade några läsare, det hade känts jätteonödigt och att det inte hade varit kul att göra det 

då. De för en intressant diskussion kring läsare och om de inte haft några alls. 

”R1: Då.. då hade jag lika gärna kunnat skita i det. Så.. så jag vet inte.. 
R1: Det är svårt.. 
I: Mm 
R2: Ja eller jag tänker alltså på det rätt mycket. För man har ju en blogg som är.. alltså den 
är ändå oficiell för hela världen. 
R1: Ja..  
R2: Alla kan ju läsa den. Och det är egentligen en ganska konstig grej att.. ha en sån.... Eller 
jag vet flera stycken som verkligen skriver.. om så här jätte jättepersonliga saker och det är 
klart att vi skriver om personliga grejer..  
R1: Mm.. 
R2: Men alltså jag vet inte.. det är på nåt sätt bekräftelse. Eller inte bekräftelsebehov.. 
R1: Jo...jo men det tror jag faktiskt att det är.. 
R2: Eller.. ja på nåt sätt så är det de.”  
 

Olivia menar att det inte är så viktigt för henne med just kommentarer men att hon inte tycker 

det är kul om hon inte får det. 

”R: Alltså, det är inte så jätteviktigt egentligen. Men man blir ju glad när man får, alltså man 
skriver nånting och sen så bara ja det här är jag nöjd med så får man ingen komm... respons 
alls då blir det så här, jaha det här var ju kul hehe”  
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Även om det verkar vara viktigt med läsare för dem så finns det ändå en sorts gräns för hur 

många de egentligen vill ha. De kontrollerar detta genom att t.ex. inte lägga ut sin adress på 

Facebook, eller att de gör det ibland då de kanske vill ha lite fler läsare. De byter bloggnamn 

eller domän när de känner att det blir för många läsare eller så har de inte sin blogg på 

sökfunktion vilket gör att om man söker på deras bloggnamn så kommer inte deras blogg upp. 

Sandra tycker att det blir för personligt om det är för många läsare. 

”Nej, det är olika. Jag byter väldigt ofta också, när jag tycker det är obehagligt många läsare 
för jag vill inte att så hära, förut hade jag lösenord.. men jag har inte så att man kan söka på 
den.. så att jag.. nej. Det är för personligt.”  
 

Samtidigt tycker hon ändå att det är lite spännande att inte veta vem det egentligen är som 

läser. 

Att känna att man har kontroll över vilka som läser ens blogg är något de alla tycker att de 

har. De flesta menar att eftersom det är mest deras kompisar som läser så tänker de inte så 

mycket över det, även om det kanske inte är på det sättet om man ser på uttalanden som 

redovisats tidigare.  

Lisa menar att om hon inte har så mycket läsare på ett tag så är det så att hon måste 

marknadsföra sig lite bättre.  

 

”Nej men då måste man bara marknadsföra det lite bättre så att man såhär.. Jag kan ha 
dagar där jag har jättemånga läsare och i vissa fall väldigt få, så det beror helt på. Alltså om 
jag kommenterat i storbloggar kanske jag har fler läsare ett tag.” 
 

Detta skulle inte Hanna och Elin göra, de menar att det känns lite skämmigt att tro att någon 

skulle vara intresserad av deras liv. De menar att det är för dem själva som de skriver och 

lägger inte upp den på Facebook eller så för att det då känns som man gör det för att få fler 

läsare, något de inte gör. Bara att starta en blogg menar de kan tydas som att de antar att 

någon skulle vara intresserad av deras liv.  

 
”R1: Jag tror att det är de många tycker är fjantigt att man har en blogg och därför... alltså i 
och med att man har en blogg så tror man att folk är intresserade av ens liv typ. Och om man 
då köttar ut den över hela Internet så är det verkligen så här ”kom och läs om mig”.  
R2: Ja.. 
R1: Så jag tycker att.. det är lite jobbigt.  
R2: Ja.. 
R1: På samma gång som man gör det litegrann för bekräftelsen, att man vill att folk ska läsa 
liksom.. 
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R2: Ja.. Det finns ju en gräns för vad man liksom. Alltså alla får läsa min blogg om de vill, 
det har jag inget problem med liksom. Men jag tänker inte tvinga dem. Alltså påtv..tvinga den 
på dem..”  
 

En anledning till att Hanna och Elin bloggar ihop är för att de tycker att det är pinsamt att ha 

en blogg, de menar att folk tror att de själva tror att de är nya Kissie eller Blondinbella. Därför 

var det en bra lösning för dem att ha en blogg tillsammans så att de inte behöver stå upp för 

den ensamma. Att det är pinsamt att ha en blogg tycker även vissa av de andra, och att det är 

därför de inte heller lägger ut den på Facebook. De vill att de närmsta kompisarna ska läsa 

men tycker även att det är spännande att man inte riktigt kan veta vilka det egentligen är som 

läser. 

5.3 Sammanfattning resultat 
De resultat som framkommit är att bloggandet ger mening till unga tjejers liv genom att de 

kan skapa gemenskap med andra, att de kan pika andra, att de kan skriva av sig och att de kan 

dokumentera sina liv i sin blogg.  

De sätt som bloggen kan fungera som ett identitetsskapande verktyg på är att det sker en 

konstruktion av vad som är naturligt, att de skiljer mellan sin bloggidentitet och sin vanliga 

identitet och att responsen de får av andra på bloggen kan påverka deras identitet.  

6. Analys 

Att skapa och bibehålla en blogg ligger till grund för att kunna använda bloggen som ett 

identitetsskapande verktyg. Såsom Gómez (2010) menar så är bloggen en vidareutveckling av 

dagboken, men med fler funktioner som påverkar informanterna på olika sätt.  Ziehe (1993) 

menar att ungdomar idag blivit mer narcisstiska, detta skulle möjligen kunna vara en grund till 

att dessa tjejer startat sin blogg, men jag anser att det är mer sannolikt att de är individer med 

öppna personligheter, såsom Nowson och Oberlander (2006) menar. 

      Ziehe (1993) menar att samhället har bidragit till nya medel för identitetsskapande, jag 

menar att ett av dem är bloggen. Att det finns ett medie där de kan skriva av sig, med åskådan 

av andra, är en möjlighet som inte funnits tidigare. Eftersom det är de unga som blir direkt 
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berörda när utbudet att utveckla sin identitet ändras (Ziehe:1993) så är det naturligt att 

bloggen också spelar roll i unga tjejers identitetsskapande.  

      Den största meningen med bloggen som informanterna nämner, att den fungerar som ett 

medel för gemenskap, hör mycket samman med Giddens (1999) och även Turkles (1995) syn 

på att det i och med senmoderniteten har skapats nya platser för interaktion.  

      Giddens (1999) menar att senmoderniteten påverkar det vardagliga livets karaktär, detta 

stämmer väl överens med det sätt på vilket tjejerna använder sin blogg i sina vardagliga liv. 

De kontaktar varandra genom bloggen och kommer i kontakt med andra med liknande 

intressen, på ett sätt som de inte skulle ha kunnat göra tidigare. Bloggande handlar mycket om 

social interaktion som kan ske bortom tid och rum, att denna sociala interaktion kan ske 

oberoende på var någonstans man är i världen och att man på detta sätt inte är bunden till en 

specifik plats för att interagera.  

Samtidigt som de här tjejerna använder bloggen som ett medel för gemenskap så använder de 

också den till att ”attackera” andra, detta kan kopplas samman med det Giddens (1999) menar 

med att världen genom den elektroniska kommunikationen blivit mer sammanbunden men på 

samma gång skapa nya former av splittring. Bloggen har blivit ett nytt medel för att skapa 

splittring. 

      I bloggen kan tjejerna genom språket uttrycka sig själva och som Warschauer (2001) 

menar så möjliggör språket en större flexibilitet att omedvetet eller medvetet uttrycka olika 

identiteter. Huffaker och Calvert (2005) menar att språket och identiteten är viktiga och i 

bloggen blir det ett uttryck för sin identitet, och precis som i deras studie finner jag att 

bloggerskorna skriver sina inlägg med ett väl avvägt språk. 

      De tjejer jag har intervjuat menar att de begrundar språket i sina texter noga, några för att 

inte verka dumma och andra för att inte bli missförstådda. Detta gör, precis som vid tillfällena 

då de går in och tar bort inlägg de skrivit, att det sker en konstruktion av vad som är naturligt i 

deras blogg. En konsekvens av detta är att identiteten de visar upp på bloggen delvis är 

medvetet konstruerad. Detta gör de även med de bilder på sig själva som de lägger upp i sin 

blogg. De väljer noga ut vilka bilder på sig själva de ska visa, och de flesta menar att de vill 

ha en blandning av bilder där de ser naturliga ut och där de ser mer fixade ut. Som 

Svenningsson m.fl. (2003) menar så framhäver eller undertrycker man olika delar av sig själv 

beroende på kontext, detta sker även på Internet. I kontexten kring bloggen blir detta extra 

tydligt då man väldigt lätt kan vara selektiv i det man väljer att visa fram. Att kunna skriva av 

sig på ett medie där andra kan läsa vad som skrivs påverkar deras identitet på så sätt att de kan 

välja de delar de vill skriva om. 
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Denna selektivitet, som även informanterna nämner, ligger till grund för att man kan ana att 

det sker en konstruktion av vad som egentligen är naturligt. 

    Möjligheten att dokumentera menar tjejerna själva är en kul funktion med bloggen, men 

som Huffaker och Calvert (2005) menar så kan även denna funktion i sig ha en del i 

identitetsskapandet. Identitetsskapande är en kontinuerlig process och i och med bloggen kan 

tjejerna gå tillbaka och titta och se hur de själva utvecklats och på det sättet på nytt omforma 

sin identitet. Giddens (1999) menar att identitet kan ses som en livslång berättelse, där 

respons från andra inte är den viktigaste delen, utan förmågan att hålla denna berättelse igång. 

Denna berättelse kan dock inte vara helt fiktiv utan måste innehålla händelser som sker i det 

vardagliga livet. Detta kan kopplas till att man i bloggen skapar en del utav sin livslånga 

berättelse, genom att hålla den aktiv och att man på detta sätt väljer vad som ska ingå i sin 

berättelse. Det tror jag kan vara en viktig del i deras identitetsskapande.  

      Turkles (1995) idé om att gamla distinktioner av vad som är verkligt och vad som är 

virtuellt börjar bli mer diffust kan delvis stämma. Även om tjejerna skiljer mycket på vad som 

sägs i bloggen och vad som sägs i ”verkligheten”, menar de dock att de är sig själva på 

bloggen och vill vara så naturliga som möjligt. De säger att de är sig själva på bloggen, men 

ändå inte. Det kan vara så som Turkle (1995) menar att vi på Internet kan skapa oss själva och 

på det sättet skapa en förlängning av jaget och inte nödvändigtvis skapa ett nytt avgränsat jag 

som endast existerar på bloggen. 

      Giddens (1999) menar att självet skapas i en reflexiv process. En del av denna process kan 

mycket väl grunda sig i det som händer i interaktionen mellan identiteten på bloggen och 

identiteten de har i verkligheten. Det som händer är att tjejerna i sina bloggar kan uttrycka sig 

på sätt de inte skulle ha gjort i verkligheten och att de på detta sätt kan förstärka eller förändra 

sin identitet eller hur andra kan se på deras identitet.  

      Turkle (1995) menar att Internet kan innebära gemenskap samtidigt som avskildhet. Detta 

är en viktig aspekt när man begrundar hur tjejerna ser på sina läsare.  

De vill ha läsare, men inte för många. De ser sin blogg som sin privata sfär där de kan skriva 

av sig sina känslor, att bloggen ger dem en avskild plats att utforska sig själva, samtidigt som 

de gör detta i gemenskap med andra. Funktionen att andra kan läsa det de skrivit och även 

kommentera det, anses vara viktigt för alla informanter. Med stöd av Giddens (1999) teorier 

om att man kopplar självidentiteten till andras uppskattning och genom ett dynamiskt 

förhållande mellan självgranskning och intimitet med den andre, så menar jag att 

kommentarer och annan uppskattning från sina läsare utgör en viktig grund i hur bloggen kan 

fungera som ett verktyg för identitetsskapande. Det Huffaker och Calvert (2005) tar upp om 
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att kommentarer och liknande kan skapa en form av grupptryckspåverkan som kan påverka 

identiteten har inte framkommit i studien som något uppenbart men att kommentarer spelar en 

stor roll i identitetsskapandet är tydligt och jag utesluter inte att det kan ske en form av 

grupptryckspåverkan av andra. I så fall skulle detta ske genom deras närmaste kompisar då 

många menar att de inte bryr sig om vad okända personer tycker om dem.  

      Nardi m.fl. (2004) menar att de flesta bloggare är medvetna om sina läsare, detta stämmer 

väl överrens med hur informanterna ser på sina läsare. De är alla mycket noga med vad de 

publicerar och inte och har vad jag kan se utvecklat en rad försvarsmekanismer för att skydda 

sig mot sina läsare. De byter till exempel bloggnamn eller bloggdomän, eller som två av 

informanterna gör, bloggar ihop. Genom att de känner att de har kontroll över vilka som läser 

deras blogg känner de att de kan dela med sig mer av sig själva, och bli mer personliga. Men i 

och med att de utvecklat dessa försvarsmekanismer så är det något de vill skydda, möjligen 

kan detta vara deras identitet.  

De menar alla att de hoppas att de som läser ska få en så överrensstämmande bild av dem som 

möjligt, de är alla medvetna om det som Sveningsson m.fl.(2003) tar upp, att bristen på 

information kan göra att andra placerar de i fack där de själva kanske känner att de inte 

platsar. Detta är, tror jag, en stor anledning till att de vill känna kontroll över vilka som läser 

deras bloggar.  

Att några av informanterna använder sig av bloggen som ett medel för att bryta sig ur mot 

tidigare stereotypa könsroller kan med stöd av Svenningsson m.fl (2003) teorier vara ett sätt 

att reformera sin identitet. Svenningsson m.fl (2003) menar att det även på Internet kan finnas 

maktstrukturer men att lågstatusgrupper i denna miljö kan ta för sig på ett annat sätt då de inte 

riskerar att bestraffas på samma sätt som i en annan. Det kan vara därför tjejerna vågar skriva 

om saker de beskriver som äckliga, trots att detta går emot den könsstereotypa normen.  

7.Slutdiskussion 

Internet har bidragit till nya sätt att se på identitet och bidragit till nya sätt att utveckla den. 

Som Becker (2008) menar så är begrepp alltid relationella till den kontext i vilken man skapar 

det. Innan Internet och alla dess möjligheter kan det ha varit lättare att se identitet som något 

enhetligt och stabilt, i dagens samhälle blir detta inte lika enkelt. Begreppet identitet är 

relationellt med vad vi känner till i samhället, i ett senmodernt samhälle är det enklare att 
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förstå identitet som något föränderligt och multipelt för att vi har verktygen att kunna utveckla 

det på andra sätt än tidigare, ett av dessa sätt är just genom bloggen. 

I och med alla de möjligheter på Internet så är det inte underligt att nya sätt att uttrycka sig 

själv och sin identitet på skapats. Bloggen blir ett medel för att förlänga jaget och uttrycka nya 

sidor hos sig själv som möjligen är svåra att uttrycka i verkligheten. Samtidigt kan man i 

bloggen skapa en identitet som kan särskiljas från den man har i verkligheten.  

Bloggen har egenskaper som andra medier saknar för att kunna uttrycka sin identitet, och 

skiljelinjen mellan den verkliga identiteten och den medvetet konstruerade identiteten på 

bloggen som informanterna visar upp blir väldigt diffus. De kan på bloggen visa upp sig 

själva men samtidigt skapa nya, mer varierade identiteter på detta sätt. 

Även om den identitet informanterna har på bloggen till viss del är medvetet konstruerad så 

kan detta fungera på ett sätt för de här unga tjejerna att utveckla, omforma och förstärka sig 

själva. Detta sker med hjälp av responsen de får av andra och på de sätt de själva nämnt att de 

använder bloggen. Bloggande ger en mening till dessa unga tjejers liv och kan vara ett 

verktyg i deras pågående identitetsskapande.  

I en framtida studie skulle det vara betydelsefullt och mycket intressant att studera hur unga 

killar använder sig av bloggande och se om deras sätt skiljer sig något från unga tjejers 

metoder att använda den. Precis som Huffaker och Calvert (2005) menar så kan man genom 

bloggen få en tydlig bild av hur unga presenterar sig på Internet. Detta i sig är väldigt 

meningsfullt och kan bidra till ökad förståelse kring ungdomens sätt att tänka och leva. 

Genom detta kan man även få en inblick i hur identitet kan skapas i ett senmodernt samhälle.  
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9. Bilaga 1. Intervjuprotokoll 

Intervjuprotokoll 
  
Datum: 
Plats:  
Informant: 
  
  
Katarina Pihl. Läser sociologi på Stockholms Universitet. Den här studien är min 
kanditatuppsats och handlar om bloggar och hur man använder bloggen i sin vardag och hur 
den kan påverka ens självbild. 
Hela uppsatsen kommer att läsas av andra studenter och lärare och även läggas ut på Internet. 
Den kommer att innehålla intervjucitat men du kommer att vara anonym och jag kommer ge 
dig ett annat namn i studien. Om det är någon fråga du inte känner att du vill svara på så är det 
helt okej.  
  
  

  
•Berätta lite om dig själv 

  
  
  
  
  
  
  

•Berätta om ditt bloggande 
  
  
  
  
  
  
  

•Hur tänker du kring andra bloggare? 
  
  
  
  
  
  
  

•Tror du att bloggen påverkar din självbild och vardag? 
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Personligt 

•       Berätta lite om dig själv. 
•       Hur länge har du bloggat? 
•       Känner du många som bloggar? 
•       Läser du själv många bloggar? 
•       Hur ofta bloggar du? 

  
  
Om bloggen 

•       Varför började du att blogga? 
•       Vad brukar du skriva om?  
•       Hur påverkas det du skriver om av vad andra skriver om?  
•       Varför bloggar du nu?  
         Fyller bloggen någon funktion för dig tycker du?  
•       Ger bloggen dig någon mening i ditt liv? 

  
  
Virtuell värld 

•       Möter du andra bloggare genom din egen blogg? 
•       Har du blivit vän med någon sådan du stött på genom bloggen?  
•       Har du träffat de i verkligheten? 
•       Känner du någon form av gemenskap med andra bloggare? 
         Kan du skapa gemenskap med andra genom din blogg? 

 
  
  
Självbild 

•       Hur skulle du vilja beskriva dig själv? 
•       Hur tycker du att du framställer dig själv på bloggen? 
•       Hur reflekterar du över bloggen i ditt vardagliga liv?  
•       Hur tänker du över dem som läser din blogg?  

                     Tänker du på hur dina inlägg kan uppfattas av andra innan du skriver det? 
•       Hur skulle du reagera om någon kritiserade dig i din blogg?  
•       Hur tror du att de som läser din blogg ser på dig?  
•       Hur ärlig är du i det du skriver om dig själv? 
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