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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om kopplingen mellan välmående och socialt nätverk, mera konkret 

bloggande. Internet och bloggande har gett möjligheten till att människor internationellt kan 

interagera ”på sekunder” och detta har inneburit en förändring i människors sätt att kommunicera 

med varandra. Frågan är nu varför och hur bloggande kan påverka välbefinnande.  I detta syfte 

analyseras hur unga kvinnor i Sverige resonerar kring att må bra och sitt eget bloggande. Detta är ett 

ganska ny outforskat område från ett socialpsykologiskt perspektiv. Jag har analyserat ämnet med 

hjälp av Johan Asplunds teori som utgår från att människan är sällskaplig och hon söker respons för 

att bekräfta sin identitet som på detta sätt kan få henne att må bra. Detta är medfött behov som 

driver människan att söka sig efter respons. I min studie analyseras bloggande som ett sätt att få 

respons som kan få kvinnor i Sverige att må bra. Jag har använt mig utav semistrukturerade 

intervjuer samt enkäter i denna kvalitativ studie. Efter analysen med hjälp av teori samt tidigare 

forskning, kommer jag fram ett resultat att bloggande i sig kan vara ett sätt att få respons som 

medför större gemenskap med vår omgivning. I studien analyseras både de positiva och negativa 

aspekter inom bloggandet. 
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1. Inledning 
Idén till min uppsats växte fram utifrån mina egna livserfarenheter som medborgare samt 

affärskvinna både från Sverige och Spanien där jag kommer ifrån. På grund av min brytning och 

mitt utseende får jag ofta redovisa när jag bor utomlands vilket ursprung jag har där de flesta tror att 

jag kommer från Medelhavet eller ett av de Latinska Länder, som jag faktiskt gör, d.v.s. Spanien i 

södra Europa. Av denna anledning bland annat, har jag alltid letat efter bekräftelse och har själv 

skapat min egen blogg i Sverige som ett sätt för mig att skapa en identitet. 

Efter en period av nyfikenhet kring det nya fenomenet med bloggande där media i Sverige lägger 

stor uppmärksamhet och många kvinnliga bloggare uttalar sig att de må bra av detta, finner jag 

anledning att kartlägga och analysera detta fenomen. 

Bakgrunden till denna uppsats är till stor del min bevåg där jag själv började blogga och blev 

inspirerad av andra kvinnliga bloggare från Sverige. Min egen nyfikenhet av detta nya fenomen 

gjorde mig delaktig i bloggvärlden där jag själv vill gärna lyckas med min egen blogg. 

Uttrycksfull skrivande, som bloggande är ett exempel på, är i sig, ingen nytt fenomen, utan kan 

hänföras hundratals år tillbaka, då exempelvis de första dagböcker fanns. Sedan dess har tekniken 

med datorer och användningen av uttrycksfull skrivande utvecklats markant, takten har varit 

närmast explosionsartad de senaste fem år i bloggvärlden med stor exponering i media. För cirka 

fem åren sedan blev kända bloggare i Sverige förebilder för ett antal kvinnor i Sverige i olika åldrar 

och sedan dess har bloggvärlden varit huvudsyssla för ett antal bloggare i Sverige. 

För att förstå helheten av denna verksamhet måste läsaren få en djupare inblick om fenomenen samt 

orsakerna till att ett antal kvinnor i Sverige i studien bloggar. I denna uppsats med hjälp av analysen 

och allt erfarenhet jag har lärt mig under senaste tiden, vill jag analysera orsakerna huruvida att 

blogga kan påverka välbefinnande. 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera betydelsen av bloggande i vårt samhälle där bloggen har blivit 

en opinionsbildare att räkna med samt orsakerna som kan påverka välbefinnande för de som 

bloggar. Jag vill då analysera detta fenomen utifrån ett socialpsykologiskt synsätt om hur ett antal 

kvinnor i Sverige ser på sitt bloggande och om hur detta kan påverka deras välbefinnande. 
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Mina frågeställningar är därför: Hur och varför respondenternas välbefinnande påverkas av 

bloggande?. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Enligt en artikel publicerad i Handelskammartidningen, (Krohn, 2009) kunde bloggar för några år 

sedan viftas bort som massa tonåringar som skrev skvaller hemifrån men idag har bloggarna ökat 

och det är inte koncentrerad bara till de yngre åldrarna. Det osäkra är definitionen av vad som 

egentligen är en aktiv blogg där nyckel till definitionen är oftare uppdateringen på nätet med nya 

inlägg. 

Enligt Krohn, (2009) läser 17 % av svenskarna bloggar varje vecka och kvinnor läser helst om 

mode och design samt vardagsbekräftelser medan män, de som läser bloggar, läser om politik och 

samhälle, IT, journalistik eller media. Fast det är inte kvantifiering av trafiken, hur många besökare 

man har, som avgör utan vilka som läser dessa bloggar,  det vill säga målgruppen. Detta är en bra 

generell regel för media i allmänhet, som innebär att det är den relevanta träfiken som räknas när 

det gäller bloggar, och inte bara kvantifiering. 

Enligt Krohn (2009), de flesta svenska bloggarna handlar om mode, design samt 

vardagsbekräftelser och bloggarna till exempel Blondinbella i Sverige är bra exempel på hur  

bloggare, okända privatpersoner från början, kan bli kända och tjäna pengar på sin syssla. 

En annan känd bloggare i Sverige är utrikesminister Carl Bildt som startade sin blogg i början av 

2007 och med hans bloggande togs debatten på allvar mellan de traditionella tidningarna, och 

bloggarna, ”de nya journalisterna”. 

Enligt Krohn (2009) tycker många att de flesta bloggar är ointressanta och att vi inte ”påverkas” av 

dem, dock innebär det inte att bloggvärlden inte börjar få stor betydelse i vårt samhälle. Bloggar är 

en trend som håller sig för att de både kommenterar och ger fler perspektiv på nyheter: alla kan 

blogga och skapa relevanta inlägg. 

Enligt Krohn (2009) är de flesta bloggarna eller blir, experter på sina områden, långt utöver vad 

som kan krävas av professionella journalister eller andra som traditionellt sett förmedlar nyheter. 

Det införs en öppen dialog som leder till snabb feedback från experter av olika slag och besökare. 

Mest relevant av allt är att tack vare bloggvärlden ges en chans till alla, så kallad ”demokratisering 

av opinionsbildning”, att skapa opinionsbildning i alla samhällsdebatter, från mode till politik med 

mera. 
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2. Avgränsningar 

2.1 Koncept: blogg och må bra. Vad är en blogg och 

en bloggare? Vad menas med välbefinnande? 

 

Blogg är en förkortning eller förenkling av webblogg; av engelskans blogg, kortform av webblog 

från de engelska orden webb och log, är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg 

på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. En blogg, 

med andra ord är en publiceringsverktyg som öppnar dörrar till nätvärlden genom inlägg, annonser 

på webben, banners, länkar med mera. 

 

Jag kommer till den slutsatsen att ”att blogga” är att webbpublicera. Eftersom en blogg är en 

publiceringsverktyg med tillgång till internetvärlden, kan man använda sig av bloggen med olika 

syftet, från privat nätverk till ett sätt att tjäna pengar med mera. 

 

En blogg kan beröra flera olika ämnen medan andra kan vara fokuserade på ett visst ämne. Inläggen 

har oftast datumangivelse, direktlänk till just det inlägget och besökare kan lämna kommentarer. 

Mellan bloggar sker ofta ett utbyte av innehåll och information. Till skillnad mot en traditionell 

hemsida bjuder bloggen in till interaktion mellan bloggaren och hans eller hennes läsare. I de flesta 

bloggar finns det möjlighet för läsarna att kommentera inläggen till en egen eventuellt blogg för 

vidare diskussion. 

 

Med bloggare menas jag de som ägnar sig åt bloggande både sporadiskt eller som huvudsyssla, de 

flesta kvinnor. Det har varit mindre viktigt i min studie vad dessa kvinnor bloggar om utan deras 

intresse  för  bloggandet i sig. 

 

Med konceptet ”må bra” eller välbefinnande menas jag psykiskt välbefinnande som är en 

helhetsbetonad upplevelse som innebär att människan är nöjd sitt liv, har en positiv grundläggande 

attityd mot sig själv. Med andra ord, hur nöjd är man med sitt liv som finner koppling med 

livskvalitet. Det handlar då om subjektivt välbefinnande, eftersom jag mäter ju inte välbefinnande i 
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sig utan frågar mina informanter om hur och värför deras välbefinnande, tycker de, påverkas av 

bloggandet. 

2.2 Hur bloggar man? 

Det krävs inte förkunskaper inom IT. Det gäller att registrera sig i en av de många 

publiceringssystem som finns och följa instruktionerna. Man kan ändra utseende på sin blogg med 

hjälp av de olika existerande designer eller man kan skapa en speciellt design för bloggen. 

Sen gäller det att börja skriva blogginlägg i en kategori, ladda upp bilder och publicera. Detta är det 

enda som behövs för att blogga men bloggvärlden krävs mycket mer än så och en 

marknadsföringsstrategi gör skillnad mellan olika bloggare. 

. 

3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning hittade jag det mesta  i artiklar på webben. Min litteratursökning har drivits av 

frågeställningar om varför och hur respondenternas välbefinnande kan påverkas av bloggande. 

3.1 Om bloggande kan förbättra subjektivt välbefinnande genom 

självutlämnande 

 

I en studie av Liebert (2008) om Cyber Psychology och beteende baserat på självutlämnande teori 

och det sociala kapitalet teorin, undersöker denna studie bloggarnas självutlämnande. Enligt denna 

studie visar det sig att bloggande ökar bloggarnas sociala kapital och subjektivt välbefinnande. I       

studien bloggande påverkar en bloggaresuppfattning om social integration och socialt kapital vilket 

i sin tur främjar bloggare. 

Enligt studien när bloggare delar sina innersta tankar och känslor med andra via skrift, kan de få 

större socialtstöd som kan förbättra deras sociala integration darför enligt denna studie, 

självutlämnande genom att blogga kan fungera som kärnan i byggnande av  nära relationer. 
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Dessutom, i studien analyseras ökning av socialt kapital genom bloggande, som kan förbättra  

bloggares tillfredsställelse med hans eller hennes sociala kontakter, och den känslan av livskvalitet. 

Dessutom visar resultatet i studien att för bloggare, de flesta publik kommer från deras 

klasskamrater och vänner i verkliga livet (klasskamrater 88,76%, vänner 77,68%), vilket tyder på 

att bloggares självutlämnande kan hjälpa dem att  förbättra befintliga relationer i verkliga livet. Med 

andra ord, bloggande hjälper till att förbättra bloggares befintliga relationer genom sociala bindning 

enligt denna studien. Dessutom publiken som interagera med bloggare, måste man, enligt studien 

inkludera främlingar (32,55%) och online-vänner (38,76%), vilket tyder på att självutlämnande 

beteende kan hjälpa människor att bredda sitt sociala nätverk. I studiens resultat är självutlämnande 

en prediktorn för att överbrygga det sociala kapitalet. Bloggar kan därför i studien bli ett lönsamt 

sätt att söka emotionellt stöd från andra, att stärka känslan av tillhörighet och förbättra sambandet 

med andra. 

Slutligen, resultatet i studien validerar att genom att utbyta erfarenheter, tankar och stämningar 

genom självutlämnande, den förhöjd socialt kapital (social integration, social bindning, och social 

bro) i sin tur förutser subjektivt välbefinnande. Poängen enligt denna studien är att socialt kapital 

byggt genom att blogga, kan förbättra en bloggares tillfredsställelse med hans eller hennes sociala 

kontakter och den allmänna livskvaliteten. Således, enligt studien , eftersom bloggande blir 

sammanslagna till användarens dagliga livet, det kan frambringa många positiva effekter genom 

utvidgning av väsentliga relationer, bygga nya relationer med andra och skapa känslomässiga 

uttryck. 

3.2 Bloggande som social aktivitet med stor 

exponering 

I en annan amerikan studie från Stanford University, California, USA av Nardi, Schiano, 

Gumbrecht (2004) analyseras bloggande som social aktivitet som kan leda till stor exponering 

internationellt. Enligt denna studien bloggande är en webbaserad form av kommunikation som kan 

snabbt blir mainstream. I detta dokument rapporterar man de resultaten från en etnografisk studie av 

bloggande, med fokus på bloggar skrivna av individer eller små grupper, med begränsad publik. I 

studien diskuteras de olika motiv för att blogga, kvaliteten på social interaktivitet och relationer till 

bloggers publik.  

Enligt studien bloggande är ett uttryck för olika sociala motiv, där inskriptioner i bloggen 

kommunicerar särskilda sociala ändamål till andra. I studien anses att bloggare 
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skriver sina inlägg för att uppdatera andra på deras verksamhet och vistelseort, uttrycka åsikter för 

att påverka andra, söka andras åsikter och feedback, tänka genom att skriva och släppa 

känslomässiga spänningar som i sig kan påverka bloggares välbefinnande. Enligt studien, dessa 

objekt utesluter inte varandra. I forskningen kommer de fram att bloggande är en form av 

objektorienterad kommunikativ versamhet som antar en mängd olika sociala syften som enligt 

studien liknar radion inom media. 

 

3.3 Psykologiska och sociala influenser på 

bloggande: en webbundersökning bland bloggare i 

Japan 

 

I en annan studie från Kobe Gakuin och Senshu universitet i Japan ( Miura,Yamashita, 2007) 

genomfördes en enkätundersökning av personliga bloggförfattare som granskar två hypoteser 

modeller med hjälp av strukturell ekvationsmodellering för att klargöra de psykologiska och sociala 

processen i samband med varför författarna fortsätter  att skriva sina bloggar. 

Enligt denna studien finns det två avslutande modeller med bra passform som erhölls. Det 

bekräftades i studien att vara nöjd med fördelarna för sig själv, relationer med andra, och färdigheter 

i att hantera information hade stora positiva effekter på avsikten att fortsätta skriva på bloggen. Det 

privata självmedvetenhet och information var effektiv i upprättandet medvetande om fördelarna, 

vilka också hade betydande positiva effekter. Däremot angående feedback ch respons, hade endast 

positiv feedback ett betydande inflytande om tillfredsställelse i samband med informations 

hanteringskicklighet. 

Detta tyder enligt studien på att kommunikationen med läsarna som gav positiv feedback starkt 

uppmuntras blogg författare att fortsätta skriva. 

3.4 Bloggar och det kritiska och analytiska tänkande. 

I en artikel av Drexler, Dawson och Ferdig (2008) från Amerika, analyseras hur bloggande kan vara 

ett medel att påverka vårt tänkande och välbefinnande. 
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I forskningen jämförs tidningar och tv-nyheter, där experter i politik har tidigare konstaterat att 

konsumenterna är mycket mer benägna att ifrågasätta vad de läser än vad de ser i bild eller på TV. 

Enligt denna studie finns det flera sannolika orsaker till detta: 

För det första kan text ge tid för analys och eftertanke. För det andra ord måste till sin natur 

analyseras, organiseras och tolkas innan de kan förstås och ger mer tid till kritisk reflektion. 

Däremot, bilder och musik enligt denna studie har en mer direkt tillgång till områden i hjärnan som 

behandlar känslor och motivation, och kan därmed eventuellt  undvika eller till och med undergräva 

förnuft och eftertanke. För det tredje, bilder och musik sägs i studien inte bara ha en potential att 

påverka våra tolkningar av de ord vi hör, men kan faktiskt ändra vår uppfattning om de ord vi anser 

att vi har hört. I denna studie har de kommit fram att våra uppfattningar formas genom att 

kombinera våra sinnesintryck med detta signaler från andra insatsvaror eller lagrade minnen, då 

visuella eller ljud bilder har en djupare förmåga att ändra de ord vi hör. I studien anses att bloggar, 

med textbaserat format, tenderar att undvika de mer manipulerbara aspekter inom olika medier. 

Eftersom frågeställningar utgår från respondenternas subjektiva uppfattning om deras välbefinnande 

anser jag att det är viktigt att analysera hur bloggande kan påverka vårt tänkande. 

 
Hur kan vårt tänkande bli påverkad av bloggande?. Bloggande i sig kan också ses som ett kraftfullt 

främjare av kreativa, intuitiva sammanslutningar. Enligt samma studie (Drexler,  Dawson och 

Ferdig, 2008), för att förbli populär bland läsarna, måste bloggar uppdateras ofta då den ständiga 

efterfrågan på produktionen främjar ett slags spontanitet och "rå thinking”. I studien anses att tack 

vare tekniken kan man främja denna typ av spontanitet, då blogg uppdateringar kan skickas med 

bara några klick varje gång. I denna studie anses bloggande passa utmärkt till att följa den plan för 

att främja kreativitet. I studien kommer man fram att spontan tänkande också har förespråkats av 

många experter inom olika område. 

Enligt studien i internationella undersökningar har det visat sig att studenter under senaste åren i 

USA har fallit långt bakom de flesta av deras första världen kamrater i problemlösning och kritiskt 

tänkande samt att denna minskning har sammanfallit med en nedgång i skolbaserad undervisning i 

kritisk analys, retorik, och övertygande skrift. Ändå eftersom yrkesverksamma advokater, filosofer 

och akademiker med  mera, enligt denna studie driver många bloggar, kan vi alla dra nytta av deras 

intellektuella stringens, och deras användning av analogiskt tänkande som förmedlas genom  

bloggvärlden. Samtidigt i studien anses att fram-och-tillbaka blogg-baserat utbyte mellan experter 

också ger en unik möjlighet för unga tänkare att bevittna och utvärdera argument ofta, och att 

utveckla sin egen förmåga att tänka analogiskt enligt samma studien. 
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I studien anses bloggare lägga många fakta och argument i förgrenade "trådar", primära material 

och uppslagsverk samt att de främjar en djupare förståelse och exponering för kvalitet. I sin tur 

dessa källor får grunda andra kreativa projekt som kan kännas som utveckande och positivt för 

tänkandet och påverka bloggares välmående. 

 

3.5  Bloggar som en kombination av det bästa av 
solitära eftertanke och socialt umgänge. 
 

 

Varför manniskäns välbefinnande kan bli påverkad av bloggande?. I forskningen av Drexler,  

Dawson och Ferdig (2008), med hjälp av Den Lemelson-MIT Invention index, en årlig 

undersökning som mäter amerikanska uppfattningar om uppfinning och innovation, visades att 

uppfinningar är bäst när det främjas i ensamhet (66%), samt det har visat på positiva effekter av 

brainstorming med en gemenskap av intellektuella jämlikar. Enligt denna studie att blogga kan 

kombinera det bästa av "arbeta med dig själv" och "arbeta med andra människor". Då bloggare har 

ensam tid för att planera sina tjänster, men de kan också få snabb feedback på sina idéer samt kan 

öppna helt nya vägar för tankar med tjänster för att sprida och samla kommentarer. Enligt denna 

amerikanska forskning anser jag att det verkar som om bloggande kan vara mycket bra för våra 

hjärnor och välbefinnande. Den rymmer potential inom utbildning, och det kan ta samhällelig 

kommunikation och kreativt utbyte på en ny nivå som enligt studien kan påverka bloggares 

välbefinnande. 

Enligt en australiensisk studie, ”The benefit of blogging” (Baker, Moore, 2008)  kan bloggande 

hjälpa dig att känna dig mindre isolerade, mer kopplad till en gemenskap och mer nöjd med dina 

vänner, både online och ansikte mot ansikte. Enligt artikeln, efter två månader av regelbunden 

bloggande, kände människor att de hade bättre socialt stöd och vänskap än dem som inte bloggar. 

Forskarna Baker och Moore har undersökt de psykologiska fördelarna med bloggande och 

regelbundet uppdatering av personliga webbsidor med information som bjuder in andra att 

kommentera. Artikeln jämför psykiska hälsan hos personer som bloggar med de som inte bloggar. I 

denna studie rapporterade bloggare en större känsla av att tillhöra en grupp och större förtroende att 

de kunde lita på andra om hjälp.  Alla respondenter i studien berättade att de kände sig mindre 

stressade och deprimerade efter två månaders bloggande. 

I en amerikansk artikel, ”The Healthy Type” av Wapner (2008) anses hon att självmedicinering kan 

vara orsaken till att bloggvärlden har tagit fart och att forskare (och författare) länge har känt till de 
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terapeutiska fördelarna med att skriva om personliga erfarenheter, tankar och känslor. I denna studie 

tycks bloggandet förutom att fungera som en ”stress coping mekanism” också kan ge många 

fysiologiska fördelar som påverka bloggares välmående. 

Enligt studien kom man fram att människor har ett sortiment av smarta beteenden, såsom klagande, 

som fungerar som en "placebo" och att blogga om stressande erfarenheter kan fungera på liknande 

sätt. I studien det har studerats sjukdomar såsom hypergraphia, en okontrollerbar lust att skriva. 

Enligt studien kan bloggandet  utlösa en dopamin release, som liknar musik, springa eller titta på 

konst. (Wapner, 2008). I studien visats att individer som bloggar utgör gemenskap som gör att de 

påverkas positivt av bloggande.. 

Enligt en annan artikel, How to get started with expressive writing ( Pedneault, 2009 ) det finns 

några teorier som kan förklara varför bloggande kan påverka välbefinnande. Enligt denna artikel 

bloggandet kan hjälpa människor att inse händelserna i sina liv samt det kan vara ett sätt att 

samarbeta och tänka innebörden av händelserna man går igenom. Enligt denna studie bloggande 

kan också hjälpa att uttrycka känslor som gör att man kan bearbeta dem. Slutligen enligt denna 

artikel, bloggande genom att dela med andra sina tankar, kan ge en känsla av socialt stöd på grund 

av den feedback man får genom bloggande, som i sig påverkar bloggares välbefinnande. 

 

4 Teori 

Jag har utgått för teorin från boken, ”Det sociala elementära former”, 1987. Denna bok är skriven av 

Johan Asplund, en svensk sociolog född i Sverige 1937 som var professor vid Lunds universitet. Han 

analyserar olika delar av den klassiska socialpsykologiska forskningen med experiment och där Johan 

Asplund kommer fram att vi människor är generellt social responsiva som är grunden i hans teori. 

Jag valde Asplundsteori eftersom han analyserar från ett socialpsykologiskt perpektiv. det sociala 

behovet som driver männnisorsbeteende.   

Jag kommer att analysera olika nyckelbegrepp av Johan Asplunds teori som är relevanta for min uppsats 

och då kunna komma fram till ett resultat om hur bloggande kan påverva bloggares välbefinnande och 

varför. 

De nyckelbegrepp från Asplunds teori som jag finner av mest intresse för min uppsats är det sociala 

responsivitet samt mimetisk rivalitet och mimetiskt begär. 
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Efter jag har analyserat Asplunds teori utgår jag från att människan är sällskaplig då söker hon respons 

för att bekräfta sin identitet som på detta sätt kan påverka vårt befinnande. Att söka  respons är ett 

primär behov i människan natur, ett medfödd behov eller disposition eftersom människan är sällskaplig. 

Att respondera innebär att svara på någonting, så kallad fråga eller stimuli. Att vara socialt responsiv 

innebär då att respondera för att vi är sällskapliga i vår natur. Exempel på detta är att när vi skickar ett 

stimuli eller frågar, som till exempel när vi skickar ett mejl, förväntar vi oss i de flesta fall att få ett mejl 

tillbaka, eller när man erbjuder på en middag till någon, vi förväntar oss att den andre tackar oss som 

respons till inbjudan. Att tacka är då ett respons som man kan förvänta sig i de flesta fall enligt 

samhällets regler  i vår omgivning. 

Enligt Asplunds teori förstår jag att vi människor bara kan vara socialt responsiva när vi 

uppmärksammar varandra och då svarar vi på den andres beteende. Det är när vi är medvetna av den 

andra människan eller enhet och svarar på den andra människans fråga eller enhet, det är då när vi kan 

säga att vi är socialt responsiva. Att svara i sig innebär inte att vara socialt responsiv utan när det svaret 

är konsekvent till denna fråga . Man kan inte säga då, enligt Asplunds teori, att en isolerad respons är 

tillräckligt för att vara responsiv. 

Asplunds teori innebär också att människan tar den andres roll, och då kan vi därför vara socialt 

responsiva även när vi är ensamma. I detta fall responderar vi på ett stimuli som vi föreställer oss, 

oavsett om det finns i verkligheten eller ej, som till exempel i scenen när skådespelaren föreställer en 

publik som inte finns som lyssnar på honom eller henne i en monolog. 

För att kunna förstå det, inser jag att vi måste vara medvetna att given stimuli är enligt Asplunds teori 

inte samma sak som en reflex för att en respons till en stimuli är inte förutbestämd däremot det är det 

när det handlar om en reflex. 

Teorin utgår från att människor har en sådant behöv att vara ”social” så vi kan säga att orsaken till den 

sociala responsiviteten är att att människan är sällskaplig, att hon trivs i andras sällskap, att hon lever 

upp i andras närvaro och denna kan komma till uttryck på olika sätt. 

Att vara sällskaplig kan manifestera sig på flera olika sätt. från sorg till glädje, vrede, drivtig eller 

passivitet, etc...(Asplund, 1987)  Som Asplunds skriver i hans bok om den sociala responsiviteten, detta 

är ”aningslös, omedveten, barnslig, enfaldig, obekymrad över att göra bort sig och manipulerbar i all 

oändlighet”. Den  responsiva individen är godtrogen, lättlurad, lydig, till lags, ombytlig, ovillig att 

underkasta sig i en arbetsdisciplin, blir lätt uttråkad och ogillar att vara tyst. Det sägs då att människan 

är därför också i princip gränslöst manipulerbar ”(Asplund, 1987). 

Detta innebär för mig att vi drivs av sådant behov att vara social att vi kan bli manipulerad av andra och 

samhällets regler. Å andra sida vi, den moderna vuxen människan, förväntas vara saklig och ej 

manipulerbar fast den sociala responsibilteten kan vara så stark i vissa fall att det kan övervinna den 

förväntan. (Asplund, 1987). 
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Enligt denna studie behovet att respondera kan det bli med icke människor eller sådana ting som kan 

inte respondera. Asplund exemplifierar detta när drakflygaren rycker i linan då responderar draken. Vi 

ser exempel på detta när barnen leker med sina leksaker och till och med kommunicerar med dem. 

Jag kommer fram då att människan söker respons som kan innebära ett sätt att få bekräftelse för att hon 

är sällskaplig. Meningen att respondera är enligt min uppfattning ett sätt att få bli bekräftad av vår 

omgivningen och detta visar sig vara ett primär behov i människans natur som kan påverka 

välbefinnande positivt. 

Det finns ett annat begrepp inom den sociala responsiviteten, det så kallad i Asplunds teori ett 

kontinuum som innebär både social responsivitet och asocial responslöshet. De är varandras motsatser 

och samtidigt är de ömsesidigt uteslutande. Enligt Asplund när vi förhåller oss socialt responsiv kan det 

innebära att vara asocialt responslös mot ett och samma objekt, men trots detta går begreppen in i 

varandra och förklarar varandra. Barns beteende är  bra exempel på detta, så när två barn är nära och 

plötslig kommer en till barn i bilden för den ena, kan den andra barnen förhålla sig asocialt responslöss. 

Den sociala responsiviteten kan vara dämpats så kallad sordinerade under  krissituationer och den är en 

dämpad form av den sociala responsiviten. Exempel till detta är vid svåra situationer som till exempel, 

när någon i familjen dör, får skador, etc...Familjen eller vänner kan då bete sig stelt och reserverat som 

respektfulla främlingar och i detta fall den sociala responsiviteten har dämpats. 

Det finns ett annat begrepp i Aspslunds teori, det så kallad ”disciplinerad social responsivitet” på två 

skilda sätt. Å ena sidan enligt teorin finner vi den extrema disciplinering och å andra sidan skriver han 

om vardagslivets disciplinerade sociala responsivitet. I sin extremaste form detta disciplinering kan göra 

att individen helt förlorar förmågan att respondera, då individen blir socialt medvetslös. (Asplund, 1987) 

När vi pratar på telefon, detta kan vara ett exempel på en form av vardaglig social responsivitet som är 

disciplinerad. Vardagslivet gör i den bemärkelsen att det kan finnas ett rätt sätt – och därmed också ett 

orätt sätt. Det finns manus till exempel om hur ska man inleda ett telefonsamtal. I denna studie finner vi 

att utrymmet är ändå stort för den sociala responsiviteten inom ramarna för dessa föreskrifter . Det är 

därför inte möjligt att förutse vad som kommer att sägas eller avhandlas inom ramen för ett samtal. 

Den sociala responsiviteten finns under den disciplinerade ytan ändå och det disciplinerad social 

responsivitet är intressant i studien i den mening att den påverkas av disciplinen som är motsatsen till 

begreppet responsorium. Den disciplinerade form av vardaglig social responsivitet är mindre extrem än 

den andra formen. 
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4.1 Mimetisk rivalitet och mimetiskt begär 

Enligt Asplund är de lika elementära som den sociala responsiviteten, för att de kompletterar 

varandra så att den sociala responsiviteten kan  uppfattas som både positiv och negativ som ingår i 

begreppet. 

Enligt denna studie är det inte alltid att det förekommer mimetisk rivalitet mellan alla människor, 

t.ex. mellan vuxna och barn, och, inte alla objekt kan vara föremål för mimetisk rivalitet eller 

mimetiskt begär. Det är bara värdeneutrala objekt som kan bli föremål för mimetiskt begär samt 

rivalitet, och då objekt som har affektion värde inte blir det på samma sätt. 

Enligt teorin kommer jag fram att vi inte är alltid självständiga när vi ”väljer” vad ska vi begära och 

eftertrakta för att vi påverkas av andras begär . Vi kan begära ett objekt bara för att vi imiterar 

någon annans begär. 

Enligt detta forskning mimetiskt begär innebär att en person, A, börjar känna begär efter ett objekt 

och anser det att vara värdefullt bara för att en annan person, B, vill ha det. Det är den andras begär 

som sätter värdet. Detta begär leder till en rivalitet mellan aktörerna A och B. 

A:s beteende är i detta fall mimetiskt, dvs. härmande för att de vill ha samma sak. Föremålets värde 

består just där i att någon annan vill ha det. Enligt denna studie den mimetiska rivaliteten förutsätter 

också att A och B ser varandra både som rivaler och modeller, då de både härmar varandra och 

rivaliserar. Det föreligger ingen mimetisk kamp om de härmar varandra utan att rivalisera, eller om 

de rivaliserar utan att härmas. Om A och B är rivaler är för att de uppfattar sig hindrad av den andre 

från att uppnå objektet och därför kommer A och B slutligen att försöka förgöra varandra. (Asplund, 

1987). 

Enligt Asplunds teori det mimetiska begäret är en form av social responsivitet fast det är bara under 

vissa omständigheter, som den sociala responsiviteten, tar sig uttryck i mimetisk rivalitet. Asplund 

menar att den mimetiska rivaliteten är utbredd i det moderna samhället, där jämlikhet spelar en 

större roll. Den mimetiska rivaliteten är då elementär.  När man studerar barn i ungefär samma ålder 

kan man se tydliga exempel på mimetisk rivalitet, om  man ger  t. ex. två syskon  identiska leksaker 

börjar de ofta slåss om den andras leksak fast de är identiska (Asplund, 1987). 

I vissa fall budgivning kan vara en bra exempel på mimetiskt begär och mimetisk rivalitet. I en 

budgivning, blir det så att ju fler spekulanter som eftertraktar samma objekt desto större värde får 

det. 
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4.2  Responsorium 

Detta är ett annat viktigt begrepp i Johan Asplunds teori. Ett responsorium kännetecknas, enligt 

Asplund, av det sociala beteende som är improviserat och spontant.   I ett responsorium kommer 

responserna direkt samt på varje stimulus följer omedelbart en respons, men responsen är aldrig 

bestämd då det finns utrymme för spontanitet. Det går inte att vara säker på vilken respons som 

kommer att följa på en given stimulus för att den är spontan. 

Små barn till exempel responderar spontant och omedelbart på sin omgivning då befinner de sig i 

ett ständig responsorium. Det är med uppfostran som spontaniteten tyglas men ibland även vuxna 

kan befinna sig i ett responsorium och detta kan variera från person till person. Kulturen och 

klimatet kan också spela roll i detta sammanhang. I Sverige upplever jag att på grund av bland 

annat, klimatet och kulturen är folk mindre spontan än i andra länder som till exempel Spanien i 

södra Europa. Detta kan upplevas som en kultur kontrast som själv har jag upplevt. 

Enligt tidigare forskning samt teori: 

Om människan är sällskaplig (Asplund, 1987) samt har ett behov att bli bekräftad genom att få 

respons, varför och hur bloggande  kan påverka bloggares välbefinnande, då bloggande innebär 

större social stöd och integration?. 

Jag kommer att analysera detta med hjälp av intervjuer samt enkäter. 

5 Metod och material: Kvalitativ 
metod 
Jag valde en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som tyckte som var mest passande 

för att hitta svaret på frågan om hur och varför responderternas välbefinnande påverkas av 

bloggandet. Nu i efterhand anser jag att min roll som forskare kan ha påverkad studien subjektivt 

eftersom själv är jag bloggare och positivt inställd till bloggandet. Jag har i efterhand kommit till 

insikt om detta och att min egen bloggande och inställning kan ha påverkat mitt arbete till en mer 

induktiv studie än jag hade önskat. 

5.1 Semi strukturerade intervjuer med olika 
bloggare. 
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I en semistrukturerad intervju forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska 

beröras (det kallas för en intervjuguide), men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte 

ingår i denna kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. 

Intervjuprocessen är flexibel men i stort sett kommer frågorna att ställas i den ursprungliga 

ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen. (Bryman, 2002). 

5.2 Enkäter 
 

Jag valde att dela ut frågorna via mejl till de respondenterna som fann sig utanför Stockholm. 

Respondenterna svarade och skrev själva på frågorna och sen fick jag tillbaka deras svar via mejl. 

Enkäter inser jag nu att det kan vara svarare att analysera eftersom kommunikationen med 

responderterna kan bli mera begränsade. Jag pratade då på telefon med dem i efterhand för att 

försöka åtgärda detta. 

5.3 Tillvägagångssätt 
 

Jag har valt från början att använda intervjuer i min studie då detta kan ge kunskap om syftet. 

Intervjuer är en kvalitativ metod vilket passar syftet då förhoppningen är att få innehållsrika svar. 

Trost (2003) beskriver att kvalitativa intervjuer innebär att man ställer enkla och raka frågor som 

ger innehållsrika svar och det är detta som är kan ge kvaliteten. Med rätta frågor kan man eventuellt 

styra en del av själva kvalitén på svaren. Nackdelen med intervju är om personer inte vill delta i 

intervjun eller om man inte får ut relevant fakta. Det finns både öppen intervju och strukturerad 

intervju berättar Lantz (2007). Till studien passar en riktad öppen intervju, semistrukturerad frågor 

eftersom jag måste se till att intervjun håller sig till ämnet med färdigt formulerade frågor. Med 

öppen intervju menas att respondenten fritt kan berätta om ett fenomen och erfarenheter. 

Respondenten svarar med sin beskrivning av verkligheten vilket passar till syftet då troligtvis 

respondenternas svar kan komma att bli olika. Lantz (2007) styrker mitt val av öppen metod genom 

att skriva att om syftet är att få en djupare förståelse av ett fenomen och man väljer att intervjua ett 

mindre antal personer så är öppen intervju ett bättre alternativ. 

Eftersom jag själv bloggar aktivt inser jag att jag som forskare, kunde relatera mig till respondenten 

och har varit en fördel i den mening att ”vi pratade samma språk”. Samtidigt har jag en positiv 

inställning till bloggande och detta tycker kag att det skapar gemenskap med andra bloggare. Att 
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genomföra denna uppsats har visat mig däremot en mer realistisk bild på vad bloggande innebär 

som jag, författare räknade inte med innan studien. 

 

5.4 Urvalsgrupp 
 

Jag valde ut olika personer över 18 som bloggar då blev det bara kvinnor oavsett vad de bloggade 

om. I början försökte kontakta kända bloggare men fick ej svar. Sen kontaktade jag några bekanta 

och vissa tackade jag i början men sen blev det ingenting av det. Jag lyckades däremot men min 

praktikant i mitt företag som ville och då gick det bra. Hon, Tardito var 25 år bloggare från Italien 

och hon kände sig fri att svara som hon ville. Eftersom jag hade bara en då, skrev jag en annons på 

webben, www.statist.se, ett forum för folk som vill jobba och synas i tv, i reklam som skådis eller 

statist inom media, och då fick jag överraskande många svar från folk som bloggar. Ålder av de som 

svarade på annonsen var mellan 13 till 60 år, de flesta kvinnor alla obekanta till mig. Jag valde de 

första som svarade på annonsen som var över 18 och kvinnor oavsett innehållet av deras bloggande. 

Jag skrev i annonsen att jag från MissLopez blogg sökte bloggare som vill delta i en undersökning 

för min uppsats på Stockholms universitet. Eftersom i annonsen skrev jag inte om frågeställningar, 

bara att det var en studie gjord av Miss Lopez´s bloggare tycks jag att responderterna var inte i sig 

påverkade till ett specifikt svar. Enligt min uppfattning detta påverkar reliabiliteten positivt eftersom 

det förväntas inte ett specifikt svar från responderternas. 

Samtidigt kommer jag till slutsatsen i efterhand att namnet i sig, Miss Lopez kunde låta attraktiv för 

vissa av dessa responderterna p.g.a. assosiation till kändisar i media, liksom Jennifer Lopez, artist 

från Hollywood, USA. Jag inser nu att detta kunde ha påverkat intresse positivt för vissa att delta i 

undersökningen eftersom de som är med i statist.se forum är själva intresserade av artisteri inom 

film, tv och reklam. 

Eftersom några av dom jag valde, var inte från Stockholm , var jag tvungen att göra undersökningen 

med hjälp av enkäten via mejlet. Det blev fyra enkäter via mejl samt telefon och två intervjuer. 

Jag bokade tid med dessa som kunde träffas i Stockholm och spelade in. Samtliga som svarade på 

annonsen visade sig mycket intresserade att delta och visade sig till och med smickrade av att bli 

förfrågad, till och med en av dom, ville bli fotograferad för bloggen. Några visade intresse att vara 

med på Misslopez blogg och samarbeta och då gick jag med på att skriva ett inlägg om en av dom, 

Vanita Bergman, någonting hon tackade mig. 

Sammanlagt blev det sex bloggare med skilda backgrunder över 18 för att  få olika infallsvinklar till 

syftet. Alla bodde i Sverige, en med invandrarbakgrund från Italien, Tardito, de andra från Sverige. 

http://www.statist.se/�
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5.5 Forskningsetik 
 

Som forskare finns det etiska regler att följa och tänka på eftersom det ofta har med människor att 

göra. Björkdahl Ordell skriver om fyra huvudkrav som vetenskaps rådet har tagit fram: 

 

De fyra huvudkraven i Björkdahl (2007) kapitel är: 

1. Informationskravet: forskare ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

2.  Samtyckes krav: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.   

3. Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Syftet till min forskning presenterar jag när jag kontaktade bloggare. I min 

studie tog jag hänsyn till att människor samtycke att delta eller ej. Det är viktigt att förmedla till 

dem om hur jag kommer att använda deras svar från intervjun i studien och att deras namn och 

arbetsplats inte kommer att nämnas i mitt arbete om de inte vill men i mitt fall bloggare som jag 

undersökte ville gärna synas de flesta. Jag har en skyldighet att se till att ingen annan än jag har 

tillgång till materialet jag får fram via intervjuerna. Fast i mitt fall vissa ville gärna synas på min 

blogg på Misslopez också och ingen av respondenterna var intresserade att behålla anonymiteten 

helt i studien. 

5.6 Förberedelser och tillvägagångssätt 
 

För att inte gå miste om intressant information som kan gynna mitt syfte valde jag ut fler personer 

som jag kunde tänka mig att intervjua än antalet intervjuer jag tänkte genomföra. Detta i fall någon 

person valde att tacka nej till att delta. Inför intervjuerna görs en intervjuplan vilket innehåller 

intervjufrågorna. Hur strukturerad planen är beror på viken intervjumetod man använder. i 

Intervjumetodik (Lantz, 2007) menar hon att i en öppen intervju kan planen innehålla 

frågeområdena. I intervjuplanen ska även en bakgrund finnas till varför man gör denna intervju och 

även information om själva intervjun exempelvis hur lång tid man tror intervjun kan beräknas ta 

och hur resultatet kommer användas. Dessa punkter fanns direkt från mig när jag kontaktade 

bloggare. Även etiska regler tas upp som exempelvis anonymitet och tystnadsplikt vilket jag tog 

upp med samtliga respondenter. Allt detta för att respondenterna ska kunna överväga om han eller 
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hon verkligen vill delta i min intervju. Detta ökar även tillförlitligheten för intervjun och 

examensarbetet. Lantz anser att man bör göra provintervjuer för att se att intervjun är tillförlitlig och 

att upplägget är passande. En provintervju gjordes med en bloggare bekant till mig för att se att 

frågorna var bra formulerade. Jag utvärderade provintervjun och gjorde några justeringar bland 

frågorna. Detta gjorde även att jag kunde se min roll som intervjuare. 

5.7 Genomförande av intervju 
 

Innan intervjuerna startade gick jag igenom syftet med intervjun samt att respondenterna fick svara 

direkt eller skriva på mejl till mig som godkännande av intervjun. Intervjuerna ägde rum på olika 

dagar i maj 2010 för att jag skulle kunna sammanställa varje intervju för sig. Intervjuerna ägde rum 

i olika platser, till och med på Scandic Anglais hotell i Stureplan, Stockholm. Jag skrev ner 

respondenternas svar genom att använda mig av papper och penna samt spelare men alla gick 

igenom själva på vad de hade sagt eller skrivit och gav deras ok. 

 

5.8 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Trovärdighet samt tillförlitlighet kan avgöras av läsaren (Trost, 2003) beroende på hur man skriver 

ut själva intervjun i sin forskning. Normalt brukar man inte skriva ut hela intervjusamtalet genom 

att ta med onödiga meningar som inte har med forskningen att göra, vilket jag har haft i tankarna 

när jag sammanställt mitt resultat. Alltför många direkta citat från intervjun kan få läsaren att tvivla 

på trovärdigheten menar Trost (2003). Jag har valt att fråga bloggare att skriva och godkänna vad de 

har sagt i efterhand för att vara säkert att det har inte blivit något missförstånd med språket med 

tanke att svenska är inte mitt modersmål. Alla som gick på att delta visade villiga att skriva sina 

svar och gav deras godkännande gärna. Vad gäller giltighet anser Trost (2003) att forskaren måste 

kunna påvisa att den data man samlat in är seriös och relevant samt att man har analyserat 

materialet på korrekt sätt för att det ska vara trovärdigt. Jag har under hela sammanställningen sett 

till mitt syfte så att enbart relevant fakta är med i resultatet. Lantz (2007) skriver även om 

giltigheten i en studie. Min uppfattning om vad Lantz skriver angående giltighet är att de begrepp 

man använder i sin studie ska kunna bevisas ha en betydelse. Jag har även en provintervju gjorts för 

att öka giltigheten i min undersökning. 



21 
 

6 Analys 
När intervjuerna var avklarade så sparade jag rent de svar som jag fick från respondenterna på dator 

för att ha bättre struktur på anteckningarna. På så vis läser jag igenom intervjuerna då kan det 

sammanställas och jämföras. Bearbetningen fortsatte med att jag sammanställde svaren utifrån vad 

som var relevant för syftet. Lantz skriver om processen med att se till helheten av den data som 

samlats in och att sedan se till detaljerna och vad som är relevant (Lantz, 2007). Lantz skriver om 

vikten att ta kopior på anteckningar från sina intervjuer. Jag sammanställde alla anteckningarna från 

intervjuerna. Sedan sammanställde jag det som var relevant för syftet. Jag läste igenom texten flera 

gånger för att försäkra mig att jag enbart hade relevant information från intervjuerna. 

Sammanställningarna av intervjuerna är respondenterna egna ord för ökad tillförlitlighet. Vidare bör 

man gruppera intervjuernas innehåll när det finns en variation i svaren. Jag har valt därför tematisk 

kvalitativ analys för att bearbeta mitt insamlade material och analysmetoden går ut på att dela in 

informationen i olika teman. Forskarutmaning ligger i att identifiera dessa olika teman som är 

återkommande i olika delar av materialet men uttrycks på olika sätt och med olika ord. Det måste 

göras då en sortering där de olika delarna hanteras separat och börja formas till teman med varje 

intervju. Jag som forskare bör även välja ut och presentera observationer eller citat som är relevanta 

ur varje tema. Jag läste igenom svarsenkäterna ett antal gånger tills jag kunde lista ut de olika 

återkommande teman och sen sammanfattade jag dom med hjälp av olika citat från respondenterna. 

7 Resultat 
För att ge en bättre bild av den enskildes upplevelser och synpunkter redovisas gemensamma 

punkter.  Jag kommer att göra först en presentation av alla respondenterna för bättre förståelse av 

studien. Undersökningen genomfördes under maj månad 2010. 

En av informanterna heter Matina Du Rees, 24 år gammal då som bor i Trollhättan där hon studerar 

”International politics and economics” på Högskolan Väst. Hon är uppväxt i Mölnlycke nära 

Göteborg, Sverige. Hon gör en beskrivning av sig själv som ambitiös som sätter höga krav på sig 

själv mest för att hon aldrig vill vara ”average” utan hon vill sticka ut lite. Hon är idag student, 

bloggare och lokal politiker. Anledningen för att hon har börjat med bloggande är att hon såg en 

värld av möjligheter, hur långt människor hade kommit genom sina bloggar och kände att hon även 
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vill vara en del av denna världen. Hon inser att om man bli något måste man synas och höras och 

vart bättre än genom bloggande. Hon ser väldigt positiva effekter i bloggande och hon blir alltid 

glad av att sätta sig ner och skriva i bloggen. På detta sättet slipper hon gå runt och bära på jobbiga 

tankar och kan dela med sig och med alla andra vilket är en storts terapi i sig själv för henne. Hon 

säger att hon mår väldigt bra av att blogga för att hon kan skriva av sig själv och då får hon tillbaka 

bra respons från hennes läsare. Du Rees Rosen har svarat genom en enkät via mejl. 

Den andra heter Stefania Tardito, som var då är 24 och kommer från Italian. Tardito har svarat i en 

intervju på en kaffe i Stockholm. Hon var  i Sverige för att plugga marknadsföring vid Stockholms 

Universitet.  Hon bloggade då om livsstil och latinska trender på Miss Lopez´s blogg samt på egen 

blogg innan dess. Hon tycker att bloggande kan vara en bra sätt för att skriva ner känslor och 

fundera på dem. Om bloggen har publik kan man får kommentarer från andra personer, eller, om det 

är privat, kan man bestämma sig för att ha några andra bloggare som läser och ger deras förslag och 

åsikter då för henne det är ett sätt att få respons och på detta sättet kan man få gemenskap och tillhör 

en grupp. Samtidigt för Tardito bloggande kan göra att man känner sig lite lättad för att när man 

skriver ner känslor, kan man fundera bättre på sitt liv. För Tardito, man kan må bättre genom att 

skriva ner känslor och att få respons. 

Den tredje informant heter Annelie Hollender och var 19 år då. Hon studerar  i Malmö: barnmusik 

och rörelse - rytmik som metod. Hollender har svarat med en enkät via mejl. Hollender beskriver 

sig själv som en kreativ och social tjej som gillar att ha många saker att göra. På hennes fritid rider  

hon och spelar teater i en egen teatergrupp, där vi sjunger, dansar och har lite akrobatik. Hon skriver 

manus, även böcker, noveller och dikter på hennes fritid. Det är ganska ofta hon målar lite. Hon är 

intresserad av film också. Hollender började med bloggande eftersom hon blev nyfiken på grund av 

all uppståndelse. Enligt henne alla pratade om att blogga och helt plötslig var det bland det 

populäraste man kunde göra och samtidigt ville man hålla koll på vad som hände i den andras liv.  

Att blogga för henne blir som en öppen dagbok. Hon fortsätter med bloggandet eftersom det ger  

mycket för henne och hon kan fortsätta att hålla kontakt med inte bara vänner utan andra som kan 

ge  råd och kommentera hennes dag och det hon gör. 

En annan informant heter Rose Marie Wedin. Hon beskriver sig själv som en framåt utåtriktad tjej 

som bor i Gävle. Hon är väldigt intresserad av svenska och bloggande och hennes stora intresse är 

att synas och träffa nya människor. Hon är statist och modell och varit det i 5 år nu enligt henne. 

Rose-Marie Wedin, ska ändra namnet till Stella, och var 20 år gammal då. Wedin jobbar som 

modell, statist, och pluggar på gymnasiet. Hon bloggar för att hon vill att hennes läsare ska få 

möjlighet att få läsa utav hennes tankar och kunna uppfylla drömmar att det går om man vill, säger 

hon. Wedin säger att hon självklart svarar till alla hennes läsare för att dem är viktiga för henne. 
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Wedin älskar att höras och synas och tack vare bloggande har hon fått bättre kontakt med människor 

än förut och hon är mer framåt som person. Wedin säger att hon mår väldigt bra av det hon skriver, 

och det känns för henne som hon inte har så mycket kvar i hennes själ att förtränga, därför hon 

älskar att få ut det hon skriver på hennes blogg. 

En annan responden gav bara hennes förnamn, Josephine och hon har svarat med en enkät via mejl. 

Josephine säger att hon är en impulsiv men målmedveten tjej som har många bollar i luften 

samtidigt, enligt henne. Hon bloggar om hur det är att vara osams med hela världen, känna sig som 

samhällets bottenskrap och leva med bipolär sjukdom. Det hon skriver är ärligt och naket, inga 

lögner säger hon. Alltifrån hennes rädsla över att en dag kunna ta hand om ett barn, leva ut hennes 

drömmar, hennes syn på livet till vardag och olika händelser. Hon var då  för tillfället hemlös då 

hon blev vräkt från sitt lägenhet nere i Ängelholm och "bor" numera i Stockholm, enligt hennes 

beskrivning.  Hon är arbetslös, arg och missanpassad men glömmer aldrig humorn och mystiken i 

vardagen. Hon älskar musik, vardagspoesi och lever i sanning. Josephine var 20 då och arbetslös. 

Hon började med bloggande på grund utav hennes passion för skrivandet och för möjligheten att nå 

ut till människor. Hon får mycket feedback för sitt skrivande vilket känns positivt för henne och 

folk ber henne att aldrig sluta och de berömmer hennes styrka. Josephine tycker att alla mår bra utav 

lite beröm. 

Den sista av informanterna  heter Vanita Bergman som arbetade som säljcoach. Hon blev intervjuad 

på Hotel Anglais Stureplan i Stockholm. Hon beskriver sig själv som en av dom absolut ”positivaste 

människorna i världen”, som är van vid att få allt som jag vill ha i livet. Vanita älskar att synas , gå 

runt mycket på Stockholms inneklubbar, och handlar en hel del designer kläder. Hon säger att hon 

har mycket underbara vänner och att hon kommer snart att flytta till Los Angeles där hon siktar på 

att bli skådespelare eller båt försäljare. Hon bad mig att skriva om henne och vad hon hade sagt till 

mig vid vår träff då skulle hon skriva om mig på hennes blogg också, som hon faktiskt gjorde. Hon 

insåg detta som en del av marknadsföring i sig för att få mera besökare på hennes blogg. Vanita ser 

kändis bloggare som förebild och eftersträvar att bli kändis på hennes blogg. För henne är det skönt 

att få skriva av sig för att vi alla människor behöver ett sätt att bearbeta saker som händer i livet. 

Hon tycker att det är kul att nå ut till så många och göra sin röst hörd. 

Alla informanterna kände till min blogg, Misslopez blogg för att det stod i annonsen. Alla utom 

Tardito, min praktikant på Miss Lopez´s blogg, var okända människor för mig. De andra är olika 

svenska bloggare från olika delar av Sverige som har egen blogg eller bloggar under en 

”community” blogg, alla i tjugo års ålder som de flesta bloggare är nu förtiden.. Vissa av dom vill 

så gärna bli kända bloggare, få mycket uppmärksamhet och använder bloggen för att uppfylla sina 

drömmar har de sagt och de vill gärna synas. Några, anser jag, är påverkade av glamour trender på 
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Stureplan i Stockholm och ser kända bloggare som förebilder. Jag var positiv överraskad hur 

engagerade deltagarna var i sina svar. 

Om vi utgår från Asplund teori att människan är sällskaplig och har i sin natur att vara socialt 

responsiv och skapa interaktion (Asplund, 1987) vill jag analysera hur och varför bloggande kan 

påverka välbefinnande, då ”expresive webwriting” (uttrycksful skrivande) genom bloggen innebär 

större social support och integration. 

Vi kommer att analysera detta med hjälp av intervjuer samt enkäter. Efter att analysera 

respondenternas svar finner jag tre viktiga återkommande tema relaterade till teorin och tidigare 

forskning: 

7.1 Enligt Asplunds teori, människan är sällskaplig i sin 
natur och söker sig efter respons på stimuli: ett sätt att 
synas och få bekräftelse 
 

Enligt Asplund (1987) är människan socialt responsiv. Detta innebär att hon är sällskaplig i sin 

natur, och att hon har en medfödd disposition att "svara" när andra ställer "frågor" till henne. Det 

innebär på ett eller annat sätt att respondera på en eller flera andra människors närvaro. Som 

respondenten Matina Du Rees Rosé: Jag mår väldigt bra av att blogga och det tror jag är för att 

jag kan skriva av mig och att jag får tillbaka bra respons från mina läsare. 

I bloggandet har man en publik son kan ge feedback på ett sätt då bloggaren kan känna interaktion. 

Tardito säger: Man kan känna sig lite lättad. När man skriver ner känslor, kan man fundera bättre 

på sitt liv. Man kan må bättre genom att skriva ner känslor och att få respons. 

Enligt Asplunds teori när två personer uppmärksammar varandra och svarar på varandras beteende 

är de socialt responsiva (Asplund, 1987). Teorin om den sociala responsiviteten utgår från att 

människan är sällskaplig, att hon trivs i andras sällskap och att hon lever upp i andras närvaro. Som 

Josephine svarar: Jag får mycket feedback för mitt skrivande vilket känns positivt, folk ber mig att 

aldrig sluta och de berömmer min styrka, alla mår bra utav lite beröm. 

Det är detta medfödd behöv i människans natur att bli bekräftad av sin omgivning som driver 

människan att söka sig efter respons. Vi eftersträvar respons på stimuli och på detta sätt bekräftar 

vår identitet enligt teorin. 

Som Anneli Hollander säger: jag fortsätter eftersom det ger mig mycket mer och jag kan fortsätta 

att hålla kontakt med inte bara mina vänner utan andra som kan ge mig råd och kommentera min 
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dag och det jag gör.”. Stella” jag har fått bättre kontakt med människor än förut. Jag är mer framåt 

som person. 

 

Jag själv som forskare har varit mycket positivt överraskad över hur medvetna bloggare  är om det 

som driver dom, att få respons på ett eller annat sätt. Att få trafik på bloggen eller kommentarer blir 

då ett sätt att bli bekräftad som gör respondenterna att må bra. 

7.2 Enligt Aslunds forskning: mimetisk begär 
 

En annan viktig punkt är det mimetiska begäret. Idén bakom begreppen i Asplunds teori (1987) går 

ut på att människor inte är självständiga när de ”väljer” vad de ska begära och eftertrakta . Vi hyser 

begär efter ett objekt bara för att vi imiterar någon annans begär. Mimetiskt begär innebär enligt 

Asplund att en person, A, börjar känna begär efter ett objekt och anser det vara värdefullt bara för 

att en annan person, B, vill ha det. Då enligt teorin det mimetiska begäret är en form av social 

responsivitet. Begreppen mimetisk rivalitet och mimetiskt begär tas upp i denna uppsats för att 

Asplund (1987) anser att de är lika elementära som den sociala responsiviteten.. Asplund använder 

dessa begrepp för att komplettera begreppet social responsivitet. Den sociala responsiviteten ska 

inte uppfattas som uteslutande positiv samt både strid och fred ingår i begreppet. 

Respondenten Matina Du Rees Rosén säger: Jag såg en värld av möjligheter, jag såg hur långt 

människor hade kommit genom sina bloggar och kände att jag även vill vara en del av denna 

världen. Vill man bli något måste man synas och höras och vart bättre än på internet. 

 

Anneli Hollender säger: Jag blev nyfiken på grund av all uppståndelse. Alla pratade om att blogga 

och helt plötslig var det bland det populäraste man kunde göra. 
 

Bloggandet fungerar som ett sätt att leva upp våra begär som gör oss att må bra. Enligt Asplunds 

teori den mimetiska rivaliteten förutsätter också att A och B ser varandra både som rivaler och 

modeller, då de både härmar varandra och rivaliserar (Aspslund, 1987). Det mimetiska begäret 

innebär samtidigt enligt min uppfattning, en källa för inspiration då kan vi låta oss att bli inspirerad 

av våra förebilder. 
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7.3 Enligt Asplund teori samt  tidigare forskning: 
uttrycksfull skrivande, ett sätt att bearbeta och få 
gemenskap 
 

Som Asplund (1987) menar vi söker respons för att få erkännande och bejakande av vår identitet. 

Respondenten Vanita säger: Det är skönt att få skriva av sig. För att vi alla människor behöver ett 

sätt att bearbeta saker som händer i livet. En del sjunger ,en del målar och en del bloggar eller som 

Rose-Marie Wedin Jag mår väldigt bra av det jag skriver ut av mig, och det känns som jag inte har 

så mycket kvar i min själ att förtränga. Jag älskar att få ut det jag skriver. 

 

Jag tycker också att det är viktigt att ta upp kopplingen mellan de terapeutiska fördelarna med det 

fysiologiska för att kunna se helheten. Från tidigare forskning, i artikel av Wapner:(2008) 

Självmedicinering kan vara orsaken bloggvärlden har tagit fart. Forskare (och författare) har länge 

känt till de terapeutiska fördelarna med att skriva om personliga erfarenheter, tankar och känslor. 

Men förutom att fungera som en stress-coping mekanism, uttrycksfulla skriftligen ger många 

fysiologiska fördelar. 

Enligt tidigare forskning (Wapner, 2008) att blogga kan utlösa dopamin release i hjärnan, som liknar 

musik, att springa och titta på konst. Att uttrycksfull skrivande kan utlösa dopamin innebär en 

ökning i vår välmående liksom att måla, träna, etc... som kan göra oss att må bra. 

Enligt tidigare forskning (Baker, Moore, 2008) bloggande och regelbundet uppdatering av 

personliga webbsidor med information som bjuder in andra att kommentera kan ge en större känsla 

av att tillhöra en grupp och större förtroende att de kunde lita på andra om hjälp. I studien alla 

respondenter, berättade att de kände sig mindre stressade och deprimerade efter två månaders online 

sociala nätverk, så vi kan säga enligt denna studie att individer ansluter sig till varandra och ser 

varandras uttryck är grunden för att utgöra en gemenskap. Som en av responderarna säger, Stella: 

Jag har fått bättre kontakt med människor än förut. Jag är mer framåt som person. 

 

Resultat: Alla kvinnor i studien inser bloggande har påverkad deras välbefinnande. Jag kommer då 

fram till att bloggande kan ha påverkad dessa kvinnor välbefinnande för att bloggande är i sig ett 

sätt att få respons och på detta sätt får de bekräftelse som medför större gemenskap med deras 

omgivning. 
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8 Diskussion med förslag till 
fortsatt forskning 
Min avsikt med denna studie är att undersöka hur och varför bloggande kan påverka bloggares 

välbefinnande.  Inom kändis bloggvärlden, finns flera exempel på att man kan må bra av 

uttrycksfull skrivande som artisten Ricky Martin i Twitter, som under rubriken Under de senaste 

månaderna gav mig uppgiften att skriva mina memoarer har han delat till världen sina personliga 

erfarenheter. Artisten har erkänt att detta projekt har hjälpt honom, som han förklarar, att "bli av 

med vissa saker" och må bra. 

Idag har jag fattar fullständigt ansvar för alla mina beslut, och alla mina handlingar (...)., har sagt 

Ricky Martin i sin Twitter(2010). 

Några, anser jag, är påverkade av glamour trender på Stureplan i Stockholm och ser kända bloggare 

som Blondinbella, Kenza i Sverige ...som förebilder. Jag tycker att i min metod  fick jag positiv 

respons och jag var överraskad hur engagerade deltagarna var i sina svar. 

Jag inser efter studien däremot att även om att blogga i sig kan påverka vår välbefinnande, som jag 

anser som positiv, det finns en annan sida också. Son respondenten Martina säger: Bloggvärlden 

kan vara en ytlig och grymvärld och allt som man skriver kommer ligga kvar, därför måste man 

vara väl medveten om vad man ger sig in på. Det kan bli mycket tidskrävande, stressande, samtidigt 

bloggares exponering är en faktor att räkna med. Bloggandet och det som skrivs på nätet uppfattas 

ibland fel och kan ge en missvisande bild av människan bakom bloggen samt denna exponering är 

inte alltid riskfri. Vissa bloggare blir uppfattad i vårt samhälle, ibland som ytliga människor som 

letar efter bara rampljuset där dessutom man kan tappa sitt privatliv. I vissa fall vissa bloggare 

använder sig av bloggandet för att uppnå sina behov av bekräftelse till stor pris för deras privatliv. 

Jag själv erkänner, efter min tid som bloggare, de två olika sidor av bloggande, både positiv och 

negativ i olika grader och nu tack vare denna studie är jag medveten om det. 

Vilken funktion fyller bloggande? Vad betyder bloggandet för den moderna människan i vårt 

samhälle?. Bloggandet har blivit ett socialt fenomen i vårt samhälle samt är redan nu en del av 

vardagslivet för den moderna människan. Bloggandets funktion och betydelse växer fram i det 

moderna samhället och framtiden kommer att visa oss hur det kommer att utvecklas. Genom sociala 

media som bloggar, den moderna människan hittar genom denna typ av nätverk, respons, 

gemenskap med andra, och bekräftelse av sin egen identitet. Bloggandet som webbpublicering är ett 

utmärkt verktyg att uppfylla det medfödda behöv av respons i människansnatur. 
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Vi bör vara medvetna samtidigt om riskerna som innebär den exponeringen men detta kan 

analyseras i en annan studie: Varför exponeringen genom bloggen kan innebära risker och i så fall 

hur undviker vi dom? Att lära sig att webbpublicera utan oönskad självutlämnande av sitt privat liv 

kan vara en diskussion till fortsatt forskning. 
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9 Bilaga 1: Intervjuguide 
1- Presentation 

 

”Berätta lite om dig själv” 

 

Vad heter du? (genus) 

 

Hur gammal är du? 

 

Vad har du för sysselsättning? 

 

2-”Berätta om ditt bloggande.” 

 

Är bloggning en del av ditt jobb? 

 

Hur länge har du bloggat? 

 

Hur ofta bloggar du? 

 

3- Varför startade du blogga? 

 

4-Vilken betydelse har bloggandet i ditt liv just nu? 

 

6- Om du vet du hur mycket trafik har du på din blogg, hur känns det för dig att ha en publik som 

läser din blogg? Får du kommentarer på dina inlägg? Svarar du tillbaka till dom? 

 

7-Blogging kan vara tidskrävande. Hur gör du för att hitta den tiden? 

 

8- Vad är det som driver dig att webbpublicera? 

. 

9-Har ditt liv påverkas av att blogga? Och då i så fall, hur? 
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10- Hur mår du av att blogga och varför tror du?. Tycker du att du mår bättre om du bloggar 
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