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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bloggens innehåll reflekterar bloggarens syn på 

vad som är privat och vad som är offentligt. Detta har skett genom att först urskilja följande 

ämnen i bloggarna: vänner, jobb, sömn, mat, hälsa, nöje, familj, sex och pengar, och sedan 

undersöka vilka av dessa ämnen som respektive bloggare använder sig av och vilka som 

utelämnas från bloggen. De ämnen som används av bloggarens blir då offentliga, medan de 

som utelämnas förblir privata. Funktionerna av självutlämning – självförtydligande, social 

bekräftelse, social kontroll och relationell utveckling - har analyserats och slutligen har 

skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga bloggarna undersökts.  

 

Den teoretiska ramen består av kategorierna; privat och offentligt, medierad voyeurism, 

empowering exhibitionism samt ett renodlat likhetsperspektiv inom genusdiskurs. Medierad 

voyeurism som är konsumtionen av avslöjande bilder och information om andras verkliga liv, 

leder ofta till empowering exhibitionism vilket sker då individen tar kontroll över 

framställningen av sig själv och går emot den skam som är kopplad till konceptet privat. Det 

empiriska materialet för undersökningen består av sju dagars utdrag av Cimon Lundberg, 

Isabella Löwengrip, Johanna And och Simon Leisjö’s bloggtexter från sista veckan i augusti 

2012. Kvalitativa samtalsintervjuer med And och Leisjö har fungerat som ett komplement till 

textanalysen av bloggarna. Genom en kvalitativ metod har ett narratologiskt perspektiv 

tillämpats i analysen för att besvara följande frågeställningar:  

1. Hur reflekterar bloggarnas innehåll gränsen mellan den privata och den offentliga sfären? 

Vilka ämnen tas upp och vilka utelämnas? 2. Skiljer sig förhållandet till det privata/offentliga 

mellan kvinnliga och manliga bloggare? 3. Vad kan de olika graderna av självutlämning säga 

om bloggens betydelse för individen? Vilken funktion fyller olika texttyper hos dessa 

bloggare?  

Undersökningen har visat att även om flera ämnen som tidigare var privata offentliggörs i 

bloggarna, så dras gränsen för det privata än idag vid ämnet; sex. Familj och vänner har 

flyttats till den främre regionen samtidigt som gränsdragningen för ämnena jobb och ekonomi 

skiftar hos de olika bloggarna. Skillnaderna mellan de kvinnliga och de manliga bloggarna har 

varit obefintliga eller minimala, vilket kan hänvisas till att bloggarna formas inom samma 

sociokulturella sammanhang. I samtliga bloggar sker självutlämning i olika grader och högre 
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grad av självutlämning har visat sig fungera som empowering exhibitionism. Större 

självutlämning kan kopplas till att ämnet blir mer privat. 
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Under 2000-talet har världen skådat en snabb teknologisk förändring som har satt sina spår i 

historieböckerna och i vår kultur. Användningen av sociala nätverk har exploderat och idag 

ses det praktiskt taget som ett måste att ha ett Facebook-konto. Miljontals människor världen 

runt använder sig av Twitter och bloggar som har blivit plattformer där folket kan uttrycka sin 

röst, sina åsikter och privata tankar. Den personliga bloggen har ersatt den låsförsedda 

dagboken som hade sin plats i nattduksbordet, och har placerat individens privatliv i 

strålkastljuset. Detta har inte skett helt ofrivilligt utan idag strävar människor jämt och 

ständigt efter allt större uppmärksamhet på sina livsberättelser, som är huvudpersonen i 

majoriteten av dagens bloggar. 

 

Bloggen kräver inga större tekniska kunskaper och används av tusentals människor för att 

dela med sig av sina vardagar, fånga omgivningens uppmärksamhet och uttrycka vem man är 

och vill framstå som. Här kan varje individ själv kontrollera hur hon framställer sig själv och 

därmed den bild som andra får av henne.  

 

Det unika med livsberättelsens presentation i bloggen är att den inte förblir privat, utan istället 

blir en del av en större offentlighet. Med Internets räckvidd och bloggen som verktyg har den 

privata individen, utan utomstående redigering, möjlighet att påverka ett oräkneligt antal 

människor världen runt. Våra individuella livsberättelser, erfarenheter och tankar kan idag nå 

bortom vår omedelbara vänskapskrets och ut i världen med en tidigare osedd slagkraft. 

Bloggen kan i dess användning uppfattas vara trivial, i synnerhet när man läser om vad ens 

grannar åt till middag den föregående tisdagen. Emellertid består våra liv av miljontals små 

pusselbitar och bloggen är i dess fragmenterade form det perfekta exemplet på hur små bitar 

av våra liv bildar en större helhet som i slutändan berättar historien om vilka vi är.  

 

I bloggen står individens liv ständigt på gränsen mellan det privata och det offentliga. Varför 

en individ väljer att offentliggöra sitt liv är inget större mysterium, de flesta vill ha 

uppmärksamhet. Det som skiljer 2000-talets från 80-talets människa är att man inte längre 
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behöver ställa sig på gatutorget och vifta med armarna för att få uppmärksamheten. Numera 

behöver man bara sätta sig vid sin dator och välja vart man vill börja.  

 

Bloggar har under kort tid blivit ett vanligt verktyg för miljontals människors självutlämning 

för en större offentlighet. Självutlämning sker när man fokuserar uppmärksamheten på sig 

själv. Med hänsyn till dess betydelse är dock detta område relativt outforskat. Idag har många 

ungdomar och unga vuxna en blogg där de skriver om sina liv, och i dessa bloggar 

offentliggörs det privata på ett sätt som onekligen kommer ha någon betydelse för bloggaren. 

Vikten av att undersöka vilken betydelse som bloggar har för individen och vilken betydelse 

som den kommer att ha i framtiden är därför stor. Denna studie gör inte anspråk på att vara en 

allmängiltig tolkning av bloggens betydelse för de miljontals individer som bloggar. Istället 

syftar den till att skapa insikt i hur en bloggare förhåller sig till vad som är privat och 

offentligt samt hur detta kan urskiljas i ett begränsat antal blogginlägg. Undersökningen vill 

också bidra med ökad förståelse för hur bloggen fungerar som ett verktyg för självutlämning 

samt vilken betydelse som olika grader av självutlämning kan ha för individen. Denna uppsats 

syftar till att skapa förståelse i ett samhälle där gränsen mellan det privata och det offentliga 

ständigt utmanas i personliga bloggar. Förutom att ämnet är intressant, så är det viktigt att ha 

en insikt i vad bloggandet innebär för individen som står i fokus.  

 

 

Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning till ämnet bloggar, en kort disposition över upplägget och 

sedan en presentation av syfte samt de frågeställningar som studien ämnar besvara. De två 

nästkommande avsnitt är förberedande för uppsatsens huvuddel. Först ges en beskrivning av 

hur urvalet har gått till, följt av en bakgrundsdel där definitionen av bloggar klargörs. Under 

rubriken ’Tidigare forskning’ ges en kort presentation av några studier med relevans för denna 

uppsats, varefter det teoretiska ramverket presenteras med fyra underrubriker och slutligen en 

metoddel där valet av metod tydliggörs och analysverktyget beskrivs ingående. 
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Analysen som är uppsatsens huvuddel utgörs av en systematisk analys av fyra bloggares 

bloggar och börjar med de två offentliga bloggarna Lundberg och Löwengrip följt av de mer 

personliga bloggarna And och Leisjö. Samtidigt som samtliga av dessa bloggare faller under 

kategorin ’personliga bloggare’ då de skriver om sina privata liv, så kan de ses som delvis 

offentliga då de publiceras. Den ovannämnda uppdelningen av bloggarna som offentliga eller 

personliga har gjorts med hänsyn till huruvida bloggarna bloggar i egenskap av en yrkesroll 

eller inte. Gränsdragningen mellan personliga och offentliga bloggare är därmed gjord med 

hänsyn till individen som författar bloggen och inte enbart bloggen i sig. En närmare 

beskrivning av uppdelningen av personliga och offentliga bloggare följer längre fram. 

Avslutningsvis följer en slutsats och diskussionsdel där uppsatsförfattaren väver ihop en 

sammanfattning av analysen med diskussion och analysens resultat. Ett kort avslut görs mot 

slutet av diskussionen för att bidra till ökad förståelse hos läsaren.  

 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bloggens innehåll reflekterar synen på vad som 

är privat och vad som är offentligt. 

I följande uppsats ämnar jag att undersöka vilka ämnen som tas upp i bloggar i kategorin 

personligt, samt hur dessa ämnen kan visa på olika förhållningssätt till vad som är privat och 

vad som är offentligt. Utifrån dessa ämnen vill jag också undersöka vilka former av 

självutlämning som förekommer i de olika bloggarna, för att slutligen se om relationen till 

privat och offentligt samt om självutlämningen skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 

bloggare.  

Frågeställningarna som uppsatsen ämnar svara på är:  
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1. Hur reflekterar bloggarnas innehåll gränsen mellan den privata och den offentliga 

sfären? Vilka ämnen tas upp och vilka utelämnas?  

2. Skiljer sig förhållandet till det privata/offentliga mellan kvinnliga och manliga 

bloggare?  

3. Vad kan de olika graderna av självutlämning säga om bloggens betydelse för 

individen? Vilken funktion fyller olika texttyper hos dessa bloggare? 

 

 

Material och avgränsning  

Materialet för denna uppsats består av fyra bloggares blogginlägg, två av dessa bloggar är av 

större popularitet och två bloggare har en mindre skara läsare. Detta för att få en viss variation 

av bloggare, men också för att ett större/mindre antal läsare skulle kunna sägas påverka 

bloggarens val av ämnen att skriva om.  

 

Efter en genomgång av ett större antal bloggar i olika portaler så valdes slutligen Cimon 

Lundbergs och Isabella Löwengrips (Blondinbella) bloggar ut. Dessa två offentliga bloggare 

är populära och har relativt lika stora mängder med inlägg i bloggarnas arkiv. Med anledning 

av dålig tillgänglighet men också på grund av tidsbrist togs beslutet att inte intervjua dessa 

bloggare utan enbart göra en analys av deras bloggtexter. Istället intervjuades de två 

personliga bloggarna och valet av dem gjordes med hänsyn till möjligheten att intervjua dem. 

Genom bloggaren Johanna And, som är en i bekantskapskretsen fick jag kontakt med 

bloggaren Simon Leisjö.  

 

Vid ett par tillfällen har kommentarsfälten undersökts i syfte att se hur läsare reagerat på vissa 

inlägg. Därmed kan slutsatser dras kring vilken funktion som inlägget har haft för bloggaren. I 

följande uppsats så består undersökningen av kommentarsfälten av att se huruvida läsare har 
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gett positiv eller negativ respons till ett blogginlägg. Kommentaren skulle då fungera för att 

bekräfta eller kritisera bloggaren. 

 

Efter genomgång av inlägg från en längre period så valdes slutligen en slumpmässig period av 

sju efterföljande dagar i slutet av augustimånad, från den 24.e till 30 augusti 2012. Perioden 

valdes med avsikten att finna ett så storleksmässigt likvärdigt material som möjligt, som 

grund för en rättvis analys. Att finna material som är storleksmässigt likvärdig till hundra 

procent är omöjligt, för medan en bloggare skriver 2 inlägg om dagen så skriver en annan 

mellan 4-5 inlägg. Sju dagar är en kort period för en djupare undersökning av bloggar, därför 

har jag bläddrat tillbaka cirka fem månader i deras bloggarkiv, för att undersöka om ämnen 

som tas upp i respektive blogg är återkommande och därmed talande för bloggen som helhet. 

Genom att välja en tidsperiod och därefter hålla en bredare överblick ges möjlighet till att 

fördjupa sig i individens blogg för att undersöka bloggens förhållning till gränsen mellan 

privat och offentligt.  

 

Beslutet att välja sju efterföljande dagar togs med anledning att en blogg utgörs av flera korta 

inlägg som görs i kronologisk följd. Händelser som inträffar följs upp och bloggarens val av 

ämne i nästa inlägg, som kan göras samma dag eller dagen därpå, bidrar då till en samlad bild 

av bloggaren. Att välja dagar som är utspridda över en längre tidsperiod hade verkat spretigt 

och bidragit till en mer splittrad bild. Då samtliga bloggare har skrivit flera inlägg vissa dagar 

så drogs slutsatsen att en veckas publicering vore tillräckligt stort material. Detta material 

kommer i sin helhet att ligga till grund för kommande analys, och utdrag från de fyra 

bloggarna kommer att fungera som exempel. 

 

De undersökta bloggarna använder olika portaler vilka erbjuder olika typer av funktioner och 

mätningar av antal läsare. De bloggportaler som bloggarna använder sig av är Finest.se, 

Spotlife.se och Colin.se. Medan Finest möjliggör för besökaren att se antalet läsare per inlägg, 

kan man på Spotlife och Colin enbart se antalet Gilla och kommentarer. Antalet läsare kan 
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dock troligen betraktas av bloggaren själv. Siffror för Lundberg och Löwengrips bloggar har 

därför funnits på bloggportalen.se.  

 

Cimon Lundberg: Lundberg är 22 år och bor i Stockholm. Han är grundare och chefredaktör 

för Colin Magazine. Han är även föreläsare, krönikör och radiopratare och har sedan 2009 

drivit en av (enligt Lundberg själv) Sveriges största och mest inflytelserika manliga bloggar. 

Som 19 åring medverkade Lundberg i dokusåpan Paradise Hotel. I denna blogg skriver han 

om mode, jobbuppdrag samt olika events. Detta blandas med mer personliga aspekter av livet 

som träffar med kompisar och vardagslivet. Har ungefär 25 000 läsare i veckan 

(www.bloggportalen.se), dessa siffror varierar från vecka till vecka.  

 

Isabella Löwengrip ”Blondinbella”: Löwengrip är 22 år, egenföretagare, föreläsare, 

författare och har nyligen lanserat en smyckeskollektion. Hon bloggar på Spotlife.se, portalen 

som hon själv har startat. Förutom sin vardag med pojkvännen Odd och hunden Christian så 

bloggar Löwengrip till stor del om olika jobbprojekt samt möten med kompisar. Sägs ha ca 

490 000 läsare per vecka (www.bloggportalen.se), dessa siffror varierar från vecka till vecka.  

 

Johanna And: And är 22 år, studerar journalistikvetenskap och bor i Stockholm. Hon är 

styrelseledamot i liberala studenter, frilansjournalist, marknadsföringsansvarig på JMK 

studentkår och radiopratare i JMK radio. And bloggar på Finest om vad som händer i 

samhället, om ämnen med intresseväckande information och sin vardag. Har mellan 200 – 

500 läsare per inlägg (http://www.finest.se/johannaand).  

 

Simon Leisjö: Leisjö är 25 år, bor i Stockholm och arbetar som vikarierande lärare, detta är 

dock något som inte nämns i större utsträckning i hans blogg. Leisjö är en toppbloggare på 

portalen Finest.se och har i sin blogg offentliggjort problem med alkoholhantering. Han 

skriver om olika bloggevenemang som han har besökt, utgångar, träning och hemmakvällar 

http://www.bloggportalen.se/
http://www.bloggportalen.se/
http://www.finest.se/johannaand
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med kompisar. Läsaren får följa med i hans vardagsliv. Har mellan 300 – 1500 läsare per 

inlägg (http://www.finest.se/SimonLeisj%C3%B6).  

 

Johanna And och Simon Leisjö har även intervjuats.  

 

 

Bakgrund 

Dagsboksbloggen är en personlig text som handlar om bloggarens vardag med jobb, skola, 

vänner och familj men även om dennes tankar kring samhällshändelser som berör bloggaren. 

Bloggens texter publiceras som korta inlägg och i dess innehåll kombineras mer och mindre 

privata ämnen. Bloggarens dagliga liv blandas med dennes åsikter kring olika 

samhällsaktuella händelser och saker som bloggaren stöter på i sin vardag.  

 

Den definition av dagboksbloggar som utgör huvudfokus i denna uppsats är en blogg skriven 

från ett jagperspektiv och som riktar sig mot en till synes osynlig men vänskapligt inställd 

publik. Denna definition är baserad på egen tolkning av diverse studier däribland de Laat’s. 

Individerna som skriver dagboksbloggar kan delas upp till två kategorier: personlig och 

offentlig dagboksbloggare. 

 

Den personliga och den offentliga dagboksbloggaren 

Den personliga dagboksbloggaren är en individ som skriver från sitt privata perspektiv, alltså 

inte i egenskap av en viss yrkesroll, och har ofta en mindre läsarskara än den offentliga. En 

mindre läsarskara är inte avgörande och den personliga dagboksbloggaren kan ha ett mycket 

stort antal läsare, även om det motsatta är karaktäristiskt. Den personliga bloggaren kan ofta 

variera mellan mer eller mindre privata ämnen, men även i hur ofta som dennes blogg 
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uppdateras. Den offentliga bloggaren uppdaterar istället sin blogg med jämna mellanrum och 

har en mycket stor läsarskara. Även om också den offentliga bloggaren skriver från sitt 

privata perspektiv så skriver den från en viss yrkesposition, vilket ökar känsligheten för vad 

som kan publiceras då det kan kasta ett positivt eller negativt ljus på individen bakom 

bloggen.  

 

 

Tidigare forskning 

Bloggarens relation till bloggen 

I studien ’Bloggarna och döden’ undersöker Yvonne Andersson tre bloggar som tillhör vuxna 

med aggressiva cancerformer. Syftet är att se hur de förhåller sig till döden och hur det 

vardagliga livet med en dödlig sjukdom beskrivs i en blogg. Hon undersöker hur interaktionen 

mellan bloggare och publik ser ut samt vilka för- och nackdelarna är för dessa parter 

(Andersson 2012:190). Genom att studera bloggtexterna som bloggarnas självförfattade 

självbiografier, tittar Andersson på vilken funktion som bloggandet uppfyller hos bloggaren 

själv. En av bloggarna i studien beskriver bloggens funktion som en kombination av 

exhibitionistiskt och terapeutiskt (Andersson 2012:210).  

 

Andersson diskuterar bloggandet som en offentlig aktivitet och hur valet att ägna sig åt detta 

kan spegla individens personlighet. Även om det inte nödvändigtvis är så. I bloggen är vi 

”öppna” i varierande grad vilket kopplas till att bloggar används av olika skäl och att synen på 

gränsen mellan det privata och det offentliga skiljer sig från individ till individ (Andersson 

2012:196). Cancerbloggarna sägs erbjuda en unik inblick i livet med en svår sjukdom men 

även leda till en ökad medvetenhet om döden (Andersson 2012:211). Informationstekniken 

möjliggör för individer att göra avtryck i offentligheten vilket tillfredställer behovet av 

bekräftelse, att få synas och visa att man funnits (Andersson 2012:209). ”Att bloggarna liknar, 
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lika mycket som de skiljer sig från, varandra är inte så märkligt då de formas inom ramarna 

för samma sociokulturella sammanhang” (Andersson 2012:198).  

Tillfredställelsen av behovet att synas genom bloggen samt att synen på gränsen mellan privat 

och offentligt skiljer sig mellan bloggare, är två utgångspunkter för denna uppsats.  

 

Olika grader insyn– hur medierad voyeurism skapar empowering exhibitionism  

I studien ’Online diaries: Reflections on trust, privacy, and exhibitionism’ undersöker Paul B. 

de Laat vilken funktion som tillit har i personliga bloggar. Efter en överskådlig undersökning 

av motiven till varför bloggare bloggar, syftar författaren till att svara på frågan: varför en 

majoritet av dessa bloggare vågar avslöja intima detaljer om sina liv för hela världen. De Laat 

argumenterar att det är mekanismen som förutsätter tillit som är i spel (de Laat 2008:1). Enligt 

denna behöver individen inte bevisa sig som trovärdig för att bli betrodd med intim 

information om bloggarens liv, utan får bloggarens tillit varefter hon känner en viss plikt 

gentemot bloggaren och håller sig vänligt inställd mot denne. Det sker alltså en reciprocitet av 

tillit. Bloggaren skriver för en anonym och osynlig massa (de Laat 2008:5). Desto mer intima 

detaljer om sitt liv som en bloggare avslöjar för sina läsare, ju större är tilliten mellan dessa 

parter.  

 

De Laat kopplar Calvert’s teori - som menar att den växande medierade voyeurismen leder till 

en motreaktion i form av empowering exhibitionism hos de som blir betraktade - med 

Mathiesens synopticon där det är de olika graderna av insyn i privatlivet kan ses som skapare 

av en voyeurism som leder till exhibitionism (de Laat 2008:7). 

 

Ämnen, kön och ålder i bloggar  

I studien ”Effects of age and gender on blogging” undersöker författarna Schler, Koppel, 

Argamon och Pennebaker hur innehåll och olika stilar av skrivande i bloggar varierar mellan 

manliga och kvinnliga bloggare (Argamon et al. 2005:1). Här frågar sig författarna även hur 

mycket information som kan fås om en individ genom att läsa en text som de har författat. De 

har under en dag undersökt samtliga tillgängliga bloggar på portalen Blogger.se och därmed 
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har över 71 000 bloggar utgjort materialet för deras undersökning (Argamon et al. 2005:1). 

Genom att undersöka användningen av ord som delats in i kategorierna; manliga och 

kvinnliga, så har de hittat mönster som visar på skillnader mellan innehållet i bloggar 

tillhörande män och kvinnor men också i de olika åldersgrupperna. Bloggare mellan åldrarna 

13 till 65 har delats in i olika ålderskategorier där majoriteten bloggare i ålderskategorin 13-

17 är kvinnliga, dock blir kvinnor efter denna ålder en minoritet (Argamon et al. 2005:1).  

 

Medan kvinnor använder fler bloggord (vilka ord anges ej) än manliga bloggare är 

användningen av hyperlänkar mer vanligt bland män. Vidare framhävs det som kallas 

”involvedness” hos kvinnor samtidigt som manligt skrivande består av mer information. Det 

finns även mönster som visar på mer ”personligt” skrivande hos kvinnliga än manliga 

bloggare (Argamon et al. 2005:2). Kvinnor diskuterar också sina privatliv till högre grad än 

män. Genom en indelning av ord i olika ordklasser har man räknat med vilken frekvens som 

diverse ämnen behandlas i kvinnliga respektive manliga bloggares bloggar. Ordklasserna är; 

pengar, jobb, sport, tv, sömn, mat, sex, familj och vänner. Därefter har även de positiva och 

negativa känslorna i bloggtexterna mätts (Argamon et al. 2005:3).  

 

Medan kvinnor skriver mer i kategorierna: sömn, mat, sex, familj och vänner så skrev män 

mer om pengar, jobb, sport och tv (Argamon et al. 2005:3). Män i alla åldrar refererar i en 

högre grad till politik och teknologi. Dock ser man hur det med åldern sker en ökning av ett 

”manligt” sätt att skriva hos både kvinnor och män, då färre pronomen och negationer 

används medan prepositioner och determinanter blir vanligare (Argamon et al. 2005:5).  
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Teoretiskt ramverk  

Privat och offentligt 

Enligt Jürgen Habermas består det borgerliga samhället av tre sfärer, vilka syns i de 

förändringar i grundlagarna som borgerligheten driver igenom. Förändringarna berör 

relationen mellan staten och ”intimsfären” (personlig frihet, religionsfrihet, hemmets 

okränkbarhet osv.), därefter berörs relationen mellan staten och ”socialsfären” (likhet inför 

lagen samt skydd av privategendom) och slutligen relationen mellan staten och den 

”borgerliga offentlighetens” garanti för möjligheter till sammankomst och diskussion 

(Habermas 1998:xiv). Under 1900-talet luckras den skarpa gränsen mellan privat och 

offentligt upp genom statens inblandning i den tidigare ”privata” sektorn, samtidigt som det 

privata invaderar staten. Detta leder, enligt Habermas, till att intimsfären (familjelivet) blir 

mer privat och intim medan socialsfären (ekonomiska livet) blir mer ”offentlig” (Habermas 

1998:xv-xvi). Funktioner som arbete, undervisning och omvårdnad av sjuka och äldre flyttas 

ut från familjen medan det intima känslolivet tillsammans med sexuallivet blir vad som 

kvarstår av intimsfären (Habermas 1998:xvii).  

 

En privatisering av livet kan betraktas i förändringen av den arkitektoniska stilen. Rum som 

har varit avsedda för hela familjen krymper i storlek, de enskilda privata rummen blir större 

samtidigt som platser tidigare avsedda för husmedlemmarnas privatbruk träder in i 

offentligheten och blir sällskapsrum för underhållning av gäster. Husets intimsfär beståendes 

av sovrum, skiljs genom husbygge från dess offentliga sfär (Habermas 1998:41–42). Denna 

åtskillnad av husets privata och offentliga delar gjort av Habermas kan liknas vid Goffman’s 

uppdelning av de främre och bakre regionerna.  

 

Goffman drar paralleller mellan individens agerande i sociala livet och det dramaturgiska 

agerandet där individens framträdande delas upp i en främre och en bakre region. Den främre 

regionen är den plats där framträdandet äger rum och aktiviteterna här är synliga för 

omgivningen (Goffman 2011:122). Aktören har full kontroll över denna region och genom att 
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skapa ett intryck upprätthåller och förkroppsligar hon vissa normer (Goffman 2011:217). 

Enligt Goffman manifesteras skiljelinjerna mellan de främre och bakre regionerna överallt i 

vårt samhälle (Goffman 2011:110), exempelvis i den arkitekturiska utformningen av våra hem 

där sovrum och badrum, platser där individen utför sina biologiska behov, placeras utanför 

hemmets aktiva område. Förklaringen är att uträttandet av naturbehoven är oförenliga med de 

renlighets- och snygghetsnormer som uttrycks i många av våra framträdanden (Goffman 

2011:108).  

 

Fasad är den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och 

fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar framträdandet 

(Goffman 2011:28). En ingrediens i fasaden är inramningen som är platsbunden och vars 

syfte är att skapa sceneriet för framträdandet (Goffman 2011:29). En beståndsdel i den främre 

regionen och inramningen är den personliga fasaden som består av både bestående och 

föränderliga delar; ämbete, kläder, kön, ålder, raskarakteristiska (rasegenskaper som är 

bestående under livssituationen), storlek, utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester 

och liknande (Goffman 2011:30). Den bakre regionen är platsen där aktörens ”verkliga” liv 

med familj, vänner, jobb och annat utspelar sig.  

 

Sedan Goffman utvecklade denna teori på 50-talet så har innehållet i dessa regioner, genom 

utveckling av teknologi och medier förflyttats över gränserna, och en del beståndsdelar som 

tidigare befunnit sig i den bakre regionen är idag del av den främre regionen. Detta är en 

slutsats baserad på hur individens familjeliv, situation på arbetsplatsen och privata tankar har 

förflyttats till den främre regionen.  

 

Medierad voyeurism  

Genom att undersöka framväxten av reality-program har Clay Calvert utformat en teori om 

medierad voyeurism, där konsumtionen av avslöjande bilder och information om andra 

individers verkliga liv leder till ökade tendenser till exhibitionism hos de nya generationerna 

(Calvert 2004:2). En starkare beskrivning av voyeurism är en individ som blir sexuellt 
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upphetsad av att se andras sexuella handlingar. Ordets användning i följande uppsats är den 

mildare akten att finna njutning i att betrakta andras privata liv. Definitionen av exhibitionism 

är ett beteende som syftar till att locka människors uppmärksamhet och beundran 

(http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com).  

 

Programmet ’The Real world’ som ligger till grund för Calvert’s studie sägs peka på en 

föränderlig uppfattning av vad som är privat och vad som är offentligt (Calvert 2004:32). 

Calvert utgår från hur allt strängare lagstiftning har inneburit övervakning av publika platser 

med syftet att hålla medborgare säkra, och lett till en acceptans av voyeurism – att få titta på 

andras privata liv utan deras tillåtelse. Detta har gett upphov till medierad exhibitionism som 

har blivit en livsstil och del av den kultur som dagens ungdomar växer upp i (Calvert 

2004:32). Denna självutlämnande kultur offrar det privata för andras njutning och upplysning 

(Calvert 2004:24). Kulturen har med hjälp av massmedia utvecklats till en kultur av medierad 

voyeurism: som värderar att titta på elektroniska bilder av andra människors privata och 

avslöjande ögonblick, i synnerhet vulgära och sensationella sådana (Calvert 2004:21).  

 

Samtidigt som kulturen av medierad voyeurism och exhibitionism, enligt de Laat, kan ses som 

en reaktion till den gradvisa erosionen av privatlivet som 2000-talet har fört med sig, så kan 

den medierade kulturen, även kallat synopticism, ses förvandla exhibitionism till en 

förstärkande kraft; empowering exhibitionism (de Laat 2008:6).  

 

Empowering exhibitionism 

Exhibitionism uppstår när en individ frivilligt vill visa upp sig själv. Termen ’empowering 

exhibitionism’ myntades av Hille Koskela som har studerat hur människor, genom att ta 

kontroll över produktionen av den visuella framställningen av sig själva i reality program, 

kameramobiler och webbkameror, ger upphov till ’empowering exhibitionism’ (Koskela 

2004:1).  

 

http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Den privata sfären består av intima relationer, personligt beteende, personliga problem och 

pinsamma beteenden (Calvert 2004:55), och det är genom att gå mot den skam som är kopplat 

till konceptet privat som individen förstärker sin makt (Koskela 2004:1). En av de drivande 

krafterna bakom voyeurism är våra föränderliga föreställningar om vad som bör förbli privat 

och vad som ska vara tillgängligt för allmänheten, en föreställning som empowering 

exhibitionism utmanar (Calvert 2004:78). Calvert’s teori om medierad voyeurism menar att 

det fungerar som skapande av en exhibitionistisk identitet. Dessa två begrepp föder och 

skapar varandra, vilket gör att man vid betraktandet av den ena inte kan utesluta den andra.  

 

Medan sexuell voyeurism, enligt en studie av Dorothy Kelly (Boston University), fokuserade 

på sökandet efter sanning, kunskap, identitet och lust, så tittar vi idag på andra för att lära oss 

något om oss själva, vårt samhälle och vår egen plats i det samhället (Calvert 2004:38). 

Självutlämning används, enligt psykologiprofessorn Dalmas A. Taylor, som ett verktyg för att 

hantera den verbala presentationen av sig själv för andra (Calvert 2004:83). Funktioner som 

självutlämning uppfyller är: självförtydligande (när individen fokuserar uppmärksamhet på 

sig själv), social bekräftelse (när individen får feedback och råd om lämpligheten i sitt 

uppförande), relationell utveckling (interpersonell utbyte) och social kontroll (kontroll över 

och strategiskt urval av information man delar med sig) (Calvert 2004:84). 

 

MANLIGT OCH KVINNLIGT 

Har man väl bestämt sig för att fokusera på män och kvinnor som olika kategorier i samhället 

gäller det att ta ställning till huruvida dessa olikheter är biologiska eller kulturellt och socialt 

frammanade. Därefter ska man bestämma om eventuella skillnader är på gott eller ont; vilken 

funktion det fyller att benämna och uttala skillnaderna samt vilket det slutgiltiga målet är. Den 

renodlade likhetspositionen inom genusdiskurs menar att vi huvudsakligen liknar varandra, 

och att skillnader i våra egenskaper, erfarenheter och möjligheter bygger på kulturella, sociala 

och politiska förhållanden (Ambjörnsson 2006:268). En uppfattning som delas av 

uppsatsförfattaren och som kommer att användas i följande uppsats.  
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Ambjörnsson undersöker hur genus och sexualitet produceras samt reproduceras bland en 

grupp högstadietjejer, och ungdomarna i studien säger vid ett tillfälle att man inte ska tänka så 

mycket på vad som är manligt och vad som är kvinnligt utan vara som man är (Ambjörnsson 

2006:269). Skillnaden sägs istället vara större mellan olika individer och de huvudsakliga 

skillnaderna mellan könen är snarare kroppsliga sådana (Ambjörnsson 2006:270). Enligt 

Foucault blir kroppen i det moderna samhället en synlig bärare av jagidentitet, samtidigt som 

den i ökande grad integreras i de livsbeslut individen gör (Giddens 1995:35).  

 

I undersökningen kommer denna teori tillämpas genom att se huruvida bloggaren i sin 

framställning – dennes egenskaper, erfarenheter och möjligheter - reproducerar typiskt 

kvinnliga och manliga karaktäristiska drag. Det vill säga om kvinnorna respektive männen 

främst skriver om ämnen som är typiskt kvinnliga/manliga samt om man i bilderna kan se 

skillnader som härleds till vad som traditionellt anses vara kvinnligt och manligt. 

Undersökningen kommer därmed att se om skillnader i bloggarnas framställning i bloggen 

kan ses som sådana som bygger på kulturella, sociala och politiska förhållanden.  

 

 

Metod 

Kvalitativ metod och narratologi  

Jag kommer att använda en kvalitativ innehållsanalytisk metod som rekommenderas vid 

undersökning av sociala fenomen som inte direkt går att mäta eller kvantifiera. Anledningen 

till val av metod är att undersökningen vill se hur bloggarens syn på privat och offentligt 

reflekteras i bloggtexten, vilket ur min synpunkt är en undersökning som lämpar sig för en 

innehållsanalytisk metod då det kräver en del tolkning redan under själva insamlingen av data. 

Genom att välja en kvalitativ metod kan man komma närmare kunskapsobjektet, genom att 

försöka förstå, reflektera och tolka.  
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Då bloggen är en berättelse av bloggaren kommer en narratologisk metod att användas enligt 

modell definierad av Anna Johansson i ’Narrativ teori och metod’ och använd av Yvonne 

Andersson i studien ’Bloggarna och döden’. Denna narratologi beskrivs med utgångspunkt i 

social konstruktionistiskt perspektiv där man antar att en berättelse läses olika beroende på 

vilken läsarposition som intas: kvinna eller man, hudfärg/etnicitet och samhällsklass. Det 

beror även på vilken teoretisk ram man väljer (Johansson 2010:314).  

 

Grunden till valet av ett narratologiskt perspektiv är att man enligt denna får ta del av 

individens personliga tolkning av sig själv. Narratologin är bred och olika typer av berättande 

kan urskiljas i berättelser. Den som kommer att tillämpas vid analysen av bloggar är 

livsberättelser. En livsberättelse är den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda 

aspekter av sitt liv. Den forskning som använder sig av livsberättelser undersöker hur 

människor ger sina liv mening och skapar sin identitet ur olika aspekter/teman/perspektiv 

(Johansson 2010:23). I analysen sker, enligt verktyget, en urskiljning av texttyper följt av en 

beskrivning av vilka funktioner som dessa uppfyller för bloggaren.  

 

Analysverktyg  

Johansson beskriver en uppdelning av texttyper/genrer som är utformad av narratologen 

Monika Flaudernik.  

a) Narrativa; vardagliga berättelser som består av sekvenser av händelser och har en 

början, ett mitt och slut. Innehållet utgörs av händelser som präglat dagen, eller tiden 

sedan det senast föregående innehållet.  

b) Argumenterande; ifrågasättande berättelser som ger uttryck för rationella 

förhållningssättet.   

c) Instruerande; ger information, fakta och/eller råd.  

d) Reflekterande; inlägg med mer filosofiskt funderande, underfundiga, ibland 

skämtsamma och poetiska.  

e) Konverserande; i kommentarsfälten men ibland också i blogginlägg där aktören ger 

respons på läsarnas kommentarer. 
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När texttyperna har urskiljts undersöks förekomsten av följande ämnen; vänner, jobb, sömn, 

mat, hälsa, nöje, familj, sex och pengar i de olika texttyperna. Dessa kategorier delas in i 

privata och offentliga, där det som inte nämns i bloggen blir det som är privat medan det 

övriga blir offentligt, om än av privat natur.  

 

I en svensk studie har man skiljt på tre funktioner hos berättandet. Man skiljer här på 

redovisande berättande; fakta och förklaring, underhållande berättande; anekdoter och skämt 

samt terapeutiskt berättande; fokuserar på den egna personen och bearbetar problem. 

(Andersson 2012:197). Utifrån ämneskategorierna ovan kommer bloggarna att granskas för 

att se vad för avslöjanden som förekommer. Är dessa för andras njutning eller upplysning? 

Vad för information kan enligt bloggens innehåll ses som tillgängliga för allmänheten? Vad är 

enligt bloggaren privat och hur skiljer sig detta mellan kvinnor och män?  

 

Vilka av självutlämningens funktioner uppfyller bloggen och hur?  

a) Självförtydligande (när man riktar uppmärksamhet mot sig själv)  

b) Social bekräftelse (feedback och råd om lämplighet av beteende)  

c) Relationell utveckling (interpersonellt utbyte)  

d) Social kontroll (kontroll över och ett strategiskt urval av information som man 

delar med sig)  

 

Kvalitativa intervjuer och bilder  

Kvalitativa intervjuer har genomförts med två av bloggarna, Johanna And och Simon Leisjö. 

Dessa intervjuer var semistrukturerade samtalsintervjuer med förbestämda frågor. Vid behov 

har tillägg av frågor gjorts under intervjuns gång och ibland har samtliga frågor inte behövt 

ställas då intervjupersonen gett utvecklade svar som omfattade flera frågor. Dessa intervjuer 

spelades in men har inte transkriberats utan enbart använts som ett komplement till 

bloggtexterna i analysen. Intervjufrågorna finns som bilaga.  
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Publicerade bilder från denna tid har tagits i beaktning men utan att genomgå en djupgående 

bildanalys. Dessa bilder fungerar tillsammans med intervjusvaren som komplement till den 

narrativa analysen av bloggtexterna.  

 

 

Analys  

En blogg är en personlig hemsida där en individ skriver om sekvenser av sin vardag eller 

andra ämnen som har fångat dennes intresse. Bloggens text skrivs i korta inlägg som 

publiceras och därefter visas i kronologiskt bakvänd ordning, där det senaste skrivna inlägget 

syns högst upp. Bloggens grafiska utformning går att styra själv till olika grader beroende på 

vald bloggportal, och man kan ofta välja bakgrundsfärg, font, upplägget av text, bild och 

placering av den korta presentationen av bloggaren. Utöver de texter och bilder som 

bloggaren publicerar själv så syns ofta en del annonser på sidan. Annonsörer kan köpa 

annonsutrymme på bloggportaler och beroende på antalet läsare som bloggaren lockar till sig 

är de mer eller mindre lönsamma och attraktiva.  

 

Den offentliga dagboksbloggen   

Lundberg och Blondinbella är två offentliga dagboksbloggare och skriver bloggar som är av 

det personliga slaget. De skriver om sitt vardagliga liv samtidigt som deras status som 

medieprofiler och bloggens stora räckvidd blir avgörande för vad dem kan skriva, vilket språk 

som kan användas och hur ofta bloggen uppdateras.  
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Cimon Lundberg 

Texttyper och funktion 

I Lundbergs blogg består texterna av den narrativa typen med vardagliga berättelser om 

dagens händelser. I många fall har de en tydlig början, mitt och slut men ibland dyker 

bloggaren in i en händelse och ger en kort sammanfattning av det som händer. Karaktäristiskt 

för denna bloggare är en kombination av instruerande och konverserande texttyper.  

 

Både de konverserande och narrativa texttyperna fyller en redovisande funktion. I en narrativ 

texttyp med redovisande funktion beskriver bloggaren först den stress som hans arbete 

innebär och sedan den stund av välbehövlig avkoppling som avnjuts efter jobbet. 

”Efter att ha jobbat under all min vakna tid kände jag att det inte var en dag för tidigt för en 

aningen mer avkopplande dag i frisk luft, hav och natur”(En heldag i skärgården 2012-8-25). 

 

De instruerande texterna ger information om bloggarens jobbuppdrag och syftar då till att 

informera om tid och kanal för en radiosändning eller om nya händelser på webbtidningen 

Colin där han är chefredaktör. I instruerande texter möjliggörs marknadsföring av aktuella 

uppdrag.  

”Nu är det dock dags för något helt annat. Torsdag, och vi vet ju vad det betyder… Det är 

dags för Radio1 med mig och Cissi! Idag kommer vi att prata om att ställa allt för höga krav 

på sig själv, och det gör vi tillsammans med Anitha Schulman. Så missa in programmet 

mellan 13-15 i Radio1 101,9, via appen eller web!” (Tack för igår 2012-8-30). 

 

Även i de narrativa texterna skriver Lundberg ofta om jobbmöten som han är på väg till och 

beskriver dessa som ett kombinerande av nöje och jobb. 

”Nu har jag mött upp John på ett café vid sidan av MBFW. Här sitter vi och blandar nytta 

med nöje genom ett effektivt möte samtidigt som vi spanar på alla som springer runt som om 

http://cissiwallins.se/
http://john.colin.se/


 

25 
 

det brann i baken för att hinna med alla visningar”(Eftermiddagskaffe med Magnér 2012-8-

28). 

Jobbet verkar även vara något som präglar samtliga delar av hans liv då han med undantag för 

vissa stunder, bär med sig datorn med avsikt att arbeta. Under den sjudagars period som är 

grunden för denna analys får läsaren följa med på tre olika evenemang. Ett besök på Gröna 

Lund med jobbarkompisarna, galapremiären av filmen Modig och Rockbjörnen.  

 

Trots att det inte förekom några videobloggar bland utvald period av blogginlägg, så är de ett 

återkommande inslag, där Lundberg uppmuntrar sina läsare att skriva i kommentarsfältet så 

att de kan interagera. Innehållet och språket i bloggen håller en konverserande ton där frågor 

ställs till läsarna och flera inlägg avslutas med en inbjudan till kvalitetstid i kommentarsfältet.  

 

Privat och offentligt 

I narrativa texttyper behandlas ämnena jobb, vänner, mat samt nöje där besök till evenemang 

har räknats in. Bloggarens behandling av dessa ämnen gör att de kan placeras i den offentliga 

sfären.  

 

I ett inlägg publiceras ett obehagligt mejl från en läsare som beskriver en dröm där hon möter 

Lundberg på ett tåg och efter att en stark attraktion uppstår bestämmer de sig för ett sexuellt 

möte. Mejlet som har en genomgående obehaglig ton avslutas med en beskrivning av hur 

bloggarens hund hittas död varefter polisen kommer för att arrestera kvinnan. Texten som 

Lundberg publicerar tillsammans med mejlet är instruerande med en redovisande och delvis 

terapeutisk funktion då ett problem bearbetas. Mejlet kan räknas till kategorin sex då 

bloggaren själv uppfattar mejlet som sexuella trakasserier. I detta inlägg understryker 

Lundberg att mejlen som skickas till honom, som ofta är av det personliga slaget, uteslutande 

hålls privata men att detta är oacceptabelt, vilket har lett till ett undantag.  
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”… Så gör jag något jag annars aldrig brukar göra. Mailen som kommer till mig, stannar 

ALLTID hos mig. Det är en policy jag alltid haft med tanke på den privata nivå många av 

dom befinner sig på. Men när det kommer mail av denna klass, så måste jag sätta ned 

foten”(För att undvika detta i fortsättningen 2012-8-28). 

I kommentarsfältet applåderar läsarna att bloggaren ”satte ned foten” och offentliggjorde 

mejlet. En läsare skriver: ”Bra att du sätter ned foten. Det där var ju bara obehagligt!” Då 

mejlets avsändare onekligen syftade till att hålla det privat och mottagaren valde att 

offentliggöra texten kan mejlet sägas gränsa mellan det privata och det offentliga.  

 

Vänner gränsar mellan privat och offentligt, då vissa möten med vänner beskrivs mer och 

andra mindre. Arbetskamrater som är aktiva i mediebranschen nämns flitigt medan 

benämning av privata vänner sällan förekommer. Stress är en privat emotion som bloggaren 

reflekterar kring och offentliggör i bloggen, i kontrast är kärlek och sex två ämnen som endast 

benämns vid fåtal tillfällen och då enbart i reflekterande texter som gränsar till poesi. Följande 

utdrag är från en reflekterande text med redovisande och delvis underhållande funktion. Här 

beskrivs en anekdot om en sagolik kärlek. 

”13 år och hopplöst förälskad i tjejen som gav mig min allra första kyss, och hennes skulle 

jag komma att minnas för resten av mitt liv bestämde jag mig för. Henne, skulle jag minsann 

gifta mig med, mamman till mina barn” (Det är dags att sluta leta efter dig, kärleken 2012-

12-14).  

 

Ämnena pengar och familj förekommer inte i inläggen, vilket bekräftar dessa som privata för 

bloggaren. Även sex och kärlekslivet kan placeras i det privata då de är frånvarande i 

bloggtexterna. Skulle dessa ämnen nämnas på något sätt så är det i reflekterande eller poetiska 

texter som lämnar läsaren utan större insikt till bloggarens mening.   
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Funktioner av självutlämning  

Självförtydligande är när individen riktar uppmärksamhet mot sig själv och därigenom bringar 

större insikt om den egna personen.  

”Nu blev det plötsligt väldigt bråttom igen! Jag ska befinna mig på en visning och konferens 

om 9 minuter. Är ju lite av en tidsoptimist!”(På språng igen 2012-8-28). 

Social bekräftelse sker i de positiva kommentarer som läsarna ger i respons till inlägg. 

Bloggarens relationella utveckling kan hänvisas till den kontakt han har med sina läsare, både 

i kommentarsfälten, videobloggarna men också när han bjuder in dem till evenemang han 

själv ska besöka. Någon kontakt med andra bloggare förekommer inte i bloggtexterna. Vid 

den strategiska publiceringen av det obehagliga mejlet får bloggaren viss social kontroll då 

han synliggör det trakasseri han utsätts för och därmed sätter ned foten.  

 

De bilder som publiceras i bloggen fungerar som ett narrativt komplement till bloggtexterna. 

Till ett inlägg där han befinner sig på ett möte finns bilder på fikabordet och hans kamera, 

som är ett verktyg i hans arbete som streetstyle-fotograf. Inlägg där han beskriver sig som 

utmattad efter en kraftig arbetsbörda kompletteras av bilder på hans jobbdator. I övrigt finns 

en kombination av nära ansiktsbilder på honom själv eller bilder på hans kropp i rörelse, ofta 

under rubriken ”På språng”.  

 

 

Isabella Löwengrip  

Texttyper och funktion  

Löwengrips blogg ”Blondinbella” består av narrativa och instruerande texttyper, 

karaktäristiskt för bloggaren är en kombination av dessa. Medan bloggarens vardag beskrivs i 

sekvenser med en början, mitt och slut så är inläggen ofta fyllda med information eller råd till 

läsarna, vilket reflekteras i det instruerande språk som bloggen har. Enstaka texter av 

reflekterande typ förekommer.  
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I de instruerande texttyperna informerar Löwengrip om tekniska produkter, 

hudvårdsprodukter och skriver även var de kläder hon bär eller inredningsdetaljer är köpta. 

Dessa texter fyller en redovisande funktion.  

”Nu dom senaste dagarna har jag testat Lumenes C + BB cream, en färgad dagkräm som är 

helt magisk! Jag har färgerna nr 1 och nr 2 som jag blandar och det är inte alls den där 

kladdiga känslan som en foundation brukar ge. Den är en som fuktighetskräm som skyddar 

och ger lyster och döljer helt perfekt lagom. Bäst!!”(Kär i en tub 2012-8-28). 

 

En för denna bloggare ovanlig inlägg är självutlämningen av en pinsam händelse som 

beskrivs med syfte att underhålla. Under en resa besöker Löwengrip en toalett och upptäcker 

sent att det inte finns toalettpapper, något som hon bestämmer sig för att ersätta med kvitton. 

Så här beskriver hon händelsen:  

”Jag börjar titta på alla kvitton och letar vilket som har ett litet belopp, alla kvitton som jag 

använder blir jag betalningsskyldig till så alla representationskvitton från Restaurang Pontus 

på 2000 kr låter jag såklart vara och försöker hitta alla kaffe/taxi kvitton. Max 200 kr per 

kvitto blir min toa-gräns”(Mitt dyraste toabesök 2012-8-30). 

Ämnet toalett ses som del av den bakre regionen och förflyttningen till den främre regionen 

har lett till positiv respons från läsarna som applåderar bloggarens självdistans. En läsare 

skriver följande i kommentarsfältet: ”Älskar att du kan berätta öppet om sånt här.” Denna 

pinsamma berättelse är ett privat avslöjande som skrivs för publikens underhållning. 

Pinsamma händelser hör till den privata sfären och offentliggörandet av sådana händelser 

fungerar som förstärkande exhibitionism.  

 

I reflekterande texttyper behandlas ämnena stress och hälsa. Den privata naturen av ämnet 

stress skulle kunna ha en terapeutisk funktion men fungerar huvudsakligen som redovisande 

här.  

”Jag känner att mitt liv är lite kaotiskt just nu men det är väl inte så konstigt eftersom jag har 

kommit tillbaka från en månads semester samt varit sjuk. Målet är att hitta höst-rutinen nu, 
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men allt blir lättare när lägenheten är såld och jag och Odd (och alla våra saker) bor under 

samma tak!” (På språng 2012-8-29).  

 

Privat och offentligt  

Ett ämne som inte berörs i bloggen är sexlivet som därmed förblir en del av den bakre 

regionen. Läsaren får ta del av Löwengrips romantiska relation till pojkvännen men inga 

referenser till sexlivet görs vid något tillfälle. Även om bloggaren i ett inlägg utanför den 

avgränsade tidsperioden väldigt kort nämner ett problematiskt förhållande med fadern så delas 

inte mer information rörande bloggarens egen familj med läsarna. Däremot nämns 

pojkvännens familj i förbigående. Med undantag för den egna familjen och sexlivet kan 

samtliga övriga ämnen ses som sådana som enligt bloggaren kan vara tillgängliga för 

allmänheten.  

 

Ämnet pengar som i övriga bloggar begränsas till den bakre regionen offentliggörs av 

Löwengrip i en instruerande text som fyller en redovisande funktion.  

”Jag tjänade ihop min första miljon som 19 åring, det är häftigt. Började spara redan från 

min första lön, gjort bostadskarriär och tjänar pengar på vinst. Mycket mer om alla tips och 

tankar kring pengar kommer att komma i nya boken, jag hoppas att ni kommer att gilla 

den!”(Spara först spendera sen 2012-8-29).  

Bloggaren har skrivit en bok i ämnet pengar som snart ska publiceras vilket gör inläggets 

funktion redovisande och fungerar som en merit för Löwengrips erfarenhet.  

 

Blondinbella framställer sig själv i bloggtexterna som välmående och använder bilder för att 

förstärka den föreställningen. Här publiceras både nära ansiktsbilder och helkroppsbilder som 

bägge visar en välklädd och ständigt leende ung tjej. Till helkroppsbilderna följer nästintill 

alltid en bildtext som informerar om inköpsstället för de synliga kläderna.  
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Avslöjandet av bloggarens ADHD-utredning är av mer privat natur och är till för andras 

upplysning. Här kombineras den narrativa texttypen med den instruerande och då med en 

redovisande funktion.  

”För min del är den jobbigaste biten min energinivå, att jag kan ”gå igång” så att jag nästan 

känner mig hög och börjar svettas bara för att jag pratar om något som jag brinner för, 

sedan kommer jag inte ner igen på ett bra tag. Jag har väldigt svårt för planering och tid, att 

planera en dagsresa med olika stopp är otroligt jobbigt (…) (Té och ADHD-utredning 2012-

8-27). 

I detta inlägg visas en självförtydligande funktion då bloggaren genom att fokusera 

uppmärksamheten på sig själv får större insikt i sin sjukdomsbild. Genom det strategiska valet 

av vad för information som delas med läsarna får Löwengrip en viss grad av social kontroll 

över ämnet. Social bekräftelse ges i form av positiva, uppmuntrande och medhållande 

kommentarer i kommentarsfältet. Relationell utveckling genom interpersonellt utbyte kan ses 

i den kontakt som Löwengrip har med sina läsare i kommentarsfältet. I övrigt kan man se en 

relationell utveckling när hon länkar till andras bloggar. Svar till läsare och 

rekommendationer till andras bloggar förekommer dock inte under utvald period.    

 

 

Den personliga dagboksbloggen 

Johanna And och Simon Leisjö skriver bloggar som kan klassificeras som personliga 

dagboksbloggar. Även om dessa individer skriver om sina vardagsliv, så kan deras 

begränsade räckvidd till läsare tillåta dem att vara mer personliga i sin framhållning.  

And och Leisjö skriver inte utifrån en särskild yrkesposition vilket innebär att de i sitt 

bloggande inte behöver ta hänsyn till någon påverkan av deras yrkesställning.  
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Johanna And 

Texttyper funktion 

I Ands blogg består texterna till stor del av narrativa texttyper men karaktäriseras av den 

instruerande texttypen.  

 

Ämnet resa gränsar ibland mellan narrativa och reflekterande texter och fungerar 

huvudsakligen som redovisande om än underhållande.  

”På måndag kl 13 får jag nyckeln till mitt första boende på alldeles egen adress; ett 

studentrum i Solna. Det är en stor dag i mitt liv, men tiden fram tills dess är för fullspäckad 

för att jag ska kunna ladda mentalt eller njuta av den sista tiden hos mamma” (Jag flyttstädar 

och det är en riktig utmaning! 2012-8-28). 

Under intervjun berättar And att en av anledningarna till varför hon bloggar är att 

dokumentera, reflektera över och bearbeta det som har hänt under dagarna. 

 

Ett inlägg där bloggaren ser tillbaka på sommarens resa är av narrativ texttyp med en 

redovisande funktion.  

”Jag möter mina nya vänner Olga och Ella, som tar med mig på den populära 

sightseeingbåten Paddan. Det är en guidad tur som pågår i 50 minuter, och vi åker under 

massor av Göteborgs broar och ser på sevärdheter”(Såhär spenderar jag en dag i Göteborg 

2012-8-27). 

 

Ämnena studier, jobb och träning beskrivs som vardagliga berättelser men gränsar till 

instruerande då bloggaren både redovisar för händelsen och delar med sig av information som 

hon anser vara av intresse för läsaren.  

”Igår kväll sprang jag bort semesterglassen och lyssnade på ett program om fördelarna 

koffein ger dig som tränar löpträning, styrketräning eller utövar en annan fysisk aktivitet. 

Som ni kanske vet ökar koffein förbränningen i kroppen och är bra redan därför. Det Jillian 
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berättar om är koffeinet som "fitness performance enhancer" (prestationshöjare), och här har 

vi något intressant!” (Därför vill du dricka kaffe före träningen! 2012-8-28). 

I intervjun berättar And att hon delvis baserar valet av ämnen att skriva om på vad som tas 

upp av större medier eftersom det ökar chansen att få uppmärksamhet av en publik som redan 

är intresserade av ämnet: ”Sånt som jag tycker är intressant för mig och som jag tror någon 

annan kan vara intresserad av” (And, intervju 2012-11-19).  

 

I två instruerande texter informerar bloggaren sina läsare om hur Facebook fungerar som CV 

vid jobbsök, vilket då ger dem en redovisande funktion.  

”I samband med att universiteten drar igång i veckan ägnar jag denna förmiddag åt att göra 

min Facebook överskådlig, snygg, uppdaterad och inte minst; profilerad. Tänker man på att 

den fungerar som ett CV, då kan det leda till jobb” (Så får du jobbet – med hjälp av 

Facebook! 2012-8-29). 

 

Privat och offentligt  

Även om familjen inte förekommer löpande i bloggen så figurerar hennes bröder vid ett 

tillfälle och bloggaren nämner i förbigående sina föräldrar. På grund av den glesa 

benämningen av familjen kan detta ämne dock anses vara av privat natur. Ämnet sex och 

kärlek är ytterligare två ämnen som inte nämns i denna bloggares inlägg och kan därmed 

förvisas till den privata sfären.  

 

Vid intervjufrågan om vad som är privat och offentligt för bloggaren, förklarar And att något 

är personligt när hon skriver utifrån sig själv och om sina upplevelser, men att det inte 

nödvändigtvis är privat. Som exempel på personliga men inte privata tillfällen ger hon när hon 

skulle ta körkortet och resor (And, intervju 2012-11-19). När frågan om vart hennes gräns för 

att vara personlig går i bloggen ställs så svarar hon:  
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”Om jag var med om något väldigt tråkigt så skulle jag inte skriva det, eller jag skulle kunna 

skriva att nu har nånting tråkigt hänt men jag skulle inte skriva vad det var för nånting för att 

såna saker vill man hålla för sig själv och det är inte trevligt att läsa om när någon råkar ut 

för tråkigheter. För det ger en dyster bild av personen”(And, intervju 2012-11-19). 

Negativa ämnen som ger en dyster bild av personen är privata och tas därför inte upp i 

bloggen.  

 

Vilka ämnen som utan tvekan kan göras offentliga är enligt And sådant som diskuteras i andra 

medier ”om det handlar om mig så kan det vara sånt som tillexempel är en viktig fråga att 

lyfta fram som jag kan stå som ett exempel”(And, intervju 2012-11-19). I enlighet med 

bloggarens hantering av följande ämnen; resa, studier, vänner, nöje, events, träning och 

arbete, kan de ses som offentliga.  

 

Funktioner av självutlämning  

I ett inlägg beskriver And sin självdisciplin och liknar den vid en militärs, något som kan ses 

som självförtydligande.  

”Det känns skönt att somna med gott samvete, utan att ha en massa måsten hängande över 

sig. För att helt slippa det kan man förstås förbränna innan man unnar sig dessert, men jag 

har självdiciplin som en militär och känner mig trygg i det” (Hemma från semestern och 

tränar samma dag! 2012-8-27).  

Social bekräftelse kan till viss del ges genom att se antalet läsare per inlägg, vilket är en 

funktion som erbjuds av Finest. I övrigt fås social bekräftelse genom kommentarer. 

Kommentarer förekommer inte hos denna bloggare under utvald period. Relationell 

utveckling sker här främst med andra bloggare under träffar på olika evenemang som 

anordnas av portalen Finest.  
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And berättar under intervjun att:  

”Det är många av de andra som har bloggar som läser andras bloggar, för det är ju som ett 

socialt nätverk som man utvecklar. Man går in på varandras bloggar och ser vad som händer 

i andras liv och träffas på fester och så skriver man om det och ser vad andra har skrivit om 

det”(And, intervju 2012-11-19). 

Bloggaren berättar också att hon har fått kontakt med flera bloggare som därefter blivit goda 

vänner.  

 

Social kontroll fås generellt genom bloggarens bestämmanderätt över vad för information som 

avslöjas. Ett exempel på social kontroll är då And ställer läsare som har skrivit hotfulla 

kommentarer mot väggen.  

”(…) Var det där menat som kritik eller som ett hot? Oavsett vad tänker jag inte radera dina 

kommentarer. (…)” (Hotfull Sverigedemokrat på min blogg?! 2012-12-04). 

 

I publicerade bilder får läsaren se vad bloggaren själv ser, vad hon har handlat och vad hon 

äter. Skriver bloggaren om ett evenemang så publiceras bilder på folkmassorna, och ibland 

bild där hon själv står intill sitt sällskap för kvällen/dagen. Bloggaren framställs själv i 

bloggen genom en kombination av närbilder på ett leende ansikte och helkroppsbilder där hon 

är på väg någonstans.  

 

 

Simon Leisjö 

Texttyper och funktion 

I Leisjö’s blogg finns blandningen av den narrativa, instruerande och reflekterande texttypen 

men det som karaktäriserar bloggaren är den instruerande texttypen. Den instruerande 

texttypen behandlar ämnet mat, där Leisjö delar med sig av ett efterrättsrecept men också 



 

35 
 

ämnet hälsa där skönhetsprodukter som har använts rekommenderas. Dessa instruerande 

texter har huvudsakligen en redovisande funktion.  

”Idag blir det till att färga fransar och bryn med färg från DEPEND. 

Man kan lätt färga fransar och bryn hemma och slippa höga kostnader på salong. 

Färgen sitter i ca 40 dagar, så du ser fräsch ut direkt när du kommer osminkad ut ur 

duschen!” (Snygg blick 2012-8-26).  

 

Vänner beskrivs i en kombination av den narrativa och reflekterande texttypen med en 

redovisande funktion.  

”Nu vet jag vad vänskap är -på riktigt. 

Så som jag upplever livet, det jag levt hittills, så kommer vänner och "vänner" går iväg igen. 

Du förstår säkert precis vad jag menar för skillnad på vänner och "vänner"? 

För två somrar sedan träffade jag någon som kom att bli en vän till mig. En riktig vän. 

Tillsammans är vi starka” (Här är vänskapen 2012-8-25). 

 

Det privata ämnet pengar behandlas i ett poetiskt inlägg av den reflekterande texttypen med 

en redovisande och delvis underhållande funktion. Detta berör dock inte privatekonomin utan 

handlar istället om att våga bryta mot oskrivna regler.  

”Efter en relativt lugn och rofylld dag, ägnad åt att dra in mitt levebröd sitter jag på 

tunnelbanan med en stark längtan efter magträning och middag när jag plötsligt ser en 

enkrona liggandes på golvet. (…) SÅ skulle de kunna tänka, men jag tror istället att de 

önskade att de själva hade VÅGAT böja sig ner, inför andra och ta upp slanten. 

 

VÅGAT bryta den där "fina" fasaden, för med all säkerhet hade alla de runt mig plockat upp 

den -OM DE VARIT OSEDDA. 
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Jag vågade och är nu en krona rikare. Det är ju kul men den största vinsten var att jag 

VÅGADE bryta ett snobbigt mönster” (Enkronan och blickarna 2012-8-28). 

 

Privat och offentligt   

Ämnen som presenteras i denna blogg är vänner, hälsa, sömn, mat och nöje/evenemang men 

också positivt tänkande som är ett genomgående huvudtema. Dessa nämnda ämnen är 

offentliga och blir genom framställning i bloggen del av den främre regionen. Familj är ett 

ämne som inte förekommer i detta urval av material, men bloggarens far nämns i ett senare 

publicerat inlägg där båda föräldrarna presenteras i bild. Eftersom framställningen av 

föräldrarna är begränsad så kan ämnet familj räknas till den bakre regionen. Andra ämnen 

som blir privata är jobb, pengar och sex.  

”Om jag skulle öppna upp mitt sexliv i bloggen så antingen skulle det strömma in läsare eller 

så skulle folk sluta läsa. Därför så har jag valt att ta avstånd från det”(Leisjö, intervju 2012-

11-27). 

Att behålla ämnet jobb privat och i den bakre regionen är inte vanligt men kan bero på att 

bloggaren arbetar med barn. På tal om privatekonomi säger Leisjö under ett intervjutillfälle att 

det:  

”(…) är så personligt så jag vill inte springa runt och skryta att jag har mycket pengar eller 

säga att jag är helt utan pengar, jag lever på de inkomsterna jag har och har det privat för 

mig själv”(Leisjö, intervju 2012-11-27). 

Ytterligare ett ämne som Leisjö undviker att skriva om är vart han ska och skriver hellre om 

att han har varit någonstans, under intervjun berättar han att detta delvis är av säkerhetsskäl. 

 

Funktioner av självutlämning 

Leisjö beskriver bloggen ”som en dagbok utan hänglås som alla kan läsa” och flera inlägg 

har en självförtydligande funktion. Leisjö skriver flertalet inlägg där han berättar om sina 

egna positiva aspekter och avslutar ofta med att uppmuntra sina läsare till att också våga vara 

sig själva. 
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”Jag är i ständig utveckling och trivs bättre med mig själv för varje dag då en slags sinnesro 

börjar infinna sig. Våga du också!”(Enkronan och blickarna 2012/8/28). 

 

Social bekräftelse är återigen något som främst fås genom positiva kommentarer i 

kommentarsfältet. I blogginlägg nämner Leisjö i förbigående sina problem med alkohol samt 

sin status som bisexuell, två ämnen som han berättar har lett till mejl av läsare som berättar att 

de har blivit inspirerade att komma ut som homo/bisexuella eller att lägga alkoholen åt sidan 

vid tecken på problem. Dessa mejl utgör också en del av den relationella utvecklingen då 

bloggaren får en djupare kontakt med sina läsare. Relationell utveckling förekommer även på 

de evenemang som anordnas för Finest bloggare. Eftersom Leisjö är en toppbloggare får han 

inbjudan till evenemang där ett interpersonellt utbyte kan utvinnas mellan bloggarna. Genom 

att själv göra det strategiska valet att berätta om sin problematiska relation till alkohol så får 

Leisjö social kontroll över ämnet.  

 

Bilderna som publiceras utgörs av en kombination av narrativa komplement till texten där 

läsaren får se var Simon har varit samt helkroppsbilder och närbilder på en leende, uppklädd 

och tillfixad Simon.  

 

 

Slutsats och diskussion  

Privat och offentligt i bloggar 

Hur reflekterar bloggarnas innehåll gränsen mellan den privata och den offentliga 

sfären? Vilka ämnen tas upp och vilka utelämnas?  

 

Samtliga undersökta bloggar består av mer eller mindre privata ämnen. I analysen ovan sker 

en uppdelning av dessa ämnen till två kategorier; först det privat offentliga som är personligt 

men inte privat och som trots dess personliga natur får nämnas. Därefter den privat privata 
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kategorin som består av ämnen som inte får nämnas i bloggar. Den privat offentliga kategorin 

tillhör den främre regionen, alltså det som är synligt för omgivningen och vars framställning 

står under individens kontroll. Ämnen i kategorin privat privata hör till en bakre region dit 

enbart ett fåtal har tillträde. I den bakre regionen tillåts individen vara oregelbunden i sitt 

beteende och ageranden i denna region kan betraktas som förberedande för offentlig 

framställning. Detta är platsen för individens mest intima tankar och ageranden, då hon är 

skyddad från omgivningens betraktande och dömande ögon.  

 

Genom att se vilka ämnen som varje bloggare har valt att skriva om och vilka som har 

utelämnats från bloggen upptäcker man var en gräns dragits mellan det privata och det 

offentliga. Det som har utelämnats räknas då till den bakre regionen som är begränsad för 

omgivningens ögon medan de privat offentliga ämnena används av bloggaren i 

framställningen av sig själv i bloggen. Eftersom bloggaren har full kontroll över den främre 

regionen kan hon, genom valet av ämnen och det sätt på vilka dessa framställs, själv påverka 

det intryck som läsaren får. De ämneskategorier som har använts i denna analys är de som 

urskiljs i ’Effects of age and gender on blogging’ (Argamon et al. 2005:3). Medan författarna 

med hjälp av dessa kategorier undersökte skillnader i språk och ämnesval mellan kvinnor och 

män, har denna undersökning fokuserat på uppdelningen av ämnen som tillhörande 

kategorierna privat och offentligt.  

 

Ämnena tillhörande den främre regionen har hos samtliga fyra bloggare varit; vänner och mat. 

Ämnet jobb begränsas av Leisjö till den bakre regionen, ett val som delvis kan hänvisas till 

yrkets känsliga natur då han arbetar med barn. Hos övriga bloggare tillhör ämnet jobb den 

främre regionen. Familjen tillhör den privata bakre regionen hos samtliga bloggare medan 

ämnet pengar begränsas till den bakre regionen hos tre av de fyra bloggarna. I detta fall är 

Löwengrip den enda bloggaren som offentliggör ämnet pengar och tillåter det bli en del av 

den främre regionen. Löwengrips val är troligtvis strategiskt då hon i samma blogginlägg gör 

reklam för den kommande boken som handlar om privatekonomi. Utöver detta skriver 

Löwengrip betydligt mer än många andra om just ämnet pengar vilket bryter mot den i 

samhället oskrivna regeln, jantelagen, som hindrar människor från att tala om pengar. Till 
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skillnad från Löwengrip säger Leisjö att han väljer att inte tala om sin privatekonomi eftersom 

han inte vill skryta med hur mycket pengar han har eller inte har.  

 

Att observera en gräns mellan det privata och det offentliga i bloggar är svårt eftersom varje 

blogg varierar i valet av ämnen samt valet av texttyp. Olika texttyper har kunnat kopplas till 

varierande grad av utelämning, vilket också gör texttyperna mer eller mindre privata. 

Framställning av ett ämne i en reflekterande texttyp sker ofta genom användning av en ordlek 

vilket tvingar mottagaren till en subjektiv tolkning, då sändaren inte är explicit i sin mening. 

Det aktuella ämnet, oavsett vilket, behåller en viss mystik och förblir delvis privat. En 

redovisande texttyp talar i kontrast klarspråk och tillåter läsaren att förstå precis vad 

mottagaren menar vilket gör ämnet mer offentligt. Bland dessa bloggare har privata ämnen 

framställts i reflekterande texttyper, exempelvis hos Lundberg då han skriver om kärlek i en 

reflekterande text eller hos Leisjö som skriver om pengar i ett poesiliknande inlägg.  

 

Därmed kan det konstateras att medan en gräns mellan det privata och det offentliga skulle 

kunna dras vid vilka texttyper som används i bloggen, så har gränsen i denna uppsats istället 

bestämts utifrån vilka ämnen som nämns (offentliga) och vilka som inte nämns (privata) av 

bloggaren. Baserat på detta kan gränsen för den bakre regionen dras vid ämnet familj och 

sovrummets mest intima aktivitet; sex, som ingen av bloggarna har valt att använda sig av i 

sin framställning i bloggen. Ett undantag sker hos Lundberg då han berör ämnet sex i inlägget 

där en läsares mejl offentliggörs. Valet att utöver detta hålla ämnet privat kan kopplas till 

Habermas, som beskrev hur allt fler funktioner; arbete, undervisning och omvårdnad av sjuka 

och gamla flyttades ut från familjen och in i den sociala sfären, medan det intima känslolivet 

och sexuallivet förblev det som fanns kvar av intimsfären (Habermas 1998:xvii). Det intima 

känslolivet har länge haft sin plats i den bakre regionen men har, i takt med medier och 

Internets framväxt, upptagit allt större plats i den främre regionen. I bloggar är det vanligt att 

individer beskriver sina känslor för en offentlighet och det är snarare ovanligt att en bloggare 

helt utelämnar känslor.  
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Utelämningen av det privata har förändrats drastiskt sedan Goffman’s uppdelning av aktörens 

framträdande till en bakre och främre region under det sena 50-talet. Många tidigare privata 

delar av livet upptar numera plats i den främre regionen. Trots detta har sexuallivet, för dessa 

och många andra bloggare, behållit sin plats i intimsfärens bakre region. Om ämnet vid något 

tillfälle skulle offentliggöras i bloggen så är det med syftet att uppmuntra andra individer till 

att vara trygga i sin sexualitet och en beskrivning av själva akten skulle väldigt sällan 

förekomma. En annan anledning till privathållandet av ämnet ges av Leisjö som vid ett 

tillfälle under intervjun sa att hans anledning till varför ämnet hålls privat dels beror på att det 

antingen skulle locka massvis med läsare eller skrämma bort de befintliga. Bloggare som 

offentliggör ämnet gör ofta det för att provocera och locka de massor av läsare som dras till 

saftiga privata avslöjanden. I övrigt är samtliga ämnen delvis eller fullt ut offentliga.  

 

Någon större synbar skillnad i hur de manliga respektive kvinnliga bloggarna har förhållit sig 

till gränsen mellan det privata och det offentliga, har inte märkts av i dessa fall, utöver de två 

ovannämnda fall där Löwengrip som enda bloggare offentliggör ämnet pengar och Leisjö som 

enda bloggare valt att inte låta jobb figurera till någon större utsträckning i bloggens innehåll. 

Den renodlade likhetspositionen menar att vi huvudsakligen liknar varandra och att skillnader 

i våra egenskaper, erfarenheter och möjligheter bygger på kulturella, sociala och politiska 

förhållanden (Ambjörnsson 2006:268). Skillnader i individernas egenskaper och erfarenheter 

har inte varit märkbart större mellan könen, utan enbart mindre skillnader har upptäckts i valet 

av ämnen mellan Löwengrip och And samt mellan Lundberg och Leisjö. Där Löwengrip 

öppet delar med sig av förhållandet till pojkvännen behålls kärlek och romantik i den bakre 

regionen hos And som aldrig heller nämner ämnet pengar.  

 

I användningen av ämnet jobb upptäcks en skillnad mellan Lundberg och Leisjö, då den 

förstnämnda bloggaren har detta som ett huvudämne medan Leisjö håller det ytterst privat. 

Bristen på större olikheter mellan de manliga och kvinnliga bloggarna kan härledas till att alla 

dessa bloggar formas inom ramarna för samma sociokulturella sammanhang (Andersson 

2012:198).  
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I Ambjörnssons studie förklaras skillnader mellan könen som kroppsliga vilket då för denna 

analys till bloggarnas bilder. Det sätt som bloggarna poserade skiljde sig inte åt på något sätt 

och både männen och kvinnorna publicerade bilder på sig själva tillfixade, ofta sminkade, 

leendes och välklädda. Trots att modemedvetenhet är vanligt hos män idag och att allt fler 

män lägger mer tid än tidigare på sitt utseende, så är det möjligt att skillnaderna hade varit 

större hos andra bloggare. Anledningen är att båda dessa manliga bloggare har ett uttalat 

modeintresserade och är uppenbart engagerade i styling. Lundberg har dessutom varit en 

tidigare modell och Leisjö är en modell vilket troligtvis ökar modeintresset. Idag kan män och 

kvinnors modeintresse jämställas då allt större modemedvetenhet återfinns hos män.  

 

Självutlämning, medierad voyeurism och empowering exhibitionism  

När man läser bloggar så upptäcker man att en viss grad av exhibitionism enligt definitionen 

som lyder: ”ett beteende som syftar till att locka till sig människors uppmärksamhet och 

beundran”, är något som generellt sett är vanligt i bloggar. Utvecklingen i samhället har med 

hjälp av massmedia lett till en medierad kultur där medierad voyeurism och exhibitionism 

både uppmuntras och har blivit en del av vår livsstil.  

 

Som tidigare nämnts är det vanligt snarare än ovanligt att individer avslöjar sina innersta 

känslor för den allmänhet som bloggens publik ofta består av. Denna utveckling har växt fram 

i samband med medias ökade intresse för privata individer och deras liv, vilket har inneburit 

en allt ökad medierad voyeurism. Medierad voyeurism innebär att individer konsumerar 

avslöjande bilder och information om andras liv, vilket ökar tendenserna till exhibitionism, 

alltså att de själva ska börja locka till sig människors uppmärksamhet. De bloggare vars 

bloggar utgör materialet för denna undersökning är födda under slutet av 80- början av 90-

talet, och är uppvuxna i ett medierat samhälle. Därmed är en rimlig slutsats att dessa individer 

under sina uppväxter har tagit del av och blivit influerade av den medierade voyeurismen. När 

dessa bloggare bloggar om något positivt som har hänt eller hur bra aspekter av deras liv är, 

så kan det ses som att de uppvisar en viss grad av exhibitionism - ett beteende som syftar till 

att locka människors uppmärksamhet och beundran. Akten att blogga kan ses som att uppvisa 
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viss grad av exhibitionism då man skriver för att få människors uppmärksamhet. När man 

berättar om positiva aspekter av sitt liv är det troligen för att väcka läsarens beundran.  

 

En större villighet i samhället att öppna dörrarna för privatlivet, har skapat en kultur som både 

uppmuntrar tittandet på andras privata liv och en viss självutlämning av det privata för en 

offentlig publik. I denna kultur kan man se att den personliga dagboksbloggen erbjuder 

individen en plattform för självutlämning. En självutlämning som bland annat bidrar till en 

ökad förståelse för individen, i detta fall bloggaren. Genom ett självförtydligande där 

bloggaren riktar uppmärksamhet mot sig själv och sitt liv, så får denne ökad insyn i sitt inre, 

vilket är vad som sker när individen får möjlighet att förklara sig själv för en publik. Den mest 

populära funktionen av självutlämning i bloggen är troligtvis social bekräftelse, vilket 

uppfylls när läsare kommenterar på inläggen samt när antalet läsare ökar. Kommentarer 

brukar generellt sett hålla en vänlig och uppmuntrande ton som bekräftar bloggarens agerande 

eller utseende. Dock kan man se hur kommentarer växlar från positiva till negativa när en 

blogg ökar i popularitet eller när bloggaren uttrycker sin åsikt om ett kontroversiellt ämne.  

 

Relationell utveckling sker både mellan bloggaren och dennes läsare men även bloggare 

emellan. Tre av dessa fyra bloggare har flitig kontakt med sina läsare i kommentarsfälten och 

får även mejl av privat natur där läsaren uttrycker sin beundran för bloggaren. I två av dessa 

fall har bloggarens öppenhet om sin bisexuella status skapat ett förtroende hos läsaren som 

därefter tagit kontakt med bloggaren för råd, vilket då leder till ett interpersonellt utbyte. I 

övrigt är funktionen relationell utveckling vanligast mellan bloggare som är del av ett nätverk 

där man läser och kommenterar varandras bloggar.  

 

Social kontroll som är en av bloggens huvudfunktioner ger individen full kontroll över det 

strategiska urvalet av information som delas med publiken. Därefter kan all information som 

bloggaren själv väljer att avslöja om sitt liv ses producera social kontroll eftersom denne själv 

skapar ramarna för framställningen av sig själv och sitt liv. Inramningen för framställning 

utgörs av bloggens grafiska utformning som i varierad utsträckning kan väljas av bloggaren, 
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beroende på bloggportal. Samtliga bloggar har en bild av bloggaren på sidans topp. Bloggens 

inramning utgörs av neutrala färger med en vit bakgrund, svart text och profilbild placerad till 

vänster om blogginläggens texter. På samtliga bloggportaler är bloggtexterna placerade i 

sidans mitt omgiven av reklam från annonsörer, något som är bortom bloggarens kontroll. 

Faktum att bloggaren har valt dessa specifika portaler att blogga på, gör dock även 

inramningen till ett medvetet val.  

 

Utöver denna generella funktion publicerar bloggarna stundvis information av mer känslig, 

privat och ibland också skamfylld natur vilket är då man ser att empowering exhibitionism 

sker. Empowering exhibitionism sker då bloggaren självmant avslöjar ett privat eller pinsamt 

ämne och därmed tar makten över dess framställning. Hos dessa bloggare är ämnen som faller 

under denna kategori och som visar på empowering exhibitionism; sex, då Lundberg talar om 

sextrakasserier (Lundberg) och ett avslöjande toalettbesök (Löwengrip). Inga sådana 

avslöjanden förekommer hos And eller hos Leisjö under utvald period. Även om man inte kan 

se förstärkande exhibitionism hos samtliga bloggare i detta urval av material, så kan en viss 

grad av exhibitionism ses hos dem alla. Olika grader av självutlämning sker hos samtliga 

bloggare. Att dessa avslöjanden fungerar som förstärkande för bloggaren märks i språket som 

är vårdat men med självdistans och rakt på sak, vilket visar på ett vunnet självförtroende hos 

bloggaren som följd av att ha gjort valet att publicera det känsliga ämnet för sina läsare. Detta 

baseras på de positiva kommentarer som läsare har gett i respons till aktuellt inlägg.  

 

Självutlämning i bloggen sker som ett resultat av exhibitionism som i sin tur är resultatet av 

medierad voyeurism. I fallen ovan är det dock först när bloggaren närmar sig ämnen som är 

privata som en viss empowering exhibitionism sker. Ju högre grad av självutlämning som sker 

i dessa bloggar desto mer privat blir ämnet. Två exempel på detta är den höga grad av 

självutlämning som kan ses hos Lundberg i inlägget som handlar om sex och hos Löwengrip 

när hon skriver om ett toalettbesök. I dessa fall har en hög grad av självutlämning kunnat 

kopplas till empowering exhibitionism. Desto mer privata ämnen som bloggarna tar upp, ju 

mer förstärker de sin makt då de går mot den skam som är kopplad till konceptet privat. 

Tidigare är det skrivet att en av de drivande krafterna bakom voyeurism är våra föränderliga 
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föreställningar om vad som bör förbli privat och vad som ska vara tillgängligt för allmänheten 

(Calvert 2004:78). Detta är en föreställning som empowering exhibitionism utmanar. 

 

Gränsen som dessa bloggare drar mellan det privata och det offentliga är inte statisk, utan 

föränderlig och bloggarna kan mycket väl komma att bli mer eller mindre privata i sina 

bloggar. Medierad voyeurism genomsyrar kulturen och i takt med att bloggarna blir mer 

personliga i sina avslöjanden och att graden av självutlämning ökar, så kommer det även ske 

en ökning av empowering exhibitionism.  

 

Bloggarens sätt att använda plattformen kan sägas leda till olika betydelser för individer. För 

Löwengrip som har använt bloggen som ett sätt att marknadsföra sig själv har plattformen lett 

till en framgångsrik karriär som bloggare, då annonsörer betalar för att synas i hennes blogg, 

men bloggen har även fört karriären framåt i andra områden. Det är svårare att bedöma 

betydelsen av bloggen för Lundberg eftersom han har figurerat i medier tidigare på grund av 

olika yrkesval efter medverkan i dokusåpan. Dock har han genom sin blogg hållit sig i 

strålkastljuset efter hans medverkan i Paradise Hotel.  

 

I en intervju berättar And att en givande funktion av bloggen är möjligheten att gå tillbaka till 

tidigare inlägg:  

”Ibland kan jag gå tillbaka och titta vad jag har varit med om (…) Om jag inte hade skrivit 

ned allt som hade hänt hade jag nog inte kunnat minnas att jag har varit med om så mycket 

på två år. Det har påverkat mig genom att jag har fått reflektera över det som händer”(And, 

intervju 2012-11-19).  

And beskriver bloggen som en dagbok men säger att hon i samband med ett ökat antal läsare 

har blivit mindre privat i sitt val av ämnen eftersom det når ut till fler. Samtidigt säger And i 

intervjun att hon är mer öppen i bloggen än utanför. 
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”För det är lättare att skriva än att börja prata om saker, man kanske inte hamnar i en sån 

situation där man gör det, och i bloggen kan jag bara sitta och skriva för mig själv”(And, 

intervju 2012-11-19). 

Bloggen kan då sägas ha stor betydelse för individen som ett forum som ger förutsättningen 

att ”tala ut” på ett självutlämnande sätt, vilket är till fördel för individens personliga tillväxt.  

Även Leisjö beskriver bloggen som en dagbok: ”(…) utan hänglås som alla kan läsa… jag 

tycker det är skönt att skriva, det är kul och ännu roligare när man får tillbaka feedback på 

sina tankar och upplevelser” (Leisjö, intervju 2012-11-27). Här bekräftar Leisjö bloggens 

betydelse som en plats för social bekräftelse. Ett återkommande tema i Leisjö’s blogg är den 

om: ”Positivt tänkande och att våga vara den du är.” Bloggen kan då ses ha gett möjligheten 

att sprida en positiv syn på livet och att uppmuntra läsare till att våga vara sig själva.  

  

Bloggen får en betydelse i bloggarens liv när den ger möjligheter till att skapa nya kontakter 

och erfarenheter: ”Man blir inbjuden av olika företag till deras mingel eller biopremiärer som 

jag skriver om sen, så det händer väldigt mycket utifrån bloggen…(…)”(Leisjö, intervju 2012-

11-27). 

 

Beroende på hur en bloggare väljer att använda sig av bloggen och vilka ämnen denne väljer 

att skriva om så kan dess betydelse för bloggaren variera. Genom sitt bloggande framställer 

individen en bild av sig själv där de ämnen som denne väljer att skriva om påverkar den bild 

som läsarna får. Som tidigare nämnts så har Leisjö valt att hålla en positiv ton i bloggen och 

säger sig föredra att lyfta fram positiva saker, något som har varit genomgående hos samtliga 

bloggare med ett fåtal undantag i Lundbergs blogg. Löwengrip är en bloggare som väldigt 

sällan nämner ett negativt ämne som inte går att vända till det positiva. Valet att hålla bloggen 

positiv kan ses ha sin grund i att dess innehåll reflekterar vem bloggaren är. And säger att hon 

i bloggen har valt att undvika provocerande ämnen som kan locka fler läsare och lyfter istället 

fram positiva saker.  
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Om anledningen till detta säger And: 

”Bilden av mig vill jag inte sabotera för att få många läsare”(And, intervju 2012-11-19).  

 

 

Avslut 

Enligt min åsikt skulle en deltagande observation som löper under en längre tid vara 

nödvändig för att genomföra en grundlig undersökning av bloggens bakre region. Detta då 

man får möjlighet att träffa bloggaren på daglig basis och studera skillnaden mellan dennes 

framträdande i bloggen och ageranden i det verkliga vardagslivet. En nackdel har varit den 

begränsade tid som bloggarnas innehåll studerats, vilket gjort det svårt att få en fullständig 

bild av vad respektive bloggare anser vara privat och offentligt. Djupgående intervjuer med 

samtliga hade tveklöst varit givande som komplement till bloggtexterna. Kartläggningen av 

gränsen mellan det privata och offentliga i bloggen kan då enbart ses som en grov skiss. 

Denna skiss har dock gjorts genom en grundlig och återupprepad undersökning av texterna 

och kan därmed betraktas som en kvalificerad tolkning. Den utger sig på intet sätt att vara 

omfattande utan ett bidrag att bygga vidare på.  

 

Valet av bloggar för granskning var en svår process och sent under urvalet insåg jag 

svårigheten att välja ett fåtal bloggar ur det massiva utbudet. Svårigheten grundades i den 

tidskrävande process som ligger bakom att lära känna en bloggare, samt att oförutsedd 

information som inledningsvis hade styrt valet i en annan riktning dök upp sent under 

analysen.  

 

Avslutningsvis kan den personliga bloggen ses öka i vikt och användningen av bloggen som 

uttrycksmedel ökar snabbt, både hos äldre men framförallt hos kommande generationer. 

Denna plattform som uppmuntrar självutlämning visar även på ökade tendenser till 
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exhibitionism och voyeurism hos unga. Om detta kommer vara positivt för personlig 

utveckling och av fördel för individen i dennes framtid återstår att se. Trots de skillnader som 

uppstår från individ till individ, samt från den kulturella omgivning som bloggaren befinner 

sig i, så har självutlämningens funktioner visat sig vara positiva.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till bloggare  

 

Bloggaren i bloggen:  

1. Varför började du först att blogga och hur länge har du bloggat?  

2. Varför har du valt att blogga? (Dagbok, skrivandet).   

- Hur skulle du säga att du använder dig av din blogg? Vilken roll spelar den i ditt liv? 

(dagbok, socialt medium för att nå ut till folk), ett ställe att uttrycka dig på?)   

3. Hur skulle du beskriva innehållet i din blogg? (vad skriver du om, vilka ämnen tas upp? 

Hur skulle du själv beskriva ditt skrivsätt?)  

4. Hur bestämmer du vad som du ska blogga om idag? Vad som är ”bloggbart” eller ej? 5. 

Vilka ämnen skulle du beskriva som personliga, privata? Varför skulle du säga att just dessa 

är personliga?  

6. Vart går din gräns för hur personlig du kan vara i din blogg?  

( - Varför väljer du att inte publicera dem? - Är de privata för att de påverkar dig själv på 

negativt sätt, för att de påverkar andra i din sociala omgivning, är de pinsamma, tror du att 

läsare inte skulle vara intresserade etc.?)  

7. Vilka ämnen skulle du beskriva som offentliga och som utan tvekan kan publiceras?  

8. Har det hänt att du har varit försiktig med var för information som du velat ta upp i 

bloggen? (Alltså tänkt skriva något men valt att utesluta det från bloggen. Och i så fall 

varför?)    

9. Kan du uppleva att bloggens öppenhet, att alla kan läsa om ditt liv, har gjort dig mer 

försiktig i ”verkliga livet?  
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Läsarna:  

10. Hur ser din relation ut till din bloggs läsare? (består interaktion enbart online eller offline i 

verkliga livet också?)  

11. Hur tror du att de skulle beskriva dig utifrån vad de får läsa i din blogg?  

12. Hur skulle du beskriva dem? (Om interaktion finns mellan dig och läsarna!)  

 

Vilken inverkan har bloggen på bloggaren?  

13. På vilket sätt skulle du säga att du påverkas av att skriva om ditt liv i bloggen? Vad ger det 

dig?   

14. Påverkas din omgivning av ditt bloggande – din relation till vänner, familj, nära och kära?  

15. Hur påverkas din syn på din omgivning av att skriva din blogg?  

16. Hur kan du se att bloggandet påverkar sättet du ser på sociala relationer (vänner, 

kärleksrelationer)?   

17. Hur tänker du kring din makt som bloggare, dvs. att det du väljer att skriva om influerar 

dina läsare? Är det något som kan påverka ditt val av vad du skriver om?  

18. Har du själv interaktion med andra bloggare? Om ja, vad skulle du säga är anledningen till 

varför andra bloggar, från ditt perspektiv?  

19. Vad skulle du säga är de positiva följderna av att skriva en blogg?  

20. Vad är negativa konsekvenser av att föra en personlig blogg?  

21. Till vilken grad på en skala från 1-10 har du format bloggens innehåll för att den ska 

accepteras av läsarna?  

22. Kan du känna att de saker du gör som inte nämns i bloggen känns mindre viktiga? 
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Bilaga 2  

Tabell över uppdelning av ämnen till bloggarens främre (offentlig) och bakre (privat) region. 

Ämnen som används i bloggen är del av den främre regionen och ämnen som inte 

förekommer i bloggen förblir del av den bakre regionen.  

 

Bloggare             Främre region           Bakre region 

Cimon Lundberg Vänner, mat, jobb, 

nöje/evenemang. 

Sex, familj, pengar.  

Isabella Löwengrip  Vänner, mat, jobb, pengar.  Sex, familj. 

Johanna And Vänner, mat, jobb, 

nöje/evenemang. 

Sex, familj, pengar 

Simon Leisjö Vänner, mat, nöje/evenemang Sex, familj, jobb, pengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


