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Sammanfattning 
 
Syfte  
Syftet är att undersöka hur unga tjejer själva upplever att de påverkas av sitt bloggläsande.  
 
Frågeställningar 
Upplever unga tjejer att deras identitet påverkas av bloggläsande? 
 
Upplever unga tjejer att deras psykiska hälsa påverkas av bloggläsande?  
 
Utifrån de svar som ges på ovanstående frågor ämnar jag resonera kring eventuella samband 
mellan bloggläsande och psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Här finns givetvis inga enkla 
samband utan min ambition är att belysa hur unga kvinnor själva resonerar kring detta och 
därmed bidra till ytterligare kunskaper om detta svårundersökta ämne.  
 
Teori 
Sammanfattningsvis har de genomgångna teorierna visat hur identitetsskapandet, särskilt den 
kvinnliga identiteten, formats av de moderna medierna, vilket har en direkt koppling till 
resultatet av min undersökning.  
 
Metod  
Kvalitativa intervjuer   
 
Resultat 
Mina frågeställningar berörde identitetsskapande och psykisk ohälsa i förhållande till unga 
tjejers bloggläsning. Jag tycker mig finna ett samband mellan bloggläsning och psykisk 
ohälsa hos unga tjejer utifrån min undersökning. Den definition av psykisk hälsa som jag 
använder i denna uppsats var följande: ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Den självbild som skapas genom bloggläsandet har genom min undersökning 
ofta visat sig svår att efterlikna. Det är därför svårt att hävda att resultatet av bloggläsandet 
leder till ett välbefinnande såväl fysisk, psykiskt som socialt.  
 
Slutsats 
Av min studie går det att dra slutsatsen, även om jag är medveten om att respondentkretsen är 
begränsad, att bloggen för unga tjejer i en känslig ålder möjligen kommit att bli viktigare som 
en sorts rådgivare än vad vuxna är. Jag tycker också att min studie visar att bloggläsning fått 
en sådan omfattning att den blivit en av de viktigaste informationskanalerna för unga tjejer.  
Detta är något som politiker i kommunikationen med unga människor måste bli medvetna om 
på ett helt annat sätt än vad som idag är fallet. Som jag har påvisat upplever unga tjejers att 
deras psykiska ohälsa påverkas i positiv riktning genom bloggläsande så länge som bloggen 
fungerar som en bra förebild för bloggaren. 
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1. Inledning  
 

Bloggen är ett internetfenomen som används dagligen av hundratusentals svenska unga tjejer 

och intresset för denna medieform tycks aldrig svalna. Så mycket som 3 av 4 tjejer i åldern 

14-21 år följer med en annan individs vardag och betraktar världen från en annan människas 

perspektiv genom sin dataskärm. (iis.se) 
Bloggsfären har gett upphov till en ny slags förebilder för unga tjejer. Bilden bloggarna visar 

upp av sitt liv på skärmen är ofta fylld av sådant som skapar en avundsvärd livsstil hos unga 

tjejer. 

Min nyfikenhet, som ligger till grund för denna uppsats, är att undersöka hur unga tjejer själva 

upplever att de påverkas av sitt bloggläsande.   

Ungdomsåren är en tid då sökandet efter sin identitet blir allt viktigare. Förvirringen kring 

vem man är och vem man vill bli är ständigt närvarande; rädslan att misslyckas, 

prestationskrav, förväntningar på livet, som inte uppfylls och livsstilsval, som framkallar 

stress. Andra faktorer som spelar in är normer kring utseende, prylar och sexualitet. Pressen 

på att just unga tjejer idag ska vara smala, framgångsrika och snygga är stor. De senaste åren 

har den psykiska hälsan förbättrats i Sverige utom i åldersgruppen 16-24 år, där ångest och 

depression ökar, speciellt bland unga tjejer. (stadsmissionen.se) Därför började jag intressera 

mig för hur bloggläsande eventuellt hänger ihop med unga kvinnors psykiska hälsa.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur unga tjejer själva upplever att de påverkas av sitt bloggläsande.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Upplever unga tjejer att deras identitet påverkas av bloggläsande? 

 

-Upplever unga tjejer att deras psykiska hälsa påverkas av bloggläsande?  

 

Utifrån de svar som ges på ovanstående frågor ämnar jag resonera kring eventuella samband 

mellan bloggläsande och psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Här finns givetvis inga enkla 

samband utan min ambition är att belysa hur unga kvinnor själva resonerar kring detta och 

därmed bidra till ytterligare kunskaper om detta svårundersökta ämne.  
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2. Material 

 
2.1 Material  

Mitt empiriska material består av strukturerade kvalitativa intervjuer. Jag utförde sex 

intervjuer under en tidsperiod av två veckor. Intervjuerna tog cirka 20-30 minuter vardera, tre 

av intervjuerna utfördes i Kristinehamnsregionen och de resterande tre i Stockholms innerstad 

samt i Huddinge. Mitt urval består av 13 unga tjejer mellan 16-18 år. Mitt val att just intervjua 

tjejer i det åldersspannet baseras på forskningsstudien över svenskars internetanvändning från 

2012, Svenskarna och Internet från 2012. (iis.se). Enligt rapporten så skiljer sig 

internetanvändandet mellan unga kvinnor och unga män markant åt när det gäller just 

bloggen. Mer än hälften av unga kvinnor i åldern 14-21 år skriver eller har skrivit en blogg 

och 3 av 4 läser andras bloggar. Jämfört med de unga männen läser bara 30 % andras bloggar 

och 12 procent har eller har haft en egen blogg. (iis.se). Mitt urval baseras även på Stockholm 

Stadsmissions ungdomsrapport från 2013, där resultatet visar att den psykiska ohälsan bland 

unga i åldern 16-25 år i Sverige ökar och främst bland unga flickor. (stadsmissionen.se) 

Jag kommer inte att undersöka eller kartlägga tjejernas socioekonomiska bakgrund, trots att 

den också skulle kunna ha en påverkan på deras beteende.  

 

2.2 Respondenterna  

Tjejerna, som jag intervjuade för min studie, är alla i åldern 17-19 år. Jag intervjuade 9 st 

tjejer på min gamla gymnasieskola. Fyra tjejer kontaktades, som jag endast är bekant med, 

men med vilka jag är vän med på Facebook. I ett mail till dem berättade jag om ändamålet 

med min studie och framhöll samtidigt att intervjuerna skulle vara anonyma. Mitt krav var att 

de alla läste bloggar. Alla ställde gärna upp och jag bad dem i sin tur höra med sina vänner 

om dessa ville bli intervjuade för min studie, vilket flera också ville. Jag åkte sedan över 

dagen till skolan, som ligger i Storfors kommun i Värmland, och utförde mina intervjuer 

mellan lektionerna.  

Dessa tjejer var från olika städer i Sverige och världen men med mycket liknande 

framtidsdrömmar. Den andra intervjun hölls i Skogås i Huddinge kommun. Jag fick numret 

till en ung tjej, som är politisk aktiv i samma parti, som en av mina familjemedlemmar. Hon i 

sin tur tog med sig en kompis. De två sista individuella intervjuerna slutligen bestod av två 

tjejer, som båda är syskon till två av mina vänner. De är båda bosatta i Stockholm. 
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De intervjuade tjejerna kom från olika platser i Sverige, som t.ex. Södermalm i Stockholm 

och Göteborg, men även från utlandet, som t.ex Washington DC i USA. Gemensamt för dem 

alla och som är mycket representativt för dem är, att de inte bara läser bloggar utan dessutom i 

stort sett samma typ av bloggar. Oavsett skola eller ambitioner föredrog en majoritet av dem 

bloggar, som ligger på den svenska listan över de mest populära bloggarna.  

 

2.3 Avgränsning  

Jag vill vara tydlig med att jag inte kommer att kunna belägga något samband mellan psykisk 

ohälsa och bloggläsningen, utan mitt forskningsintresse rör istället hur unga kvinnor själva 

resonerar kring sitt bloggläsande.  

Jag upptäckte sent i mitt uppsatsskrivande att receptionsforskning gällande kvinnors 

populärkonsumtion hade varit intressant för min studie, då jag ser vissa likheter mellan den 

och Janice Radways receptionsstudie Reading the Romance, som undersöker varför romantisk 

prosa fångar miljontals kvinnliga läsares intresse. Vad som kan jämföras med Radways 

forskning och min, är hur kvinnor använder populärkultur för olika syften, såsom 

verklighetsflykt, identifikation eller avståndstagande.  

 
3. Tidigare forskning 

 
3.1 Leon Tan, Psychotherapy 2: Myspace. Blogging as Self-therapy 

Tidigare forskning som till viss del har anknytning till mitt ämne är uppsatsen: Psychotherapy 

2: Myspace. Blogging as Self-therapy skriven av Leon Tan, i American Journal of 

Psychotherapy, Vol. 62, NO. 2, 2008. Den undersöker det faktum att 50 procent av de 

blogginlägg som publicerades under 2005 var skrivna i ett själv-hjälp syfte. Sådana fakta 

lämnades obemärkta av psykologer och andra yrkesmässiga inom vården av psykisk ohälsa 

hos människor, ett globalt problem, som enligt the World Health Organisation har större 

spridning är cancer. Det växandet bloggfenomenet, som ger en möjlighet till själv-terapi, bör 

därför få en betydligt större uppmärksamhet enligt Tan, än vad som idag är fallet.(Tan, 2008: 

143) 

 

3.2 Axel Bruns & Joanne Jacobs, Uses of Blogs 

Bruns och Jacobs behandlar i Uses of Blogs fenomenet bloggen, som snabbt blivit ett dagligt 

inslag och fritidsintresse för internetanvändare världen över. Bruns och Jacobs tar upp 
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bloggens roll och användning i den politiska, sociala, ekonomiska och akademiska världen 

samt även dess framtidsutsikter och potential.  Boken är ett första steg i en kartläggning av 

hur bloggar används i det industriella samhället och den understryker det faktum, att väldigt 

lite forskning har gjorts kring bloggens användningsområde. 

 

Min studie, som påvisar hur stor bloggläsningens påverkan i själva verket är på unga kvinnor 

identitet och psykiska välbefinnande, ett faktum som hittills varit helt förbisett, visar hur 

angeläget det är att en sådan vetenskaplig forskning kommer igång; någon sådan forskning 

har jag inte kunnat finna.  

 

4. Bakgrund 
 

4.1 Vad är en blogg? 

Bloggen, som tillhör kategorin sociala medier, kan beskrivas som en dagbok på webben som 

därmed är tillgänglig för allmänheten att kunna läsa. Den traditionella bloggen består av 

dagligen publicerade inlägg i en omvänd kronologisk ordning, som oftast är personlig och 

som handlar om bloggarens personliga åsikter, iakttagelser m.m. Det kan vara allt från att 

berätta om ett klädesplagg, som bloggaren köpt, till ett bidragande inlägg i genusdebatten. 

Bilder, länkar, you-tube klipp och artiklar med mera är annat som vanligtvis publiceras i en 

blogg. 

Blogginläggen kan kommenteras av läsarna, vilket därmed skapar en medial interaktion 

mellan läsaren och bloggaren.	  (ne.se)  

 

4.2 Bloggsfär 

Professionella bloggar finansieras oftast av reklamintäkter och drivs vanligtvis av 

privatpersoner. Den vanligaste benämningen på detta nätverk av bloggar är bloggsfären. 

(ne.se) (Våge, Stattin, Nygren, 2005:9) Denna bloggsfär kan, enligt Nygren, jämföras med 

sociologen Jürgen Habermas ”offentlig sfär”. I Habermas offentliga sfär ingick en majoritet 

av befolkningen, som genom sitt sätt att utestänga vissa samhällsgrupper från viktiga 

samhällsfunktioner, föranledde att det feodala samhället till slut gick under och därigenom 

öppnade upp för kapitalismen. Detta kan jämföras med dagens bloggsfär, där endast en 

priviligierad del av världen har tillgång till internet och därmed också utgör den del av 

befolkningen, som har möjlighet att blogga. Detta förhållande kallas ”digital divide”. Trots att 
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bloggen inte är tillgänglig för alla människor så för bloggen det goda med sig att den har 

blivit en ny informationskanal som ger tidigare passiva medborgare chansen att sprida åsikter 

och information, som i sin tur i vissa fall har möjliggjort flera revolutioner världen över mot 

politiskt förtryck; ett mediefenomen som kan konkurrera med dominerande mediekanaler, där 

politiska och kommersiella intressen oftast styr. Ett konkret exempel på bloggens potential är 

Ai Wei Wei från Kina, som genom sin nu nedstängda blogg, riktad mot Kinas regim fått 

världens ögon riktade på den kinesiska kommunistregimens förtryck av befolkningen. (Våge, 

Stattin, Nygren, 2005:97-98) 

 

 

4.3 Bloggens uppkomst och utveckling 

I Boken Bloggtider, skriven av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren från 2005, 

redogörs för hur bloggfenomenet startade och hur det har utvecklats.  

Bloggen uppkom under mitten av 1990 talet och dess utveckling har sedan eskalerat i rasande 

fart. (Våge, Stattin, Nygren, 2005:9) Den första bloggen anses av många ha startats av 

uppfinnaren av webben, Tim Berners-Lees, som startade en hemsida, där han publicerade 

länkar till de nya webbplatserna. (Våge, Stattin, Nygren, 2005:10) 

Bloggen är en medieform, där information smidigt och snabbt kan publiceras för att sedan 

läsas och kommenteras av omvärlden, ett nytt nyhetsforum med andra ord. Som exempel kan 

nämnas attentatet mot World Trade Center i New York i september 2001.  

Förhållandet mellan journalistisk och bloggande har länge varit föremål för diskussioner. Kan 

bloggarna betraktas som journalister eller kompletterar de varandra?  

Sammanfattningsvis har bloggen skapat en ny kanal för spridning av åsikter och information 

till omvärlden. (Våge, Stattin, Nygren, 2005:20) 

Fotobloggarna är, som namnet säger, bloggar där texten inte står i fokus utan istället bilderna. 

Digitalkamerans genombrott är, enligt Våge, det största skälet till fotobloggarnas genombrott.  

 

4.4 Statistik 

Listan över de mest lästa bloggarna, enligt bloggportalen.se, som fungerar som en slags 

katalog över den svenska bloggsfären, toppas av Blondinbella med 1554625 besök under 

rubriken ”Mest besökta proffsbloggar” och Fotbollsfrue med 1977925 besök under rubriken 

”Mest besökta privata bloggar”. Tätt därefter ligger bloggarna Kenza, Kissie, Desiree Nilsson 

och VineVideos- Sveriges skönaste Vine blog. Denna lista baseras på antalet besök per IP-

adress och timme de senaste 7 dygnen. (www.bloggportalen.se) Intressant är att denna 
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statistik visar vilken typ av blogg som attraherar läsare; Blondinbella, Kenza, Fotbollsfrue och 

Kissie är alla unga kvinnor, som berättar om sin vardag genom text och bild.  

 

4.5 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa saknar en allmän definition. Istället anses psykisk hälsa enligt 

Nationalencyklopedin vara ett svårdefinierat begrepp. Den psykiska hälsan kan inte så enkelt 

beskrivas som att vara fri från psykisk ohälsa. (Ne.se) 
Å andra sidan finns det ett begrepp som mer stämmer överens med den typ av psykisk ohälsa 

som jag utgår ifrån i denna uppsats. Ett sådant hälsobegrepp beskrivs av 

världshälsoorganisationen (WHO) som: ”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” 

Ytterligare en beskrivning är ”förmågan att förverkliga sig själv, sträva i positiv riktning och 

kontrollera sin omgivning, något som tidvis kan leda till missanpassning och även utveckling 

av psykiska symtom utan att individen därför betraktas som psykiskt sjuk.”(Ne.se) 

Beskrivningen av hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande är 

den jag utgår från när jag använder begreppet ”psykisk ohälsa” i min undersökning.  

 

4.6 Bakgrund psykisk ohälsa i Sverige 

Enligt Stockholm Stadsmissions ungdomsrapport nr.1 från 2013 så ökar den psykiska ohälsan 

i åldersspannet 16-25 i Sverige och då främst bland unga flickor. 

Så mycket som var fjärde ungdom uppger att de mår psykisk dåligt och upplever misstro mot 

myndigheter och befintliga hjälpinsatser. Faktorer, som rädslan över att misslyckas, 

prestationskrav, egna förväntningar på livet, som inte uppfylls och stress kopplad till livsval, 

är några orsaker till psykisk ohälsa enligt denna rapport.  

Andra faktorer som spelar in är normer kring utseende, prylar och sexualitet. Regeringen har 

de senaste åren lagt ner stora resurser på kartläggningar och rapporter som berör detta men det 

tas, enligt Stadsmissionens rapport, för få initiativ till och görs för få satsningar på nya 

arbetssätt och strukturer för att psykisk ohälsa hos unga ska kunna motverkas och förebyggas. 

 (www.stadsmissionen.se)  
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5. Teori  
Mina teoretiska utgångspunkter för min studie utgår ifrån texter av Anthony Giddens, Sherry 

Turkle, Ann Frisén och Philip Hwang samt från Agnes Rocamora och Susan Bordo. 

Inledningsvis kommer jag att redogöra för begreppet identitet utifrån Peter Berglez och Ulrika 

Olausson syn.  

 

5.1 Identitet  

En traditionell syn på identitet är kopplad till nationalstaten. Identitet är någonting medfött 

och av naturen kommen. Den nationella identiteten är något som inte ifrågasätts eller 

reflekteras över. Den blir som en ideologi som rekonstruerar och bevarar ett lands 

maktstrukturer. När medierna framställer den nationella identiteten på ett sätt som förstärker 

bilden av en nations enighet ger det en positiv inverkan på nationens maktstruktur.  Denna syn 

på identitet har kritiserats för att eliminera minoriteter i samhället, då forskning visar att den 

nationella identiteten ofta är knuten till den dominerande etniska medborgargruppen.  Detta 

kan leda till att etniska minoriteter blir passiva medborgare i samhället.   

Begreppet identitet och medier kan undersökas utifrån flera synvinklar och frågeställningar 

som till exempel berör kön, klass, ålder eller sexuell läggning och hur media sedan integrerar 

med dessa aspekter. (Berglez & Olausson, 2009:139) 

 

Identitet kan även återfinnas både inom och bortom en nations gränser. Medier som internet, 

tv, radio, tidningar har en betydande roll för skapandet av identiteten och bidrar till 

samhörighet och engagemang hos individer i en gemenskap. Tillgången till både fysisk och 

symbolisk mobilitet har skapat en globalt rörlig människa, vilket påverkar skapandet av 

individens identitet. (Berglez & Olausson, 2009: 139-141) 

 

Medierna har gett upphov till en geografisk obunden tillvaro. Den etablerade, till exempel den 

nationella identiteten, försvinner inte på grund av det men den har möjlighet att transformeras 

till nya slags identitetsformer. Identiteten är inte länge knuten till den plats, den nation där 

individen befinner sig utan sträcker sig utanför gränserna och skapar nya gemenskaper. 

(Berglez & Olausson, 2009:146) 

 

Det finns teoretiker som skiljer mellan den kollektiva och den individuella identiteten. Den 

individuella identiteten ramar in det som är just specifikt för individen och den personliga 

livshistorien. Den kollektiva identiteten baseras på känslan av att tillhöra en större grupp som 
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grundar sig på identifikation. Identifikation kan här beskrivas som känslan av att tillhöra en 

social grupp. Individens förmåga att känna identifikation grundar sig på en ”vi och dom” 

känsla, då uppståndelsen av en social grupp alltid kommer kräva en typ av exkludering av 

individer. Den sociala gruppen kan bygga på yrke, ålder eller kön, förslagsvis. (Berglez & 

Olausson, 2009:143)   

 

I föreliggande uppsats är utgångspunkten att en människas identitet är i en konstant 

förändring beroende på uppkommande situationer och samspelet med den omgivning som 

individen befinner sig i, särskilt genom det samspel som uppkommer genom medier såsom 

bloggar. (Berglez & Olausson, 2009:142)  

Jag utgår således ifrån att unga tjejers identitet påverkas och formas av deras bloggläsande, då 

just denna medieform används dagligen av dem i deras vardag.  

 

Beträffande individuella identiteter och gruppidentiteter är det särskilt det förstnämnda som är 

av intresse, då det som undersökts är bloggarnas betydelse för de unga tjejerna som individer. 

Det är dock inte otänkbart att bloggar även kan bidra till skapandet av gruppidentiteter, då 

unga tjejer kan identifiera sig med bloggarna de läser och känslan av att tillhöra en grupp då 

kan infinna sig. Unga tjejer kan också komma att känna en samhörighet och en gruppidentitet 

enbart på den grunden att de alla är bloggläsare. 

 

5.2 Unga och identitetsskapande 

Identitet kan förutom att kopplas till kultur, etnicitet eller nation syfta till en individs självbild. 

Hur medveten en individ är om sig själv som människa? Är ens identitet oföränderlig trots de 

förändringar som livet bär med sig? Ungdomsåren är en period där mycket förändringar sker, 

både psykologiska, biologiska och sociala. Det är också då människan utvecklar förmågan att 

utvärdera sig själv och tänka över framtidens valmöjligheter och frågor som kommer ha 

betydelse för identitetsskapandet. (Frisén, Hwang, 2006:10,11) 

 

Unga tjejers kroppsuppfattning är något som ligger till grund för identitetsskapande. I tonåren 

förändras kroppen och vikten av att skapa sig en realistisk bild av sin kropp framträder, både 

hur man själv ser på sin kropp men också hur omgivningen uppfattar den. Det är just 

tonårstiden som anses vara den viktigaste delen av identitetsutvecklingen. (Frisén, Hwang, 

2006:131) 
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Kroppsuppfattningen förändras ständigt under livets gång, utöver kroppens naturliga 

utveckling också av de normer och ideal som ständigt ändras och utvecklas i samhället allt 

eftersom tiden går. Ungdomars självkänsla är starkt knuten till kroppsuppfattningen och 

sambandet mellan kroppsuppfattningen och självkänslan är starkare hos flickor än hos pojkar.   

Negativa och självkritiska tankar om sin egen kropp skapar en negativ uppfattning om sig 

själv, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet, ätstörningar och depression.  (Frisén, Hwang 

2006:24) 

Strävan efter en smal och slank kropp är stor hos unga tjejer. En fet kropp ger intryck av 

förfall och brist på kontroll, medan en smal, vältränad kropp förmedlar en känsla av 

viljestyrka och självbehärskning hos individen ifråga. Denna bild är något som samhället står 

till svars för. Dagens mediesamhälle och modeindustri har skapat bilden av att framgång, 

skönhet och lycka nås med en smal kropp. (Frisen, Hwang, 2006:25)  

Denna teoretiska utgångspunkt är intressant, då min studie behandlar kroppsuppfattning hos 

tjejer i tonåren, som utifrån Friséns och Hwangs teori, är förvirrade över sin identitet och 

framtid. Förevarande teori redogör även för att sambandet mellan en dålig kroppsuppfattning 

och självbild är stor, vilket i sin tur kan leda till en negativ påverkan på välbefinnandet.   

 
5.3 Samhället och kroppsideal  

Samhällets kroppsideal förändras ständigt. Kroppsidealen är bundna till ett lands rådande 

kultur. I västvärlden är detta den smala kvinnan med den muskulöse mannen vid sin sida. 

Dagens mediala samhälle har idag en makt över ungdomars kroppsuppfattning på ett sätt som 

gör att i stort sett alla är på ett eller annat sätt missnöjda med sin kropp. Istället strävar man 

efter att forma sin kropp efter de gällande idealen genom svält, bantning, träning, operation 

med mera. Ungdomar är särskilt känsliga för medias framställning av ideal, då de är 

förvirrade över sina egna åsikter och uppfattningar. Ungdomar som reflekterar kritiskt över 

idealen har, inte helt överraskande, en mer positiv uppfattning om sin egen kropp. (Frisén, 

Hwang 2006:27-28) 

 

Bordo diskuterar olika faktorer, som påverkar den kvinnliga kroppsuppfattningen. Vad vi 

äter, hur vi klär oss och individers dagliga ritualer, som har anknytning till kroppen, är en 

produkt av kulturen vi lever i. Kroppen blir som en inskription och en uttrycksform för de 

regler och hierarkiska strukturer en kultur förmedlar. (Bordo, 2003:165)  
Kvinnans kroppsbild påverkas ständigt av sin omgivning genom medier, tidningar, filmer och 

reklam. Kvinnor blir upprörda och arga över de ideal media propagerar för men samtidigt som 
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kvinnor också förväntar sig de budskap som media förmedlar genom sina olika kanaler. 

(Bordo, 2003:99) 

Kvinnans skeva mat- och kroppsproblem är ofta förorsakade av hennes strävan att vara vacker 

och självständig i linje med den ”coola” bilden av en kvinna som media förmedlar. Kvinnan 

är idag en blandning av sociala, ekonomiska och psykologiska samhällsaspekter, som skapat 

en generation kvinnor, som skäms över sina behov och knappt känner att de är värda att 

existera om de inte ändrar sin kropp i enlighet med den idealbild som samhället förmedlar. 

(Bordo, 2003:47) Vi bör fråga oss själva varför vår kultur är så besatt av att hålla våra kroppar 

smala och den oerhörda rädslan över att bli fet. (Bordo, 2003: 140) 

Historiskt sett har den kvinnliga kroppen alltid varit mer utsatt än den manliga, kanske för att 

kvinnan associeras med kroppen. Den kvinnliga kroppen har alltid setts som kvinnans ”sfär” i 

familjelivet både i mytologin och religionen.  

Den sociala styrningen av kvinnokroppen under de senaste hundra åren utgjorde en central 

strategi för att befästa maktrelationerna mellan könen. Denna historiska aspekt måste enligt 

Bordo ha något att göra med vår nutida besatthet av slankhet. (Bordo, 2003:143) I den senare 

hälften av 1800 talet var korsetten snävare än någonsin, vilket uppmuntrade kvinnor till 

självbehärskning och kontroll. Idag har korsettens syfte ersatts med dieter.(Bordo, 2003:162)  

 

Giddens diskuterar även kroppens betydelse för utvecklandet av självidentiteten. (Giddens, 

1991:122) Han redogör bland annat för orsakerna till varför kvinnor världen över drabbas av 

sjukdomen anorexia nervosa.  

Faktorer, som kan vara orsaken till sjukdomen, är många och han nämner bland annat 

kvinnans press att se bra ut inför männen men också vägran att bli vuxen. Men den faktor som 

han särskilt framhåller som orsak till denna sjukdom är just de valmöjligheter för kvinnan 

som det modernistiska samhället erbjuder henne. Kvinnans strävan efter en trygg social miljö 

i ett samhälle med mängder av vaga valmöjligheter uttrycks genom hennes behov av att kunna 

kontrollera sin kropp. (Giddens, 1991:130) 

 

5.4 Medier och identitetsskapande  

Giddens använder begreppet självidentitet som förklaring till individens reflexiva tolkning av 

självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi. Giddens självidentitet ses som ett reflexivt 

projekt som är utmärkande för modernitetens samhälle och som individen är ansvarig för.  

(Giddens, 1991:10, 276) 
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Sociala system som t.ex. masskommunikationen, speciellt den elektroniska 

kommunikationen, påverkar självutvecklingen. Händelser som sker långt borta påverkar 

självet. Denna påverkan har alltid funnits men genom massmedier har sambandet blivit än 

mer tydligt. (Giddens, 1991:13)  

 

Han använder sig av ett historiskt perspektiv gällande identitetsskapande. Det finns idag 

större möjligheter för den enskilde att vara med och forma sin egen identitet jämfört med 

tidigare historiska epoker. (Giddens, 1991:13) I det historiska Europa var kön, social status, 

släktskap och andra faktorer, som är relevanta för identitetsskapande, redan förbestämda. 

Individen spelade alltså en passiv roll, något som individen inte gör idag, enligt Giddens. 

(Giddens, 1991: 94) 

 

Giddens undersöker självidentiteten inom den senmoderna epoken där centrala frågor för 

individen är ”Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara?”. ( Giddens, 1991: 

89) Giddens teorier om självidentitet inom den senmoderna epoken bekräftar att interaktiva 

medier påverkar identitetsskapande. Det elektroniska nya system, som befinner sig i den 

posttraditionella världen, påverkar skapandet av den enskildes identitet genom bland annat 

valmöjligheter. Giddens bok Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den 

senmoderna epoken. skrevs 1991 men sambandet mellan massmediernas inflytande på 

individers identitetsutvecklande anser jag fortfarande är aktuellt, då detta samband bara blir 

starkare, när vi börjar använda moderna medier i våra vardagliga liv, än vad som var fallet 

med de äldre analoga massmedierna.  

 

5.5 Identitet och digitala medier 

Turkle drar Giddens resonemang ett steg längre, då hon redogör för digitala medier och deras 

potential som en frizon från vardagens begränsningar: från att en dator tidigare endast ha setts 

som en maskin, till att numera av författaren kallas för sitt andra jag. Vad detta beror på är 

enligt Turkle det ”snabbt expanderande nätverk som binder ihop miljontals människor världen 

över som kallas Internet.” Detta internet förändrar bland annat vårt tankesätt, vår 

samhällsstruktur, vår sexualitet och vår identitet. (Turkle, 1995:11)  

Turkle beskriver internet som en spegel vi kan kliva igenom och som öppnar dörrarna till en 

virtuell värld. I denna virtuella värld, eller ”cyberrymden”, kan vi göra allt från att betala 

räkningar, spela online spel och boka biljetter. Men framförallt kommunicera med andra 
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individer. Detta kan vi självklart göra i verkliga livet också, men skillnaden här är att vi kan 

skapa ett nytt persona, vi kan vara och föreställa den vi vill vara.   

Hon belyser att internet är en beståndsdel till att individens identitet idag betraktas som en 

mångfald. På internet kan individen växla och hoppa mellan flera olika identiteter, vilket i sig 

skapar en frizon. Identiteter som annars inte hade kunnat utvecklas helt på grund av 

samhällets normer 

Vi kan skapa intima relationer med människor i cyberrymden som vi antagligen aldrig 

kommer möta i det fysiska livet. (Turkle, 1995:12, 219)  

 

 

5.6 Livsstilsval och identitetsskapande 
Moderniteten bidrar som nämnts till en stor komplex mångfald av valmöjligheter för 

individen, bl.a. av livsstil. Vi tvingas i dagens moderna samhälle att välja en livsstil. Det finns 

inget annat alternativ. Begreppet livsstil beskriver Giddens som ” En mer eller mindre 

integrerad uppsättning praktiker som en individ följer” Dessa praktiker är livsrutiner som 

klädvanor, matvanor, träningsvanor etc. (Giddens, 1991:101) 

Eftersom självidentiteten är föränderlig blir livsrutinerna också de reflexivt öppna för 

förändringar. Varje dag, när en enskild individ väljer vad hon ska äta, vilket transportmedel 

hon tar till jobbet etc. påverkar det också identitetsskapandet; vem man vill vara och vem man 

vill bli. Ju modernare miljö individen rör sig i desto större inflytande har livsstilsvalen på 

identitetsskapandet. (Giddens, 1991:102) 

  
Det moderna samhällets abstrakta system och skapandet av självet har gett upphov till alla 

terapier och rådgivningar. Från en negativ synvinkel är terapin ett resultat av den försvagade 

självuppfattningen som uppstått i det posttraditionella/moderna samhället. Varför individen 

känner sig vilsen i detta nya samhälle beror på bristen av stöd och trygghet som existerade 

desto mer i det traditionella samhället. Behovet av terapi är stort eftersom det både kan ge 

vägledning bland alla de valmöjligheter som den moderna individen ställs inför och trygghet 

och stöd. ( Giddens, 1991:89) 

 

Både Giddens och Turkles förhåller sig, trots att deras forskning berör olika tidsepoker, till 

individens identitetsskapande i det moderna samhället. Enligt Turkle har internet skapat 

möjligheter för tillkomsten av nya identiteter. Giddens framhåller individens möjlighet till 

fritt identitetsskapande men betonar samtidigt de mer negativa aspekterna av detta.  
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5.7 Modebloggen och identitetsskapande 

Rocamora tar, som ett aktuellt exempel på hur moderna medier kan fungera som 

identitetsskapande, modebloggen.  

Modebloggen är en plats som ger utrymme för och förenklar identitetsskapande till exempel 

genom kläder, självreflektion, foton och allmän kreativitet. Identiteten ses som något ”att bli” 

istället för något som man ”är”. (Rocamora, 2011:410) Bloggens kommunikation liknas här 

vid en dagbok, som också Giddens påpekat som en viktig kompentent i identitetsskapandet. 

Bloggaren är inte nödvändigtvis ett visuellt jag eftersom personliga glimtar från det fysiska 

livet ”offline” ofta visas. (Rocamora, 2011:412) 

Kvinnans utseende har under en lång tid varit sammankopplat med hennes identitet. Länge 

har kvinnan i ett patriarkalt samhälle porträtteras och framställts på fotografier som objekt 

,vilket har påverkat kvinnornas självbild och förmågan att relatera till sig själva. (Rocamora, 

2011:415) 

Modebloggen är ett exempel på hur kvinnan har makten att framställa sig själv. Rocamora 

använder liksom Turkle, jämförelsen mellan spegel och dataskärm. Dataskärmen blir som en 

spegel, som reproducerar kvinnans förmåga att utvärdera utseende och därmed sin identitet. 

Läsare jämför sig ofta med bloggarens utseende och bloggaren själv utvärderas av läsarnas 

kommentarer. Bloggen reproducerar på så sätt bilden av kvinnan som objekt. Det är genom att 

se sig själv med någon annans ögon som vi kan förstå oss själva. (Rocamora, 2011:415-416) 

 
Modebloggen reflekterar kvinnan position i samhället idag. Rocamora framhåller 

uppfattningen att det inte är de tekniska innovationerna som är viktiga, utan att de visioner vi 

skapar. Bloggen är ett resultat av just de tekniska innovationerna och har gett upphov till ett 

nytt modefält, som varken är elitistiskt styrt eller styrt av män. I bloggen har kvinnan 

möjlighet till sin egen version av sig själv. (Rocamora, 2011:422) 

Rocamora hävdar att bloggen ger möjlighet för kvinnligt identitetsskapande utan patriarkalt 

inflytande. Samtidigt reproducerar ofta kvinnliga bloggar den objektifierade bilden av 

kvinnan vilket också ger en negativ inverkan på bloggläsarna. 

 

Sammanfattningsvis har de genomgångna teorierna visat hur identitetsskapandet, särskilt den 

kvinnliga identiteten, formats av de moderna medierna, vilket har en direkt koppling till 

resultatet av min undersökning.  
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6. Metod 
 

6.1 Metod 

Den metod som min uppsats bygger på är de kvalitativa intervjuerna. 

Då mina forskningsfrågor rör tjejers upplevelser kring bloggläsandet behöver jag få tillgång 

till hur de tänker, resonerar och reagerar. Detta gör jag enligt Jan Trost bäst genom den 

kvalitativa intervjun. (Trost, 2010:32)  

Jag har valt att kombinera gruppintervjuer med individuella intervjuer och använt mig av 

strukturerade intervjuer som intervjuform. Det innebär, att min intervjuguide är högt 

strukturerad, samtidigt som frågorna är öppna till sin karaktär. (Trost, 2010:42) Som 

moderator lät jag deltagarna prata fritt men med några följdfrågor samtidigt som jag ställde 

specifika frågor till tystlåtna för att därmed inkludera alla i samtalet. (Wibeck, 2010:58) 

Intervjuguiden strukturerades utifrån olika teman. Jag inledde med lätta öppningsfrågor, 

vidare med introduktionsfrågor, övergångsfrågor samt slutligen med nyckelfrågor.  

Jag använde mig av den så kallade ”snöbollsurvalmetoden”, en typ av bekvämlighetsurval 

som för kvalitativa intervjuer anses vara en lämplig urvalsmetod. (Trost, 2010:141) Jag tog 

kontakt med 4 elever från min gamla skola som nu går i 2a respektive 3e ring och frågade 

dem ifall de ville ställa upp och om de i sin tur kunde förmedla andra intresserade bland sin 

umgängeskrets. Mitt enda krav var att tjejerna skulle vara bloggläsare. För att få de 

intervjuade att känna sig avspända valde jag att hålla intervjun på deras skola. Skolan är 

belägen i Storfors kommun i Värmland och jag ägnade en hel dag på skolan och intervjuade 

sammanlagt 3 grupper.  

Genom en kontakt förmedlad av en av mina familjemedlemmar fick jag kontakt med en tjej 

från Huddinge, som i sin tur kontaktade en vän som kunde medverka. I samma syfte som i de 

tre första intervjuerna valde jag medvetet att hålla intervjun på deras skola, belägen i Skogås.  

De två individuella intervjuerna är syskon till vänner till mig. Jag träffade dem vid olika 

tillfällen på ett café nära min bostad, där jag bjöd på lunch. Jag försökte skapa en avslappnad 

och trevlig stämning för att få respondenten att känna sig bekväm i situationen.  

Samtliga intervjuer spelades in med min mobil. 

Mitt insamlade material bearbetade jag utifrån tre steg: insamling av data genom mina 

kvalitativa intervjuer, analys av mitt insamlade material samt slutligen genom tolkning av 

detta. (Trost,2010: 147-148) Analysen gör jag genom att transkribera mitt insamlade material 

utifrån transkriptionsmodell III. Denna modell är skriftspråksstandardiserad, vilket innebär att 
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jag inte inkluderat tvekljud, skratt eller oavslutade meningar. Jag valde denna nivå på min 

transkription för att mitt intresse enbart ligger i unga kvinnors upplevelser kring 

bloggläsandet. För min studie är gruppinteraktionen, talhastigheten eller pauser i intervjuerna 

inte intressant. Det som istället har den huvudsakliga betydelsen för min studie är innehållet i 

det som sägs. (Wibeck, 2010:97) 

 
6.2 Validitet  

Mitt syfte är att undersöka unga kvinnors upplevelser och uppfattningar av bloggläsandet och 

därför anser jag att den kvalitativa metoden har hög validitet för min studie. Jag valde att 

utföra gruppintervjuerna på deras skola för att skapa en trygg miljö med förhoppningen om att 

detta skulle ge mer givande svar och diskussioner. De individuella intervjuerna genomförde 

jag på ett café, som var en främmande plats för dem, men i syfte att försöka att skapa en 

trevlig och avslappnat stämning, vilket jag också anser att jag lyckades med. 

I en grupp kan deltagare känna obehag på grund av grupptryck och därför hålla tillbaka sina 

åsikter. Genom att kombinera gruppintervjuerna med två individuella intervjuer hoppades jag 

att komma ifrån denna negativa aspekt. (Wibeck, 2010:144) Positivt med gruppintervjuerna är 

att fler tankar och idéer kan utvecklas och utbytas.  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant från början till slut men utfyllnadsljud och felsägningar 

utelämnades för att utskriften skulle få ett bättre flyt och bli lättare att läsa. På så sätt blir 

intervjuerna representativa för mitt syfte med undersökningen.  

 

6.3 Reliabilitet 

Intervjuerna genomfördes av en och samma moderator, det vill säga av mig. Jag använde mig 

av två olika intervjuformulär. Ett för gruppintervjuerna och ett för de individuella 

intervjuerna.  

Formuläret för gruppintervjuerna var aningen förkortat, då jag hade en mer begränsad tid med 

dessa respondenter. 

 

6.4 Etiska aspekter 

Risken med gruppintervjuer är bland annat att tystlåtna kan komma att hamna i skymundan 

för de mer utåtriktade karaktärerna i gruppen och därför inte heller kommer till tals lika ofta. 

Gruppintervjuer kan även leda till att de intervjuade påverkas av grupptrycket och därför ger 

uttryck för en gemensam mening, som i sin tur förhindrar att mer känsliga synpunkter inte 
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alltid kommer fram. Det är lättare att uttala sig om känsliga ämnen i en grupp än individuellt, 

då det oftare kan vara lättare att prata i en grupp, som delar samma erfarenheter som en själv, 

än att sitta ensam med ett känsligt ämne inför intervjuaren/moderatorn. (Wibeck, 

2010:139,150) Risken är dock, att när flera personer intervjuas samtidigt kan deltagarna hålla 

åsikter och tankar inne av rädsla för att det som sägs kan komma att spridas av de andra 

deltagarna. Sannolikheten för ett sådant beteende är särskilt stor vid samtal kring sådana 

känsliga ämnen som min undersökning berör. Nackdelen med gruppintervjuer kan även vara 

att de dominanta i gruppen styr samtalet och de tystlåtna inkluderas därför inte i samtalet. 

(Trost, 2010:46, 67-68)   

Då det finns flera argument både för och emot grupp- och individuella intervjuer valde jag att 

kombinera dessa två intervjuformer för att därmed öka mina chanser att få så trovärdiga 

åsikter och tankar från respondenterna som möjligt. 

Jag bytte ut alla namn i min transkription för att därmed skydda deltagarnas identitet. Innan 

intervjun satte igång, informerade jag respondenterna om detta. Jag gav uppmuntrande nickar, 

ställde mer direkta frågor till dem som satt tysta och var slutligen mycket noga med att inte 

visa mina egna tankar under diskussionens gång, för att därmed skapa förutsättningar för att 

kunna uppnå ett objektivt resultat.  

 
 
7. Resultat 

 
Syftet med min studie är att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras bloggläsande 

påverkar deras identitet och välmående/psykiska hälsa. 

I min resultatredovisning kommer jag att presentera de resultat som mina intervjuer genererat 

kring unga tjejers upplevelser av sitt bloggläsande och som är väsentliga för mina 

frågeställningar.  

Vidare kommer jag att analysera mina funna resultat utifrån mina valda teorier 

 

7.1 Gruppintervjuerna 

Grupp 1 bestod av fyra tjejer i åldrarna 17-18 år. De kom från Stockholm och Göteborg. 

Framtidsdrömmarna var ambitiösa i denna grupp. Två ville bli advokater, en veterinär och en 

advokat eller jurist inom sjöfartsområdet. De läste bloggar varje dag eller flera gånger i 

veckan, ofta beroende på hur mycket skolarbete de hade.  
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De mest populära bloggarna bland denna grupp var Kenza, Kissie, Dessie, Shopping for 

fashion, kompisars bloggar och Chloé Schuttermans.  

 

Grupp 2 bestod av två tjejer 17 och 18 år gamla från Stockholm och Strängnäs. De läste 

bloggar regelbundet. Favoriterna här var Kissie hos dem båda och Carolines mode. De både 

ville jobba med något kreativt, kanske inom design.  

 

Grupp 3 bestod av tre tjejer som alla var 17 år gamla. De bodde i Göteborg, Stockholm och 

Washington DC. Bloggarna som nämndes var kompisars, storasysters och Kenzas. Här ville 

en tjej bli försvarsadvokat och en tror sig vill jobba med EU, något politiskt eller 

internationellt. Den tredje var inte helt säker.  

 

Grupp 4 bestod av två tjejer 18 och 19 år gamla från Haninge och Stockholm. Även här var 

Kenzas populär, Kissies, kompisars och Blondinbellas blogg. Den ena respondenten läste inte 

bloggar så ofta, den andra några gånger i veckan. Framtidsdrömmarna var hos den ena att 

börja plugga statsvetenskap på direkten för att sedan engagera sig politiskt. Den andra ville 

studera språk men ta ett sabbatsår först.  

 

Gruppintervju 1, 2 och 3 hölls på en skola i Storfors kommun i Värmland. 

Gruppintervju 4 hölls på en skola i Skogås i Huddinge kommun.  

 

7.2 Varför läsa bloggar? 

Skälen till att respondenterna i gruppintervjuerna valde att läsa bloggar var främst inspiration, 

underhållning, tidsfördriv och spionera på sina bloggande kompisars liv.  

Malin 17 år läste Kissie och Dessies bloggar med motiveringen ”för att dom är så galna”. 

Samma person läste Kenza, en annan storbloggare ”för att hon är så snygg och jag får 

inspiration av henne”  

I samma grupp uttalade sig Anna, 18 år om att Kenza är hennes favoritbloggare för hennes 

utseende, klädstil och humor. Hon har en hatkärlek till Kissies blogg, eftersom hon är så 

provocerande. Kenza beskrevs senare i intervjun som den positiva förebilden i bloggvärlden.  

Nicole, 17 år berättade att hon inte kan se sig själv utan sitt bloggläsande. ”det är en del av 

vad jag gör. En hobby” 
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7.3 Om att själva kunna tänka sig att blogga 

Dem som inte kunde tänka sig att börja blogga menade att det krävdes att lämna ut en stor del 

av sitt liv, något som inte de skulle känna sig helt bekväma med. Flera hade kunnat tänka sig 

att starta en blogg under ett utbytes år eller en utlandsresa, som varade under en längre period.  

En respondent berättade att hon endast skulle kunna tänka sig att starta en egen blogg i hennes 

framtida arbete, om hon visste att det fanns intresserade personer som skulle kunna tänka sig 

att läsa den. En blogg om hennes vardag skulle kännas för påträngande och personlig.  

 

7.4 Kroppsuppfattning 

Upplevelserna kring kroppsuppfattning och bloggläsandet var spridda.  

Sara 18 år berättade att, ”Jag kan känna lite med Kenza, för att hon är så snygg och jag 

tänker varför är inte jag henne?. 

Gertrud 18 år som enbart läser sina kompisars bloggar påverkades inte negativt. Hon uttalade 

sig på följande sätt ”dom av mina kompisar som jag läser har alla väldigt snygga kroppar 

men visar fortfarande ett sund ideal.”  

 

I en annan grupp påpekade Nicole 17 år att bloggläsandet inte påverkade hennes 

kroppsuppfattning och hänvisar till medvetenheten om att bilderna ofta är Photoshoppade. I 

samma grupp berättade en tjej, Lisa 18 år, att det alltid finns ett fokus på att bloggarna har en 

nyttig livsstil och på den perfekta kroppen, men hon påverkades inte direkt av det sade hon, 

”lite tankar om hur man ska äta kanske” tillade hon sedan.  

I grupp 3 var alla tjejerna överens om att deras kroppsuppfattning påverkades av bloggarna.  

Carolina 17 år berättade, ”Om dom har varit utomlands och lagt ut jättesnygga bikinibilder 

kan man tänka, vad snygga ben, jag vill också ha sådana” lite så.”  

I samma grupp berättar Michaela 17 år, att hetsen från att vara pinnsmal hos bloggare och 

modeller har gått till ett mer vältränat kroppsideal.  

Hilda 18 år i grupp 4 berättade att när hon läste Kenzas blogg jämförde hon sig med henne.  

”Jag tyckte hon var så himla snygg och hade en perfekt kropp. Man vill se ut så.”  

I grupp 4 påverkades respondenterna inte så mycket gällande uppfattningen av sin kropp men 

hävdade att bloggare generellt sätt har en negativ påverkan på unga tjejers kroppsuppfattning 

och presentation. Jag frågade om de hade märkt av detta på deras vänner. Josefine 19 år 

berättade, att hon kan se hur kompisar har blivit inspirerade av bloggare och därigenom 

försöker växa upp väldigt snabbt. Bloggare har lyckats vid så ung ålder och redan levt hela 

sitt liv, menade hon.   
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7.5 Bloggläsandet och välmående 

De som var stressade över framtiden var stressade över faktorer gällande valmöjligheter kring 

sin utbildning och vad de skulle göra och hinna med under sitt sabbatsår. Stressen handlade 

även om att inte komma in på sin utbildning, att bli självständig och att inte kunna luta sig 

tillbaka på föräldrarna.  

 

Jag fann överlag att tjejernas välmående kunde påverkas av bloggläsandet. I grupp 1 togs 

aspekten upp att vissa bloggare har ett mål att få sina läsare att känna på ett visst sätt, genom 

att till exempel provocera. Andra bloggar för att få människor att känna en slags avundsjuka 

på bloggarens liv. Två av tjejerna i gruppen kände sig peppade efter att ha läst bloggar. De 

flesta bloggare är framgångsrika enligt en respondent och hänvisar åter igen till storbloggaren 

Kenza. Kenza, som utöver bloggen nått framgång genom ett eget klädmärke och som modell, 

”jag blir peppad att lyckas i livet”, berättade hon.  

 

I grupp 2 känner respondenterna avundsjuka efter att ha läst en blogg. Avundsjuka på om 

bloggaren köper en dyr väska, träffar en kändis eller går på events. Denna avundsjuka håller 

däremot inte i sig. 

I grupp 3 så svarade samtliga nej på frågan om de känner sig nere ibland efter att ha läst 

bloggar men snart berättar Michaela, 17 år att om man är ledsen innan man läser en blogg kan 

det få en att tycka ännu mer synd om sig själv, på grund av att bloggaren är en ”jättesnygg tjej 

med en jättesnygg kropp. Det bekräftar det men kände innan man gick in på bloggen typ”.  I 

samma grupp berättar Carolina 17 år att hon brukar läsa Michaela Fornis blogg när hon är 

ledsen. Det brukar hjälpa henne och få henne att må bättre.  

 

I grupp 4 berättar Josefine 19 år att hon känner prestationsångest efter sitt bloggläsande. Hon 

jämförde med Blondinbellas blogg som hon menade är full med dubbelmoral.  

”Hon får hela den lyckliga sagan och det är väldigt många som inte kommer få det och då 

kommer hela den här drömbilden att krascha.”  

 

 

 

 

 



	  

	   24	  

7.6 Individuell intervju 1 

Madeleine är 18 år gammal och ursprungligen från Skåne men bor nu i Stockholm med sin 

familj. Madeleine vill börja plugga industriell ekonomi nästa år på KTH. 

 

Hennes favoritbloggare är storbloggarna Michaela Forni och Dasha Girine. Petra Tungården 

på Metromode läser hon också ibland. Madeleine beskriver att de bloggare hon följer 

kontinuerligt lär man på ett sätta att känna. ”Det blir som en kompis nästan, det är lättare än 

att läsa en tidning” Hon har respekt för bloggaren Michaela Forni, som är så pass ung och 

framgångsrik.  

 

Hon berättade att hon är stressad över sin framtid. Båda hennes föräldrar är ingenjörer och 

hon känner en press på sig hemifrån att också bli framgångsrik.  

”När man läser bloggare så känns det som att det är så enkelt för dom, dom visar vad dom 

shoppar, smink och kläder. Allt är bara kul hela tiden och dom får inkomst genom det här. Då 

kan jag ibland känna att det är en sådan tuff väg att gå med den här tunga utbildningen på 

KTH.”   

Hon nämnde åter igen att deras liv verkar vara så roligt. De har gjort karriär utan att slita ihjäl 

sig.  

På min fråga till henne om bloggläsandet ger inspiration till att uppnå hennes mål, får jag ett 

tvärsäkert svar: ”Ja, absolut”. Deras livsstil lockar. Om 6-7 år vill hon också befinna sig på 

samma plats i livet och då har hon börjat fundera över hur hon ska nå detta mål. Vilken väg 

ska hon gå? Frågar hon sig.   

”Om jag inte hade läst bloggarna hade jag nog inte reflekterat över det så mycket.” 

I slutet av vår intervju berättade hon att det säkert finns dem som kan påverkas negativt av 

bloggare som Michaela Forni, eftersom hon har lyckats vid så unga år.  

 

Efter att ha läst Petra Tungårdens blogg, som Madeleine beskrev som en rejäl tjej, började 

hon också träna. Petra Tungården marknadsförde sin träning på ett lockande sätt genom 

snygga träningskläder och synliga resultat.  

 

Madeleine sade sig bli mer inspirerad och peppad av sitt läsande. Hon beskrev sig själv som 

en ganska stark person. Däremot så tror hon att många yngre tjejer kan påverkas negativt. De 

kan få fel utseendeideal och mål av bloggarna de läser.  
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Madeleine har funderat på att starta en blogg flera gånger. Det skulle vara jättekul för familj 

och vänner att följa menar hon men att blogga känns tabubelagt.  

Hon berättar att speciellt i Stockholm anses det vara ”lite larvigt” att ha en blogg. Det kan ge 

intryck av att man är för mycket uppe i sig själv.  

 

7.7 Individuell intervju 2 

Min sista intervju var med Johanna från Stockholm. Hon är 19 år gammal, är politisk 

engagerad och tycker om att skriva.  

Hon läste sin kompis blogg som är utbytesstudent i Nya Zeeland och Blondinbellas.  
Johanna bloggade även själv. Där skrev hon om sina tankar om livet men vill inte vara för 

personlig och lämna ut sig själv. Hon är rädd för att det kan vändas mot henne på ett dåligt 

sätt.  

 

Hon trodde att hennes bloggläsande påverkar henne i vardagen, hur hon ser på sig själv. Hon 

hänvisade till Blondinbella som är väldigt positiv. Hennes blogg utövar en negativ påverkan 

på henne, prestationsångest mest.  

 

Hon upplevde att bloggare förskönar verkligheten alldeles för mycket genom filter och fina 

systemkameror. Detta gällde både hennes kompisars bloggar och storbloggare.  

”det enda man strävar efter är att få så mycket läsare som möjligt istället för att tänka vad 

det är jag egentligen skriver” 

 

Hon var väldigt stressad över framtiden, framför allt över att inte komma in där hon vill. 

”Kommer mina betyg räcka? Det är det jobbigaste och kommer jag hinna göra allt jag vill 

göra. Kommer det bli som jag har tänkt mig.”  

 

Att fly verkligheten lockade henne till att läsa en bloggare där livet ter sig perfekt. Men 

känslan av att det livet inte kommer att infinna sig skapar en oro, menade hon.  

Blondinbella är en tjej som hon känner igen sig i men mer i henne som ung och inte som det 

nuvarande ”perfekta flickan idealet”. Det är häftigt menade hon att de kan få så många att 

lyssna på dem och att de har lyckats ta sig så långt på sådan kort tid. ”Dom har hundra bollar 

i luften på samma gång” 

 

Hon fick stor press av att läsa de stora bloggarna. Pressen på att vara perfekt.  
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Jag frågade henne, om hon upplevde att hennes kroppsuppfattning påverkasdeso ch det gör 

den omedvetet svarade hon. Det kan bli en medveten påverkan, då man möts av 

skönhetsidealen dagligen på internet. 

”Man tänker nog medvetet och omedvetet att man måste vara mycket bättre än man är. Ju 

äldre man blir desto mindre handlar det om att man är bra som man är och mer om 

bantningstips”  

 

Målen har alltid varit desamma för Johanna men pressen har förstärkts av bloggläsandet. Hon 

svarade med ett ”Definitivt!”, när jag ställe frågan om hennes välmående påverkades av 

bloggläsandet.  

 

Pressen och målen för vad man ska lyckas med vid en viss ålder är för höga hos bloggarna. 

Johanna tog ett exempel gällande att starta ett eget företag. Det krävs en viss mognad för detta 

menade hon. ”Alla kan inte bli vad dom vill, jag tror inte det. Bloggarna förmedlar att man 

kan bli vad man vill. Man kan bli mycket men inte allt. Man måste vara realistisk och det är 

inte dom” 

  

Johanna skulle vilja hitta en blogg som man faktiskt kan känna igen sig i. Jag frågade vad den 

skulle innehålla och fick följande svar.  

”Den skulle både diskutera de positiva och negativa sakerna till en tonåring. Livet är skit 
ibland och det får det vara. Det är ingen dans på rosor. Visst, man kan diskutera att starta 
egna företag, men samtidigt diskutera nackdelarna med det också.” 
 
 
 
8. Analys 
I detta avsnitt är mitt syfte att analysera de upplevelser tjejerna hade kring sitt bloggläsande.  

Genom min empiri ska jag föra en analys utifrån tidigare teorier med anknytning till mina 

frågeställningar. Mina resultat visar att bloggläsandet har en betydande roll i de unga tjejernas 

liv och påverkar dem på ett eller annat sätt. 

 
 
8.1 Identitetskapande och medier 

Giddens syn på identitet är en reflexiv process. Individen är ansvarig för sitt 

identitetsskapande som ständigt fortgår och förändras. Samhälleliga faktorer som den 

elektroniska kommunikationen påverkar självutvecklingen. (Giddens, 1991:10) 
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Bloggar läses dagligen av en majoritet av respondenterna i tonåren. Alla respondenterna 

påverkades på spridda vis av sitt bloggläsande, vilket gör detta interaktiva medium en faktor i 

deras identitetsskapande.  

En av tjejerna uttryckte sig på följande sätt: ”Jag kan inte se mig själv utan mitt 

bloggläsande. Det är en del av mig.” Detta visar hur starkt bloggläsandet kan vara knutet till 

en individs vardag. Genom att se identitetsskapandet utifrån Giddens teori, påvisas hur 

bloggen integrerar med en ung tjejs identitetsskapande.  

 

Giddens behandlar dels valmöjligheter, dels val av livsstil.  

Samhälleliga faktorer som påverkar identitetsskapandet enligt Giddens och som har 

uppkommit genom det moderna samhället är den rika förekomsten av valmöjligheter. 

(Giddens, 1991:101) 

Mina resultat visade att valmöjligheterna främst var kopplade till vad respondenterna skulle 

göra efter gymnasiet. Många var oroliga och stressade över vad man ska välja att plugga var 

man ska plugga men framförallt en generell oro inför framtiden. Vissa påverkades av 

bloggarnas framgångsrika framtoning på så sätt att dem kom att reflektera över sin egen 

framtid.  

Frisén och Hwang framhåller även valmöjligheternas betydelse för unga tonåringars 

identitetsskapande. Det är under tonåren som individen utvecklar förmågan att utvärdera sig 

själv och tänka över framtidens valmöjligheter. (Frisén, Hwang, 2006:10,11) 

Beträffande individens livsstilsval menar Giddens att det har betydelse för skapandet av 

vederbörandes identitet. Livsstilsvalen är inte konstanta utan kan ständigt förändras under ens 

livstid. (Giddens 1991:102) Desto mer modern miljö individen rör sig i desto större inflytande 

har livsstilsvalen på identitetsskapandet. Utifrån mina resultat visade det sig att de flesta 

inspirerades inför valet av livsstil av de bloggar de läste. Genom bloggarna fick de inspiration 

till val av kläder, skönhetsprodukter och även tips på att äta nyttigare. En respondent valde att 

börja träna på grund av sitt bloggläsande, en annan motiverades ännu mer till att ta studenten 

på grund av sin bloggläsning. Att läsa bloggar blir därför i sig ett livsstilsval. 

 

Ett ytterligare begrepp i sammanhanget är identifikation, som kan beskrivas som känslan av 

att tillhöra en social grupp och som bygger på synsättet ”vi och dom”. Sistnämnda 

beskrivning görs av Berglez och Olaussons inom ramen för den kollektiva identiteten såsom 

baserad på känslan av att tillhöra en större grupp som grundar sig på identifikation. (Berglez 

& Olausson, 2009:143)   
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Jag uppfattade inte att respondenterna såg sig som ett ”vi” med bloggarna det läste, utan höll 

en viss distans till dessa. Bloggar lästes dagligen och relationen mellan bloggare och 

bloggläsare kan ses om en gemenskap. Att följa en persons liv dagligen skapar en form av 

relation som den till en kompis. Exempelvis kan tröst finnas i bloggarens texter. 

En majoritet av tjejerna uppgav dock att de inte identifierar sig med bloggarna de läste. En 

respondent sade uttryckligen att hon saknade en blogg som hon kunde känna igen sig i, en 

blogg som kunde förmedla en bild av att livet inte alltid ter sig perfekt. Flera av 

respondenterna kunde tänka sig att börja blogga. En annan ansåg att det var lite tabu-belagt 

och självupptaget i staden där hon bodde att blogga. Detta kan tyda på en nedlåtande syn på 

bloggarna eller en rädsla att sticka ut i mängden. Kanske en rädsla för att lämna en 

gemenskap och att bli ”dom” istället för ”vi”.  

 

Berglez och Olausson menat att individens möjligheter att genom medierna flytta sig 

geografisk har gjort det lättare för individen att kunna förändra sin identitet. 

Identitetsskapandet är därför inte längre knutet till den plats individen befinner sig på. På så 

sätt skapas också större förutsättningar för att kunna bilda nya gemenskaper. (Berglez & 

Olausson, 2009:146) 

Alla respondenterna har en slags relation med bloggarna det läser. De väljer att läsa bloggar 

som tilltalar dem på ett eller annat sätt. En av respondenterna uttryckte att hennes relation till 

bloggen kunde liknas vid en kompisrelation. Gemenskapen mellan det interaktiva mediet 

bloggen och bloggläsarna är ett band som inte hade kunnat skapas annars och som enligt 

denna syn har betydelse för identitetsskapandet.  

 

Bloggläsandet var för många en verklighetsflykt. Att ta del av och uppleva en annan 

människas vardag, som många bloggar erbjuder, får bloggläsaren att lämna sin verklighet för 

stunden. Bloggläsningen kan ge en känsla av verklighetsflykt, som kan jämföras med Berglez 

och Olaussons redogörelse för kulturtraditionens syn på den geografisk-obundna individen. 

Individen kan genom bloggen skapa ett imaginärt besök i en annan värld. Detta skulle göra 

henne till en mer globaliserad individ. (Berglez & Olausson, 2009: 139-141) 

Turkles idéer kring multipla identiteter och nätet är som en frizon för utprovning av olika 

roller och positioner. Bloggaren är i denna teori en virtuell individ och kan teoretiskt sätt vara 

helt annorlunda utanför frizonen. Rocamora framhåller dock aspekten att bloggaren inte helt 

kan vara en virtuell person, då vardagliga glimtar från det fysiska livet ofta visas. (Rocamora, 

2011:412) 
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8.2 Psykiskt välbefinnande/ohälsa 

Bloggen Blondinbella provocerade en respondent till att framställa sitt eget liv alldeles för 

perfekt och lyckat. Bloggen förmedlade en bild som inte överensstämde med hennes egen 

verklighet. Jämför med Turkles teori om att genom internet kunna utveckla nya former av 

identiteter, vilket tidigare har stoppats av samhällets normer och ideal. (Turkle, 2005:180) 

Bloggarna har möjlighet att skapa en virtuell identitet som inte kan komma till uttryck i den 

verkliga världen. Enligt Turkle och Rocamora kan dessa normer och ideal reproduceras på 

internet. Rocamora anser att bloggen är ett medium där det smala kroppsidealet ständigt 

reproduceras och på så sätt kan ha en inverkan i bloggläsarnas identitetsskapande.  

 

En respondent beskriver den press bloggarna generellt sätter på unga tjejer. Bloggarna anger 

höga mål för vad man bör ha lyckats med vid en viss ålder. De negativa sidorna i bloggarnas 

egna liv framhålls inte tillräckligt ofta. Bloggläsningen gav också prestationsångest att inte 

lyckas i livet. En av tjejerna fann tröst i att läsa en blogg när hon kände sig nere. En annan 

menade att läsandet av en blogg, när hon var ledsen, bekräftade det hon var ledsen över. 

Inspirationsbilder angav en respondent som tröstande, medan en annan menade att en blogg, 

där livet utgav sig för att vara perfekt, snarare gav upphov till ångestkänslor hos henne.  

Frissén och Hwang redogör för att ungdomsåren är en period där många förändringar sker, 

både psykologiska, biologiska och sociala. (Frisén, Hwang, 2006:10,11) Detta bekräftas 

utifrån resultatet, då en majoritet av de tillfrågade var stressade, oroliga eller förvirrade över 

sin framtid. 

 

Bordo menar att media ger ”lektioner” inte bara i hur man blir vacker utan också hur man blir 

vad den dominanta kulturen beundrar, hur man blir ”cool”. Bordo anser för övrigt att kroppen 

är som en inskription och ett uttryck för de regler och hierarkiska strukturer en kultur har. 

(Bordo, 2003:165)  

 Bloggare uppmanar både direkt och indirekt sina bloggläsare att köpa samma kläder som 

dem för att bli lika trendiga, snygga eller coola som dem själva. En respondent vågade inte 

bära en typ av skor förrän hon såg att en bloggare bar dem. Respondenterna genomskådar 

bloggarnas kommersiella avsikter samtidigt som de ändå blir påverkade.  

Frisén och Hwangs ger uttryck för att dagens mediesamhälle och modeindustri har skapat 

bilden av att framgång, skönhet och lycka nås med en smal kropp. Den feta kroppen ger 

intryck av förfall och brist på kontroll medan en smal, vältränad kropp ger sken av viljestyrka 
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och självbehärskning. Flera av respondenterna uttryckte sammanfattningsvis den åsikten att 

vara smal är detsamma som att vara ”perfekt”. Många av respondenterna utvärderade sin 

kropp på något sätt på grund av sin bloggläsning. ”Perfekt kropp” och ”jättesnygg kropp” 

användes som beskrivning av en bloggares utseende. Det är denna bild som vårt moderna 

samhälle har skapat.  

 

Tjejernas upplevelser kring bloggläsandet och deras kroppsuppfattning kan jämföras med 

Rocamoras teori om bloggen som ett redskap för självreflektion och jämförande.  

Dataskärmen blir som en spegel som reproducerar kvinnan förmåga att utvärdera utseendet 

och därmed hennes identitet. Läsare jämför sig ofta med bloggarens utseende och bloggaren 

själv utvärderas av läsarnas kommentarer. Bloggen reproducerar på så sätt bilden av kvinnan 

som objekt.  (Rocamora, 2011:415-416)  

 

Liksom Bordo menar Frisén och Hwang att kroppsidealen är kulturellt styrda. Idealen i vår tid 

är svåra att uppnå och ungdomar har speciellt svårt att inte påverkas av dessa. Ungdomar är 

ytterst känsliga för andras åsikter samtidigt som de ofta blir förvirrade av sina egna 

uppfattningar om kroppsideal.  

Några av respondenterna påtalade att bloggarnas bilder var ”photoshoppade”, hade ”filter” 

och att de dessutom ofta var redigerade. Detta visar på ett kritiskt förhållningssätt till det 

kroppsideal som många bloggar förmedlar. Frisén och Hwang menar att ungdomar som har 

ett kritiskt förhållningsätt till media inte är lika självkritiska mot sina egna kroppar. Negativa 

och självkritiska tankar om sin egen kropp skapar en negativ uppfattning om sig själv, vilket i 

sin tur kan leda till nedstämdhet, ätstörningar och depression.  (Frisén, Hwang 2006:24)  

 

 

9. Slutsats/Diskussion  
Syftet med min studie var att undersöka unga tjejers upplevelser av sitt bloggläsande gällande 

identitet och psykiskt hälsa samt resonera kring eventuella samband mellan bloggläsande och 

psykisk ohälsa bland unga kvinnor.   

 

Bloggen är ett mycket modernt mediefenomen men vissa av mina valda teorier är från tidigt 

1990-tal. Trots det anser jag att den studie som jag har presenterat kunde utforskas och 
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kopplas till samtliga tidigare teorier på ett intressant vis med fokus på identitet och psykisk 

ohälsa.  

Jag fann att individens valmöjligheter och livsstilsval påverkades av bloggläsningen, vilket 

kunde kopplas till Giddens teori om individens identitetsskapande i det senmoderna 

samhället. Individens livsstilsval har en stor betydelse för identitetsskapandet i det 

senmoderna samhället. Jag menar att ett kontinuerligt bloggläsande i vardagen är i sig ett 

livsstilsval. Bloggen ger inspiration till livsstilsval hos bloggläsarna, till exempel val av kläder 

och matvanor.  

Ungdomar söker ständigt efter sin identitet och genom sitt bloggläsande anser jag, utifrån min 

studie, att det är en källa för identitetsskapande. Det är en plats för mycket inspiration men 

också en plats för jämförelse med bloggarens kropp och utseende men även karriär och 

framgång. Att lyckas vid så ung ålder är något åtråvärt hos många av respondenterna men ger 

samtidigt en känsla av presentationsångest.  

Utifrån ett samhälleligt perspektiv har media både makt och inflytande över unga kvinnors 

välbefinnande. Enligt Stockholm stadsmissions ungdomsrapport mår speciellt unga tjejer i 

vårt samhälle idag sämre än någonsin. Samtidigt är användandet av medier mycket utbrett 

bland unga. Bloggläsarna är i tre av fyra fall kvinnliga. Mitt resonemang om ett eventuellt 

samband mellan unga tjejers välmående och bloggläsande grundar sig på att ett dagligt 

bloggläsande kan skapa känslor som till exempel prestationsångest, vilket påverkar 

välbefinnandet hos en ung tjej. Ett välbefinnande som i sin tur kan komma att spela en 

betydande roll i identitetsskapandet. 

Bloggläsarna och de mest populära svenska bloggarna domineras av unga tjejer. Min studie 

visar att fokus ofta hamnar på bloggarnas utseende. Detta fokus på kvinnokroppen, som 

samhället ytterst är ansvarig för, reproduceras tydligt i denna mediekanal. 

 

Det är genom att se sig själv med någon annans ögon som vi kan förstå oss själva. Bloggen 

kan förmedla en bild av att det är möjligt att lyckas vid ung ålder och fasaden som visas upp 

är ofta välstädad. Det är inte konstigt att unga tjejer kan känna sig otillräckliga och nere av 

detta. Trots att det finns en medvetenhet hos en majoritet av respondenterna om denna fasad 

så verkar sökandet efter en verklighetsflykt starkare än en behovet av att iaktta en 

självbevarelsedrift inför all påverkan. 
 

Mina frågeställningar berörde identitetsskapande och psykisk ohälsa i förhållande till unga 

tjejers bloggläsning. Jag tycker mig finna ett samband mellan bloggläsning och psykisk 
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ohälsa hos unga tjejer utifrån min undersökning. Den definition av psykisk hälsa som jag 

använder i denna uppsats var följande: ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Den självbild som skapas genom bloggläsandet har genom min undersökning 

ofta visat sig svår att efterlikna. Det är därför svårt att hävda att resultatet av bloggläsandet 

leder till ett välbefinnande såväl fysisk, psykiskt som socialt.  

 

Bloggläsningen kan skapa känslan av gemenskap men också distans hos läsarna, när det 

saknas identifikationsfaktorer. Ibland kan avsaknaden av identifikation i bloggen öppna upp 

för en verklighetsflykt och inspiration. Ett gemensamt resultat av min undersökning i det här 

avseendet är att samtliga påverkades. Att inte bli påverkad har varit oundvikligt, då bloggarna 

dagligen integrerar i vissa av respondenternas liv.  

 

För bara 10 år sedan var bloggar ett relativt okänt fenomen. Idag är bloggläsande för många 

tjejer en daglig rutin och har skapat en ny form av förebilder för unga tjejer.  

Genom min studie har jag insett att bloggläsning har en större roll i unga tjejers liv än jag 

förmodade, när jag inledde mitt arbete. Med citat som ”jag kan inte se mig själv utan mitt 

bloggläsande. Det är en del av mig.” och med svar som ”definitivt” och odiskutabla ”Ja!”, 

när jag frågar om deras kroppsuppfattning och välmående påverkas av bloggläsandet, stöds 

min uppfattning.   

Ungdomar får genom bloggläsning tillfälle att komma nära offentliga personer, som de 

beundrar, på ett helt annat sätt än som tidigare var möjligt. Läsarna kan till och med 

kommentera bloggen och får ibland respons, vilket skapar en slags relation mellan dem. 

Samtidigt som många av respondenterna uppger sig ha distans till de bloggar de läser så visar 

ändå mitt resultat att bloggläsandet har en tydlig inverkan på en majoritet av respondenternas 

kroppsuppfattning och psykiska välbefinnande.  

Bloggarna domineras av det kvinnliga könet, men det är synd att bloggarna, som är placerade 

på topplistorna och som de flesta av respondenterna läser, visar sig direkt eller indirekt 

reproducera samhällets skönhetsideal. Jag skulle vilja se mer bloggar, där bloggläsarna 

uppmuntrar unga tjejer att slå ifrån sig samhällets normer och ideal. Bloggen bör 

uppmärksammas mer för dess potential för att kunna uttrycka sig fritt som individ och som 

ung kvinna utan yttre påverkan. Bloggläsarna bör ännu mer inspireras av denna aspekt istället 

för att jämföra och utvärdera sina kroppar och framgångar med bloggen. Förhoppningsvis 

kommer min studie kunna resultera i att andra kan i högre grad än vad som är fallet idag 

tvingas att reflektera över hur deras bloggläsande faktiskt påverkar dem.  
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Min studie av respondenternas upplevelser visade genom stöd av tidigare teori att 

bloggläsning kan ha en roll i identitetsskapandet hos unga tjejer. 

Respondentkretsen består av tjejer från olika geografiska miljöer med olika planer och 

drömmar för framtiden. Det är därför intressant att trots detta kunna så tydligt se genom 

svaren de lämnat på mina frågor, att bloggläsningen styrs av precis samma anledning hos de 

flesta, nämligen att finna en sorts ledtråd för hur de bör se ut och framför allt för hur de skall 

planera sin egen framtid. Av min studie går det att dra slutsatsen, även om jag är medveten 

om att respondentkretsen är begränsad, att bloggen för unga tjejer i en känslig ålder möjligen 

kommit att bli viktigare som en sorts rådgivare än vad vuxna är. Jag tycker också att min 

studie visar att bloggläsning fått en sådan omfattning att den blivit en av de viktigaste 

informationskanalerna för unga tjejer.  Detta är något som politiker i kommunikationen med 

unga människor måste bli medvetna om på ett helt annat sätt än vad som idag är fallet. Som 

jag har påvisat upplever unga tjejers att deras psykiska ohälsa påverkas i positiv riktning 

genom bloggläsande så länge som bloggen fungerar som en bra förebild för bloggaren.  

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv finns det givetvis inga enkla samband mellan 

bloggläsande och psykisk ohälsa bland unga tjejer. Min ambition har varit att försöka belysa 

hur unga tjejer själva resonerar kring dessa samband och att jag därmed kan bidra med 

ytterligare kunskaper kring detta ämne.  
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Bilaga 1 Intervjuguider  
 
Intervjuguide: Gruppintervjuer 
 
Öppningsfrågor 
 
Hur gamla är ni? 
 
Var kommer ni ifrån? 
 
Vad har ni för framtidsdrömmar? 
 
Beskriv er själva med tre ord 
 
 
Introduktionsfrågor  
 
Vilka bloggar är era favoriter? 
 
Hur ofta läser ni bloggar? 
 
Varför läser ni bloggar? 
 
Skulle ni själva kunna tänka er att blogga?  
 
 
Övergångsfrågor 
 
Är ni stressade över framtiden? 
 
Har ni en eller flera bloggare som ni skulle kunna kalla för en förbild? 
 
Vilken bild av bloggare har ni generellt sätt? 
 
Vilken av bloggarna anser ni vara den mest lyckade och varför? 
 
Vad betyder identitet för er? 
 
Identifierar ni er med några bloggar? 
 
 
Nyckelfrågor 
 
Upplever ni att ert välmående/humör kan påverkas av bloggläsande i stora drag? 
 
Kan ni känna er nere eller deppiga efter att ha läst bloggar? 
 
Upplever ni att er kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar? 
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Avslutande frågor 
 
Har ditt bloggläsande påverkat hur du uppträder? 
 
Har ni tagit ett konkret beslut som grundat sig bloggläsandet? 
 
Har bloggare generellt en positiv eller negativ inverkan på unga tjejer tror ni? 
 
Slutfråga 
 
Vill ni tillägga något? 
 
 
Intervjuguide: Individuellintervju  
 
Öppningsfrågor 
 
Hur gamla är du/ni? 
 
Var kommer du/ni ifrån? 
 
Vad gör du på fritiden?  
 
Hur bor du/ni? Med familj? Pojkvän/flickvän? 
 
Hur mycket tid på internet lägger du ungefär varje dag? 
 
Vad har du/ni för framtidsdrömmar?  
 
Introduktionsfrågor 
 
Vilka bloggar är dina/era favoritbloggar?  
 
Hur ofta läser du/ni bloggar?  
 
Beskriv vad det är som får dig att fortsätta läsa bloggar 
 
Påverkar bloggläsandet din vardag på något vis?  
 
Skulle ni själva kunna tänka dig/er att starta en blogg? Vad skulle den handla om isåfall?  
 
Vad har du/ni för bild av bloggare generellt sätt?  
 
Övergångsfrågor 
 
Är du/ni stressade över framtiden? Tiden efter gymnasiet?  
 
Vilken av de bloggare ni känner till anser ni vara den mest lyckade och varför? 
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Är det mer intressant att läsa om en person där livet ter sig perfekt än tvärtom?  
 
Har ni en eller flera bloggare som du skulle kunna kalla för en förebild? Varför?  
 
Jämför ni er någonsin med bloggare? På vilket sätt då? 
 
Nyckelfrågor 
 
Vad inspirerar dig? Yrkesval, karriär, klädstil, status? 
 
Identifierar du dig/ni er med någon bloggare?   
 
Får du någon speciell känsla när du läser bloggar? 
/Kan du känna er nere/deppiga på grund efter att ha läst bloggar? I så fall, varför då? Om inte, 
varför?  
 
Upplever ni att er kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar? På vilket sätt?   
 
Ger bloggläsande dig inspiration till att uppnå dina mål? 
 
Vad betyder identitet för dig? 
 
Har dina mål förändrats efter du började läsa bloggar? 
 
Har du köpt något som du läst/sett i en blogg? Varför köpte du det? 
 
Har du tagit ett konkret beslut som grundat sig på vad du läst i en blogg?  
 
Avslutande frågor 
 
Vad betyder det att ha en identitet för dig/er? Ett eget märke  
 
Har ditt bloggläsande påverkat dig gällande hur du uppträder, klär dig eller ser på framtiden?  
  
Upplever du att ditt välmående kan påverkas av ditt bloggläsande?   
 
Har bloggare generellt sätt en negativ eller positiv inverkan på unga tjejers välmående idag 
tycker du/ni? Olika beroende på vem man talar med.  
 
Slutfråga 
 
Har ni någonting som ni vill tillägga?  
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Bilaga 2 Transkriberad text  
 
Gruppintervju 1 
 
Moderator: Hur gamla är ni? 
 
Malin: 17 
Anna: 17 
Sara: 18 
Ebba: 18 
 
Moderator: Var kommer ni ifrån? 
 
Malin: Stockholm 
Anna: Stockholm 
Sara: Göteborg 
Ebba: Stockholm 
 
Moderator: Vad har ni för framtidsdrömmar? 
 
Malin: Framtiden vill jag nog bli advokat, det är något jag är intresserad. Det är mina 
framtidsdrömmar 
 
Moderator: Ni då? 
 
Sara: Jag har också advokat eller jurist.  
 
Anna: Min dröm är att bli veterinär men det är svårt att komma in på 
 
Ebba: Jag vill också bli advokat eller jurist inom sjöfartsområdet. Fast innan det plugga i USA 
och surfa. 
 
Moderator: Vilka bloggar är era favoriter? 
 
Malin: Jag brukar läsa mina gamla kompisars bloggar som är väldigt inspirerande. 
Inspirationsbloggar. Men det är också kul att läsa Kissie och Dessies bloggar för dem är så 
himla galna. Kenza brukar jag läsa också för att hon är så snygg och jag får inspiration av 
henne. 
 
Ebba: Jag brukar inte läsa så stora bloggar. Ett tag läste jag Kenza men sen dess kanske nån 
gång Maria Montazamis döttrar. Men nu läser jag min kompis Gertruds blogg och andra 
kompisars bloggar. Dom ger mig mer inspiration eftersom dem ger tips än bloggare som bara 
berättar om deras vardag 
 
Anna: Jag läser kompisars bloggar och Kenzas, hon är min favoritbloggare för att hon ser så 
bra ut, hon har bra klädstil och är rolig. Sen Kissies ibland för att hon är provocerande, det 
skapas en hatkärlek när man läser hennes blogg. Sen chloe schutterman som är två år yngre än 
mig men har ändå bra klädsmak.  
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Moderator: Har ni andra några favoriter? 
 
Sara: Jag håller med dom innan, men jag kollar också in Blondinbellas blogg. För att hon har 
verkligen vuxit upp under hennes bloggtid, 
Jag brukar också läsa Kissies och Dessies bloggar för att dom är roliga. Sen läser jag också en 
blogg som heter Shopping and Fashion tror jag att den heter. Med mkt modetips.  
Sen brukar jag också använda tumblr mkt för inspiration med mycket härliga bilder som får 
en att drömma sig bort.  
 
Moderator: Hur ofta läser ni bloggar? 
 
Malin: Varje dag 
 
Anna: Jag läser nästan varje dag, försöker hitta olika bloggar 
 
Sara: Jag läser varje dag men ibland har jag inte så mycket tid. 
 
Ebba: Jag läser bloggar i princip varje dag men man har så mycket plugg så jag läser bloggar 
när jag är ledig. Som en tidsfördrift.  
 
Moderator: Skulle ni själva kunna tänka er att blogga? 
 
Malin: Jag skulle inte kunna tänka mig det. Man måste ju ge ut en ganska stor del av sitt liv 
och jag skulle inte känna mig bekväm med det. Men jag förstår att andra göra det.  
 
Anna: Nej jag tycker samma sak. Men om jag hade tänkt resa någonstans typ Afrika hade jag 
kunnat starta en liten blogg för familjen. Men jag hade inte startat en blogg om vad jag har på 
mig.  
 
Ebba: Det var under ett tag då i princip alla mina kompisar hade blogg hade jag en blogg men 
jag gjorde typ ett inlägg och skrev ingenting 
Men som Anna sa innan så hade jag kunnat starta en reseblogg.  
 
Sara: Nej det skulle jag inte. Jag bloggade när jag var yngre för att det var en rolig grej men 
nu skulle jag inte ha tid för det. Och som Anna och Ebba sa skulle jag kunna ha en rese blogg 
under ett utbytesår exempelvis.  
 
Moderator: Vilken bild av bloggare har ni generellt sätt? 
 
Sara: Positiv mest 
 
Ebba: Det är en blogg jag avskyr. Det är inte ens kul. Jag läser ibland kommentarer på mina 
kompisar bloggar och det är många som är nedtryckande.  
Mer positiva än negativa kommentarer men det är dem negativa som fastnar.  
 
Anna: Jag läste en blogg som hette Hannah Widerstedt 
 
Sara: Hon var med i Big brother väl? 
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Anna: Ja och man satt där och blev så arg när man läste och undrade vad det var för tjej. Men 
det visade sig till slut att det var ett projekt hon höll på med. Folk dömmer verkligen lätt så 
det kan vara negativt med bloggvärlden.  
 
Malin: Det är det grundtanken är lite. Kissie hon är den bloggaren som provocerar mest och 
har en tanke att göra folk upprörda. Kenza är den starka postiva förebilden i bloggvärlden.  
 
Moderator: Är ni stressade över framtiden och efter gymnasiet? 
 
Anna: Jag är det, ganska mycket faktiskt. Man vill ju börja plugga direkt men vet inte om jag 
vill fokusera på nu. Jag känner mig stressad tyvärr. 
 
Malin: Jag känner mig inte stressad alls men det kan ju bero på att jag går i 2an och har 1 år 
kvar i gymnasiet så jag har annat att tänka på till dess. Sen vet man ju inte vad som händer jag 
kanske blir jättenervös i 3an och får beslutsångest då.  
 
Sara: Jag är ganska lugn men jag vet att jag kommer ta ett sabbatsår och resa. Jag vet att jag 
vill resa överallt och vet inte om jag kommer hinna med allting. Där känner jag mig stressad. 
 
Ebba: Jag är inte så stressad heller, jag ser mer framemot det för att jag längtar till att åka till 
USA och Hawaii. Pluggandet är jag inte stressad över men vet inte om det är USA jag vill 
plugga i. Jag vet att jag vill plugga i USA men om man pluggar till advokat där så kan man 
vara advokat där. Så jag funderar över var jag vill spendera resten av mitt liv. 
 
Moderator: Upplever ni att er kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar? 
 
Anna: Jag vet inte. Kanske inte av bloggar men mer modetidningar. Om bloggar säger något 
väldigt provocerande kanske man tänker en gång extra på det men kanske inte får mig hur jag 
ser på mig själv. 
 
Sara: Jag kan känna lite med Kenza för att hon är så snygg och tänker varför är jag inte henne. 
 
Ebba: Dom av mina kompisar som jag läser har alla väldigt snygga kroppar men visar 
fortfarande ett sund ideal. De kan lägga ut en bild på en enorm godisskål och jag vet ju att 
dom äter godiset eftersom jag känner dem.  
Jag påverkas inte negativt att mina kompisar i alla fall.  
 
Malin: Jag tror man påverkas lite men omedveten. Alla påverkas nog men omedveten. Jag 
läser mer bloggar än tidningar. 
 
Moderator: Identifierar ni er med några bloggar? 
 
Ebba: Min kompis Gertrud som jag vuxit upp med identifierar jag mig med.  
 
Moderator: Ni andra då? 
 
Sara: Nej eller jo, med tumblr kan man sitta och inspireras av.  
 
Anna: Tjejerna på tumblr är extremt extremt snygga och man sitter där och önskar man var 
dem.  
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Sara: Eller människor som är ute och reser som har hittat sig själv på något vis.  
 
Anna: Andlig resa typ.  
 
Moderator: Kan ni känna er nere eller deppiga efter att ha läst bloggar? 
 
Anna: Mer peppade! 
 
Malin: Ja mer peppade! 
 
Ebba: Jag vet inte, vissa bloggare är deras poäng att få en att känna på ett visst sätt. Ibland 
lyckas dom och ibland inte. 
 
Malin: Vissa bloggare kan ju blogga för att få människor att hoppas att ”dom var jag” 
 
Anna: Sen måste dom ju också provocera för att få mer läsare. Det blir spännande. 
 
Moderator: Vad tycker du? (till Sara) 
 
Sara: Det har definitivt påverkat mig. Med kläder tillexempel, om en bloggare har lagt upp 
något snyggt händer det att jag köper det också.  
 
Ebba: Jag blir inte inspirerad över att bli som dom, jag vill inte leva av pengarna som man får 
genom bloggen. 
  
Moderator: Upplever ni att ert välmående/humör kan påverkas av bloggläsande i stora drag? 
 
Anna: Absolut! 
 
Malin: Ja, absolut 
 
Ebba: aa 
 
Sara: Men mest tumblr, om en person lägger ut mycket kärleksbilder tänker man att man vill 
ha pojkvän. Eller resebilder.  
 
Anna: Dom flesta av bloggarna är framgångsrika, eller typ Kenza. Hon är framgångsrik i sitt 
klädmärke och som modell. Jag blir peppad över att lyckas i livet.  
 
Tack så jättemycket för att ni ville ställa upp!.  
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Gruppintervju 2 
 
Moderator: Hur gamla är ni 
 
Nicole: 17  
Lisa: 18 
 
Moderator: Var bor ni? 
 
Nicole: Jag bor i Stockholm 
 
Lisa: Jag bor i Strängnäs 
 
Moderator: Vad har ni för framtidsdrömmar? 
 
Nicole: Jag vet inte riktigt, jobba med något kreativt 
 
Lisa: Jag vill jobba med något inom design 
 
Moderator: Vilka bloggar är era favoriter? 
 
Nicole: Inte direkt favoriter men jag brukar läsa Carolines Mode ibland, Kissie bara för kul. 
 
Lisa: Kissie ligger nog också högst upp för mig. Sen är den en blogg som heter shopping and 
fashion. 
 
Moderator: Hur ofta läser ni bloggar? 
 
Lisa: Typ varannan dag 
 
Nicole: Jag läser nog varje kväll 
 
Moderator: Vad är det största skälet till att ni läser bloggar? 
 
Nicole: Man blir ofta insatt i deras liv och vill veta hur det går för dem 
 
Lisa: Jag läser nog för underhållning men också för inspiration.  
 
Moderator: Skulle ni själva kunna tänka er att starta en  blogg 
 
Nicole: Ja men inte en blogg där man skriver hela sin livshistoria i utan mer där man lägger ut 
fina bilder 
 
Lisa: Ja det skulle jag också kunna tänka mig. Kanske inte nu men när jag ska börja plugga 
utomlands efter gymnasiet det kan vara intressant för andra att läsa tror jag. 
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Moderator: Vilken bild av bloggare har ni generellt sätt? 
 
Nicole: Det delas upp i två kategorier. Kissie och Dessie och dom som är lite pinsamma och 
modebloggare som inte skriver så mycket men lägger upp fina bilder. 
 
Lisa: Jag känner nog samma sak. Det finns modebloggar och Kissie men det finns också 
träningsbloggar, det finns mycket kategorier bloggare.  
 
Moderator: Är ni stressade över framtiden. Tiden efter gymnasiet? 
 
Nicole: Ja mest nervös. 
 
Lisa: Man vet inte om man kommer komma in och hur det kommer gå.  
Man blir mer självständig och måste ta tag i saker själva. Man kan inte luta sig tillbaka till 
föräldrarna liksom.  
 
Moderator: Vilken av bloggarna anser ni vara den mest lyckade? 
 
Lisa: Jag vet inte… Kissie är en lyckad blogg men inte så lyckat liv.  
 
Nicole: Jag tror också de stora bloggarna som har fått många läsare och som kan tjäna pengar 
på sin blogg.  
 
Moderator: Har ni en eller flera som ni kallar för er förebild? 
 
Lisa: Typ stilikon snarare än förebild. 
 
Nicole: Ja det tror jag väl, vissa.  
 
Lisa: Jag läser så många olika, jag kan hitta en ny blogg varje dag. Jag letar efter inspiration 
och inte så mycket själva personen bakom bloggen.  
 
Moderator: Upplever ni att er kroppsuppfattning påverkas? 
 
Nicole: Nej jag tror inte bloggar gör det riktigt. Utan mer med sin omgivning. Bloggar har 
man redan fått uppfattning att de är ganska photoshoppade 
 
Lisa: Det finns alltid ett fokus på att de lever en nyttig livsstil och har den perfekta kroppen 
men jag känner inte direkt att jag påverkas av det på så sätt. Lite tankar om hur man ska äta 
kanske. 
 
Moderator: Identifierar ni er med någon bloggare? 
 
Nicole: Nej det är nog ganska svårt att hitta eftersom vi har en annan typ av livsstil. 
 
Moderator: Vad tycker du? 
 
Lisa: Jag känner samma sak som Nicole. Det är lite samma stilar på alla bloggar. 
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Moderator: Kan ni känna er nere/deppiga efter att ha läst en blogg? 
 
Nicole: Ja i stunden. Kan vara att man blir avundsjuk, om bloggaren träffar en kändis 
tillexempel. Eller köper en snygg väska och blir deppig att man själv inte kan göra det. Men 
sen går man inte på Facebook och då har man glömt det.  
 
Lisa: Ja lite avundsjuka på deras liv som de får genom bloggandet. Träffa kändisar, få gå på 
massa events, köpa fina saker. Men bara för stunden man känner så. 
 
Moderator: Har ditt bloggläsande påverkat hur du uppträder, klär dig tillexempel? 
 
Nicole: Mest hur man klär sig.  
 
Lisa: Nej, jag känner som Nicole. 
 
Moderator: Upplever ni i stora drag att ert välmående påverkas av bloggläsande?  
 
Lisa: Man har behov av underhållning. Man har ett sånt behov att följa någons liv 
 
Varför det? 
 
Lisa: Man vill ha ett annat perspektiv på vissa saker. Underhållande och verklighetsflykt 
 
Nicole: Jag vet inte riktigt hur jag känner. Jag läser mest för att jag är uttråkad och att det är 
underhållande. 
Jag kan inte se mig själv att inte läsa bloggar. Det är en del av vad jag gör. En hobby.  
 
Moderator: Tror ni att bloggare generellt sätt har en positiv/negativ inverkan? 
 
Lisa: Jag tycker inte att dom har så stor inverkan alls. I alla fall inte i min umgänges krets. Det 
är nog lättare om man är osäker att ta på sig en annan roll som man hittar i bloggar. Om man 
är självsäker och har kompisar så bryr man sig inte så mkt om det tror jag. 
 
Nicole: Det känns som att den yngre generationen av flickor påverkas mer. Det är många som 
ser upp till do här storbloggarna som Kenza eller Kissie och verkligen följer dom och vill vara 
som dom. Men det är väl för att dom inte vet vilka dom själva är och är osäkra.  
 
Moderator: Men letar efter sig själv lite? 
 
Nicole: Ja precis. 
 
Moderator: Vill ni tillägga något? 
 
Lisa: Nej jag har nog tagit upp allt 
 
Nicole: Jag känner bara nu att alla dom här bloggarna som drivs börjar bli likadana. Man ser 
ett mönster. Det är självklart att det lägga upp en dagens outfit och matbilder. Allt liknar 
varandra. 
 
Moderator: Vad tycker ni om det?  
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Nicole: Det blir inte lika kul att läsa, man väljer ut en av fem likadana. Det blir mer så att 
utifrån mig själv att jag inte läser vad som skriver utan bara kollar på bilderna. Jag vill se 
något nytt som inte funnits förut.  
 
 
Gruppintervju 3 
 
Hur gamla är ni? 
 
Carolina: 17 
Rebecca: jag fyller 18 om en vecka 
Michaela: jag med 
 
Moderator: Var kommer ni ifrån? 
 
Carolina: Göteborg 
 
Michaela: Washington DC 
 
Rebecca: Stockholm 
 
Moderator: Vad har ni för framtidsdrömmar? 
 
Carolina: Jag vill nog bli försvarsadvokat 
 
Rebecca: Jag har ingen aning faktiskt 
 
Michaela: Jag vill jobba med EU tror jag, något politiskt och internationellt  
 
Moderator: Vilka är era favoritbloggar? 
 
Michaela: För mig är det tumblr om man kan räkna det som en blogg 
 
Carolina: Kenza och flera hemma som bloggar. 
 
Rebecca: Jag brukar läsa lite olika bloggar. Jag brukar läsa min storasystersblogg 
 
Michaela: Den brukar jag också läsa ibland! 
 
Carolina: Det går i perioder, ibland om man är intresserad av träning i vissa perioder så läser 
man träningsbloggar och ibland kan jag läsa ridbloggar. Det beror på. 
 
Moderator: Hur ofta läser ni bloggar? 
 
Carolina: Varje dag 
 
Michaela: Varje vecka 
 
Rebecca: Varje dag, varannan dag 
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Moderator: Vad tror ni är det största skälet till att ni läser bloggar? 
 
Rebecca: Man vill få idéer och inspiration och typ se vad andra har för sig.  
 
Carolina: Om det gäller kläder och mode. Det gick en tjej här förra året som heter Linn, hon 
har en blogg som är ganska stor tror jag. Hon är lite sådär fashionista, hon har en bra blogg 
inom mode. 
 
Moderator: Skulle ni själva kunna tänka er att starta en blogg? 
 
Carolina: Nej det tror jag inte. 
 
Varför inte? 
 
Carolina: Nej jag hade inte velat skriva ut…Det hade varit kul en vecka och sen hade jag haft 
annat för mig. 
 
Moderator: Ni andra då? 
 
Michaela: Om jag skulle starta en blogg så skulle jag göra det efter jag utbildad mig och 
börjat jobba. Och kanske börja resa mycket och vet att det finns en folkgrupp som är 
intresserad över att läsa min blogg. Om jag skrev om ett projekt om välgörenhet i Afrika gör 
jag en blogg när jag är just där. Men jag tror inte att jag skulle kunna göra en blogg om min 
vardag. Det skulle vara för påträngande, för personligt typ. 
 
Rebecca: Jag hade aldrig orkat skriva.  
 
Moderator: Vilken bild av bloggare generellt sätt? 
 
Carolina: Kissie är lite negativt men ofta har jag nog en positiv bild. 
 
Michaela: Jag läser inte Kissie och Kenza och alla dom där. När jag tänker på kända 
tjejbloggare känns dom lite superficiella kanske. 
 
Moderator: Är ni stressade över framtiden?  
 
Rebecca: M lite.  
 
Carolina: Lite. 
 
Moderator: Hur tänker ni då? 
 
Carolina: Vad man ska göra, plugga och om man kommer in där man vill. 
 
Moderator: Är det mer intressant att läsa om en person där livet ter sig perfekt än tvärtom? 
 
Michaela: Mer mänsklig skulle jag säga. Om man läser om någon som hela tiden har det 
bra… 
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Rebecca: .Får man ångest själv! Om man läser om någon som bara har det perfekt hela tiden. 
 
Michaela: Det finns ju personer på facebook som också ter sig perfekta och man får intryck 
att dom lever ett perfekt liv och ångest över det.  
 
Moderator: Mest lyckade? 
 
Carolina: Kenza anser jag som mest lyckad faktiskt. 
 
Moderator: Varför det? 
Carolina: För att hon gör så mkt olika saker, hon bloggar, hon designar kläder och har sitt 
egna märke. Det går bara uppåt för henne känns det som. 
 
Moderator: Ni andra då? 
 
Michaela: Vissa fotografer, han som fotade Miley Cyrus förra månaden. De blev jätte 
kontroversiella dom bilderna och han är väl inte den jag ser som mest lyckad men han har 
blivit väldig känd på att lägga ut sådana bilder på olika modeller och kändisar. Han har väl 
blivit lyckad på sitt egna sätt inom fotovärlden.  
 
Moderator: Har ni något förebild inom bloggarna? 
 
Carolina: Nä, alltså det skulle jag inte kunna säga. 
 
Moderator: Du då? 
 
Rebecca: Nej det är svårt att säga. 
 
Moderator: Jämför ni er med bloggare?  
 
Carolina: Alltså, ja. ”Vad smala ben hon har” kan man tänka 
 
Rebecca: Mycket utseendemässigt.  
 
Moderator: Upplever ni att er kroppsuppfattning har påverkats av att läsa bloggar? 
 
Michaela: Ja! 
 
Rebecca: Ja! 
 
Carolina: Gud ja! 
 
Carolina: Men om dom har varit utomlands och bloggare har lagt ut jättesnygga bikinibilder 
kan man tänka ”vad snygga ben, jag vill också ha sånna” lite så.  
 
Michaela: Jag känner själv för två år sedan så var det jättemycket hets med modeller och 
bloggare och att man skulle vara pinnsmal men nu har det kommit en trend de senaste året att 
man ska vara tonad, lite muskulös men smal.  
 
Moderator: Är det inte så att det är en trend att man lägger upp kurvor? 
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Moderator: Kan ni känna er lite nere på grund av att läsa bloggar? 
 
Carolina: Nä, nej inte för mig. 
 
Rebecca: Nej, lite om man läser träningsbloggar så kanske man blir lite nere för att man aldrig 
tränar själv 
 
Michaela: Jag tror ibland om man är ledsen innan man läser en blogg så går man inte på en 
blogg där det är en jättesnygg tjej med en jättesnygg kropp kan det trigga det ännu mer. Men 
när stänger ner bloggen så kan man känna att man har rätt att tycka synd om sig själv, att det 
konfirmerar det man kände innan man gick in på bloggen typ.  
 
Moderator: Har ni tagit ett konkret beslut som grundat sig bloggläsandet? 
 
Carolina: Kläder absolut! 
 
Rebecca: Och typ produkter, olika skönhetsprodukter. 
 
Moderator: Vad är identitet för er? 
 
Rebecca: Hur man är, alla har en egen identitet 
 
Michaela: Det beror också på personen. Om det är en Cara Delivigne, hon är modell och har 
stora ögonbryn det är det som dom flesta känner igen henne med. Men om man tar en 
politiker, dens identitet känner man kanske lite mer inte lika superficiellt som en modell för 
man har hört personens åsikter. Det beror på vad personer gör. 
 
Moderator: Är det viktigt att ha en identitet? 
 
Michaela: Ja som bloggare är det viktigt. 
 
Rebecca: Man måste stå ut för att få läsare. 
 
Moderator: Upplever du att ditt välmående ibland kan påverkas? 
 
Rebecaa: Ja tycker det. 
 
Michaela: mm. 
Jag tycker om man går in på inspirationsbilder och tumblr kan man må bättre om man känner 
sig nere. 
 
Vad tycker du? 
 
Carolina: Men typ såhär, typ Michela Forni. Jag brukar läsa hennes blogg när jag är ledsen 
och det brukar hjälpa mig. Hon skriver så bra inlägg. 
 
Moderator: Tycker ni att bloggare generellt har en negativ eller positiv påverkan? 
 
Michaela: Ganska mkt negativt tror jag 
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Rebecca: Kissie hade en grej enligt barnmat, träning och så. 
 
Carolina: Ja har kompisar hemma som jag pratar bloggar med typ ”Kissie sa såhär cp” 
 
Moderator: Har ni något ni vill tillägga? 
 
Michaela: Lite inne på förra frågan, jag pratar inte så mkt bloggar med mina kompisar. Desto 
äldre man blir hittar man sin identitet mer och känner inte lika stort behov att läsa vissa 
bloggar man läste innan. Men jag har märkt på kompisars lillasyster i 11-13 och blir 
jättepåverkade att vissa träningsbloggar och gör sjuka dieter och träningspass.  
 
 
Intervju 4 
 
Moderator: Hur gamla är ni? 
 
Hilda: Jag är 18 
 
Josefine: Jag är 19, ska fylla 20 i januari. 
 
Moderator: Var bor ni? 
 
Hilda: Haninge 
 
Josefine: Stockholm 
 
Moderator: Vad har ni för framtidsdrömmar?  
 
Josefine: Jag vill börja plugga statsvetenskap på direkten sen vill jag börja engagera mig 
politiskt 
 
Hilda: Jag vill studera språk, spanska men vill ta ett sabbatsår först 
 
Moderator: Beskriv er själva med tre ord 
 
Josefina: Jag måste tänka lite…ambitiös, envis, presentation 
 
Hilda: Glad, lat och lugn 
 
Moderator: Vilka bloggar är era favoriter? 
 
Josefine: Jag läser Blondinbellas, ibland Kenzas. Kompisar bloggar ibland. 
 
Hilda: Jag läser nästan aldrig bloggar, men i perioder Kenza och Kissie. 
 
Moderator: Hur ofta? 
 
Typ aldrig… 
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Josefine: Några gånger i veckan. 
 
Moderator: Vilket är största skälet till att ni läser bloggar? 
 
Hilda: Det är underhållande 
 
Josefine: Spionera på kompisar liv. 
 
Moderator: Skulle ni själva kunna tänka er att starta en blogg? 
 
Josefine: Jag har en blogg.  
 
Moderator: Vad handlar den om? 
 
Josefine: Massa tankar och sånt. Jag vill skriva på mitt sätt. 
 
Moderator: Är det en privat blogg? 
 
Josefine: Det är privata tankar men jag länkar på Facebook, 
 
Hilda: Ja hade en blogg förut också men inte längre. 
 
Moderator: Vad handlade den om? 
 
Hilda: Som vanligt, som alla skriver. Vardag och tankar.  
 
Moderator: Vilken bild av bloggare har ni generellt sätt? 
 
Josefine: Produktplacering! Det spelar ingen roll om det är kompisar eller kändisar. Det är 
väldigt mycket ”jag har köpt den här kappan” ”jag har köpt den här” ”jag rekommenderar den 
här produkten” 
 
Vad tycker ni om det? 
 
Josefine: Det är jättestörande för det är så uppenbart.  
 
Hilda: Ja och vissa har liksom dom här, Kenza och Kissie som förebilder, och då kan man ju 
påverkas negativt av det.  
 
Josefine: Ja det är jobbigt att veta om dom faktiskt tycker om produkten eller om dom faktiskt 
bara gör reklam. 
 
Moderator: Är ni stressade över framtiden? 
 
Josefine: Ja, jätte 
 
Hilda: Mm, jag med. 
 
Moderator: Vad är ni stressade över? 
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Josefine: Det är att inte komma in på de universitet jag vill och den linje jag vill.. 
 
Hilda: Samma här. 
 
Josefine: Jag tror att eftersom vi är dom första som går ut med den nya gymnasiereformen. Vi 
har problemet med att vi vet inte hur många som söker, vi vet inte hur betygen kommer vara. 
Vi vet inte hur stor kvotgruppen kommer vara och alla dom har frågetecknen vi har haft hela 
gymnasietiden har varit jättejobbigt. Vi är försökskaniner, vi är första kullen som går ut. Det 
är inte positivt på något sätt.  
 
Moderator: Är det mer intressant att läsa om en person där livet ter sig perfekt än tvärtom? 
 
Josefine: Det är för perfekt i Blondinbellas. Det är för mycket att vad hon är gör så är det 
positivt. Vad hon än gör är positivt. Livet är skit ibland kan hon inte bara erkänna det. Det är 
därför kompisars är roligare där vågar man i alla fall erkänna det.  
 
Moderator: Har ni nån bloggare som ni skulle kunna kalla för er förebild? 
 
Hilda: Nej, jag läser bloggare alldeles för sällan för att kunna kalla någon min förebild.  
 
Josefine: Jag skulle inte heller kunna säga det. Inte som det ser ut idag.  
 
Moderator: Jämför ni er någonsin med bloggare? 
 
Hilda: Ja lite. Förut gjorde jag det när jag läste Kenza för att jag tyckte hon var så himla snygg 
och hade en perfekt kropp. Man ville se ut så.  
 
Josefine: Ja jämför presentationerna. Både Kenzas och Blondinbella är så unga och har 
åstadkommit så mycket. Dom säger hela tiden att man kan åstadkomma så mycket. Själv har 
man presentationsångest och är snart 20 år och har inte alls åstadkommit så mycket som ni har 
gjort som bloggar med miljontals läsare. Det tror jag att många känner. Bloggarna ska vara 
förebilder men det blir motsats effekt. Dom säger att man ska följa sin dröm men det är inte så 
lätt. Starta en blogg, skaffa eget företag, skaffa barn och gifta sig när man är typ 22.  
 
Moderator: Upplever ni att er kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar? 
 
Hilda: Inte så mycket. Men man tänker ofta att ”så vill jag också se ut” men jag mår inte 
direkt dåligt av det.  
 
Josefine: Jag håller med. Jag jämför mig inte på det planet med dom. Framförallt inte med 
Kenza som faktiskt är modell.  
 
Moderator: Kan ni känna er lite nere, deppiga av ert bloggläsande? 
 
Josefine: Prestationsångest. Jag får presentationsångest av att Blondinbella från att ha varit 
singel och har kul till skaffa barn och familj. Det är så mycket dubbelmoral. Ena stunden är 
det en sak och sen en annan. Hon är inte alls gammal. Det är inte en förebild. Hennes liv är så 
offentligt och sen att bete sig på det sättet. Hon får hela den lyckliga sagan och det är väldigt 
många som inte kommer få det och då kommer hela den här drömbilden krascha. 
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Hilda: Jag håller med. 
 
Moderator: Har ni tagit ett konkret beslut pågrund av bloggläsandet? 
 
Hilda: Jag blev lite mer motiverad att träna om någon ger något jättebra tips.  
 
Josefine: Motsats effekt, speciellt av Blondinbella som jag läser. När jag hörde att hon inte 
tog studenten tänkte jag att jag absolut skulle göra det för att inte bli som hon. I alla fall inte 
på det planet.  
 
Moderator: Vad innebär begreppet identitet för er? 
 
Hilda: Det är viktigt att ha en identitet men man skapar ju den under hela tiden man växer 
upp. Så jag inte säga att jag har en hel identitet än. 
 
Josefine: Man gör det mycket genom att vara sig själv. Jag håller med mycket av det som 
Hilda säger att man skapar det just nu och hela livet. 
 
Moderator: Upplever du att ditt välmående påverkas? 
 
Hilda: Nej. 
 
Josefine: Ja. Det gör det.  
 
Moderator: Har bloggare generellt en positiv eller negativ inverkan på unga tjejer tror ni? 
 
Josefine: Negativ.  
 
Moderator: Varför det? 
 
Josefine: Alltså mest genom kroppsidealen och prestation. Dom lyckas med så mkt vid så ung 
ålder. Dom har liksom levt hela sitt liv redan.  
 
Moderator: Märker ni av det på era kompisar något? Inspireras dom? 
 
Hilda: Ja lite, men dom förstår nog inte det själva.  
 
Josefine: Jag kan se kompisar som går samma väg som också vill och försöker växa upp 
väldigt snabbt och dom har på något sätt blivit väldigt inspirerade av det. Det är väldigt 
negativ påverkan. Dom vill vara förebilder men det blir en dubbeleffekt. 
 
Moderator: Något ni vill tillägga? 
 
Josefine: Det skulle vara kul att hitta en blogg där dom här perfekta människorna inte finns. 
Blondinbella började inte så. En vanlig tjej i vår ålder som gör vanliga saker och som inte 
bara skriver vad dom har köpt på Gina Tricot eller HM. 
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Individuell Intervju 5 
Madeleine 
 
Moderator: Hur gammal är du? 
 
Madeleine: Jag är 18 år gammal 
  
Moderator: Var kommer du ifrån? 
 
Madeleine: Jag kommer ifrån skåne ifrån början från ett ställe som heter Bjärred utanför 
Lund. 
 
Moderator: Hur bor du nu? Med familj, pojkvän/flickvän? 
 
Madeleine: Nu bor jag i sthlm med mina föräldar. Vi har bott här sen ett tag. 
 
Moderator: Hur mycket tid på internet lägger du per dag? 
 
Madeleine: Alldeles för mycket skulle jag säga. Ofta om lektioner är tråkiga tar jag upp 
mobilen och går in på instagram och bloggar och så. Man har blivit lite beroende av det på 
något sätt så jag försöker att inte ha det framme när jag pluggar och så. Men man kan inte låta 
bli att kolla lite varje dag i alla fall.  
 
Moderator: Vad har du för framtidsdrömmar? 
 
Madeleine: Jag vill börja plugga på KTH nästa år, industriell ekonomi. Det har jag fokus på 
nu. Jag vill verkligen göra karriär när jag blir äldre och då känns det som en bra start.  
 
Moderator: Vilka bloggar är dina favoriter? 
 
Madeleine: Dom bloggarna som jag läser kontinuerligt är en blogg som är skriven av 
Michaela Forni och sen har en tjej som heter Dasha Girine, den läser jag också litegrann.  
Sen Petra Tungården kollar jag lite snabbt på ibland och jag har läst Andrea Hegards blogg en 
del som är en Stureplansblogg. Sen så finns det en blogg som heter Chang Hey, den handlar 
om en kille som är svensk och som har flyttat till Shang Hai. Det handlar om en svensk kille 
som bodde i Shang hai i två år. Han skriver väldigt bra och roliga saker som att dom dricker 
varmt vatten. då kan han ha en lång utläggning om det, massa teorier. Han målar upp Shang 
Hai på ett roligt sätt.  
Sen läser jag en tjej som heter Janni som jag också läser ibland. 
 
Moderator: ofta? 
 
Michela: Forni och dasha läser jag dagligen dom andra varannan vecka. Jag tror att det är 
vanligt att ha 1 eller 2 som man verkligen följer.  
Moderator:: Beskriv vad det är som får dig att fortsätta läsa bloggar? 
 
Madeleine: Det som får en att fortsätta är nog att dom bloggar man följer kontinuerligt lär 
man på något sätt känna. Man får en relation till personen. Man tycker det är intressant att vet 
vad hon gjorde den här fredagen och vill veta vad hon gör nästa fredag. Det är mysigt för att 
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dom berättar allt vad dom lagar till middag en vanlig tisdag till när dom går ut och festar en 
fredag. Det blir som en kompis nästan, det är lättare än att läsa en tidning. Man kollar igenom 
lite snabbt och det är lite bilder och så. det är nog det som gör att man blir hooked. 
 
Moderator: Påverkar bloggläsandet din vardag på något vis? 
 
Madeleine: Det kan jag inte säga direkt att det gör. Till en liten del kan det påverka om jag ser 
att en av dom jag följer har börjat träna jättemycket och visar bilder på roliga pass kan jag bli 
inspirerad till att träna. Eller säg att jag har haft en dålig vecka, försovit mig och inte pluggat 
ordentligt så ser jag att den här bloggerskan som ändå är någon form av förebild sitter på 
jobbet jätteuppstyrd och skriver att hon måste jobba undan vill man också vara duktig. Så man 
påverkas indirekt av det. 
 
Moderator: Skulle du själv kunna tänka dig att starta en blogg? 
 
Madeleine: Jag har funderat på det några gånger. Jag har alltid tyckt om att skriva och har lätt 
att skriva. Så jag hade tyckte att det var jättekul för vänner och familj att följa. Men det känns 
lite tabubelagt på något sätt att ha en blogg. 
 
Moderator: Varför det? 
 
Madeleine: Även fast jag själv följer dom så känns det som att speciellt i Stockholm att det är 
lite larvigt att en blogg. Folk kanske känner att man är för mycket uppe i sig själv. ”det här 
har jag på mig idag” ”det här gör jag idag” ”jag, jag, jag” 
Så jag tror att folk kan tänka att bloggerskorna inte har något liv även fast dom verkligen har 
det då dom skriver om det. Det känns ändå lite egocentriskt.  
 
Moderator: Vad har du för bild av bloggare generellt? 
 
Madeleine: Min bild har faktiskt förändrats speciellt det senaste året. 
 
Moderator: Varför det? 
 
Madeleine: För det var just i år som jag började följa dom. Då ser jag att dom verkar vara 
ganska trevliga tjejer och ibland skriver dom smarta inlägg som man verkligen kan fundera 
och relatera till.  
Förut innan jag läste då hade jag massa fördomar och tänkte så fort man såg någon 
bloggerska,”gud vad töntigt där är hon” 
Man får en relation till bloggerskan så nu har jag faktiskt respekt för dom, speciellt för 
Michaela Forni för hon har ju gjort karriär och hon är en ung tjej som är framgångsrik och 
byggt upp allt själva. 
 
Moderator: Är du stressad över framtiden? 
 
Madeleine: Ja väldigt stressad. Väldigt, väldigt stressad. Jag tror att det är beroende på familj 
och vänner. Båda mina föräldrar är ingenjörer och har alltid varit duktiga och då känner man 
ju själv att man måste vara väldigt duktig.  
När man läser bloggare så känns det som att det är så enkelt för dom. Dom visar vad dom 
shoppar, smink och kläder. Allt är bara kul hela tiden och dom får en inkomst genom det här. 
Då kan jag ibland känna att det är en sån tuff väg att gå med den här tunga utbildningen på 
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KTH. Det har kommit en modern grupp tjejer som kan ha ett bra liv och inkomst utan den. 
Jag skulle aldrig själv känna mig trygg i att tjäna pengar på ett sådant sätt.  
 
Moderator: Vilken av de bloggare du känner till anser du vara den mest lyckade? Varför? 
 
Madeleine: Den mest lyckade är väl den här Michaela Forni men det finns ju andra som 
Blondinbella och så som man har hört är lyckade men jag följer faktiskt inte henne.  
 
Moderator: Varför anser du att Michaela Forni är lyckad? 
 
Madeleine: Hon är chefredaktör på Devote. Hon har ju sin blogg och genom sin blogg och att 
hon kan tala och är smart har hon blivit högt uppsatt. Hon har fått ett riktigt jobb genom det 
här och hon är ung, hon kanske är 25 och tjänar bra. Hon verkar trivas med det hon gör så jag 
tycker att hon är väldigt duktig.  
 
Moderator: Har du en bloggare som du skulle kunna kalla för en förebild? 
 
Madeleine: Ja Michale Forni är på många sätt en förebild. Jag vill också vara duktig i ung 
ålder och hon känns som en stark karriärkvinna och hon har liksom kille som är mycket äldre 
men dom delar på hyra. Hon känns självständig och på den biten är hon min förebild. Sen vill 
jag gå en annan väg men nå samma mål.  
 
Moderator: Vad inspirerar dig? Karriär, status, yrkesval, klädstil? 
 
Madeleine: Det som inspirerar mig är mycket grejer som dom lägger upp i bloggen. Man kan 
se att dom går en lördag och käkar en brunch på Berns för 500 kronor jättelätt och man tänker 
att man också vill kunna göra det när man blir äldre. Dom verkar ha så himla roliga liv, det är 
just det där att dom har gjort karriär men verkar inte slita ihjäl sig. De trivs med det dom gör. 
 
Moderator: Identifierar du dig med någon av bloggarna du läser? 
 
Madeleine: Det kan jag inte riktigt säga. Kanske lite med att båda bor i sthlm och i samma 
område. Dom tycker det är kul med kläder och det tycker jag också. Om jag hade varit äldre 
hade jag nog kunnat vara kompis med någon av dom. 
 
Moderator: Upplever du att din kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar?   
 
Madeleine: Nej det kan jag faktiskt inte säga. Det är en väldig positiv grej med bloggarna jag 
följer. Det finns vissa bloggar där tjejerna är såhär supersnygga och bara tränar men det är 
inte dom bloggar som jag inspireras av för många av dom bloggarna är tjejer som bara lägger 
upp bilder på väskor och att dom är på semester, sen verkar dom inte göra något mer än att 
bara träna. Det är inget jag ser upp till. 
Dom bilderna jag inspireras av är mer normala tjejer. Det är liksom ingen hets där att man ska 
vara smal eller se ut på det ena eller andra sättet.  
Många tror ju att det påverkar unga tjejer men jag känner inte att det gör det.  
 
Moderator: Ger bloggläsandet inspiration till att uppnå dina mål? 
 
Madeleine: Ja absolut! Det är lite som jag sa innan. Det gör det verkligen. Överhuvudtaget 
deras livsstil som verkar vara en rolig livsstil och att dom är duktiga. 
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Jag hade nog inte tänkt så mycket på framtiden om jag inte hade läst bloggarna. Nu får man ju 
se någon som påminner om sig själv som är 6-7 år äldre. 
Och då känner jag att om 6-7 år vill jag också befinna mig på samma plats i livet och dp 
börjar man ju fundera på hur man ska kunna uppnå det. Vilken väg ska jag gå? Om jag inte 
hade läst bloggarna hade jag nog inte reflekterat över det så mycket.  
 
Moderator: Har du köpt något som du sett eller läst om i en blogg? 
 
Madeleine: Nä det har jag inte gjort. Men inspirerats av att en bloggerska har en typ av skor 
som jag tycker är jättesnygga och då kanske om jag går på stan så letar jag efter liknande. Det 
är en bloggerska som kör dom här acne-pistols som jag tycker är jättefina, då tänkte jag att det 
kanske är snyggt att ha, det hade jag inte vågat ha förut.  
 
Moderator: Har du tagit ett konkret beslut som grundat sig på ditt bloggläsande? 
 
Madeleine: Ja det har jag gjort. Det finns en blogg skriven av Petra Tungården, hon är en 
ganska rejäl tjej och så. hon började skriva om att hon träde ofantligt mycket, hon är ganska 
stor byggd, älskar mat och livet. Hon bestämde sig för att träna, dels för att se bättre ut men 
också för att må bättre och bestämde jag mig också för att träna. Hon la upp bilder med 
snygga träningskläder och hon verkade göra det på ett kul sätt och då började jag också prova 
lite. Man såg hur det gick för henne och då tänkte man att man också ville fortsätta.  
 
Moderator: Vad betyder identitet för dig? 
 
Madeleine: För mig är det nästan som att göra ett eget märke. Man liksom ”jag är Madeleine” 
det är svårt att beskriva. Jag kan ta ett exempel, jag har en äldre killkompis som heter Per 
Skiöld och han har verkligen gjort en identitet runt sig själv. Man ser en t-shirt som han har 
tryckt upp till sin kompis där det står ”vem är Per Skiöld” han gör grejer som visar hans 
namn. Han har startat ett företag som heter Bangerhead där han visar sitt namn Per Skiöld 
väldigt mycket och det är väl det som är en identitet. Jag kan inte säga att jag byggt upp min 
egen särskilt mycket men i framtiden så kommer jag också vara noggrann med att 
marknadsföra mig själv och vara liksom ” jag är Madeleine och det här står jag för” 
Det är viktigt att göra sig själv till ett brand och det gör ju väldigt mycket dom här 
bloggerskorna ”jag är Michaela Forni och jag jobbar med det här” och Michaela Forni är känd 
för ditten och datten och hon har ju skapat sin egna identitet. Men det är nog svårt att bygga 
upp det där för att man måste ju bestämma sig vad man ska ha för identitet och i den här unga 
åldern så växlar man ju lite fram och tillbaka. Ibland är jag jättefokuserad på karriär och 
ibland är jag jättefokuserad på att festa och ha kul. 
 
Moderator: Upplever du att ditt välmående påverkas av ditt bloggläsande? 
 
Madeleine: Inte för mig. Jag är ganska stark i mig själv, men för många av mina vänner och 
så, många unga tjejer och så, dom kan nog påverkas av att läsa Kissie eller vad hon heter där 
är väldigt mycket att hon är så smal med stora bröst. Där tror jag att många unga tjejer kan 
påverkas att dom också vill se ut så. man får fel ideal och fel mål så då kan man nog må dåligt 
av bloggarna då. Man blir liksom hetsad till att nå någon form av ideal. Det påverkar i alla fall 
inte mig negativt snarare positivt, det är mer en feel-good grej att kolla på dom här bloggarna 
eftersom det är inspiration.  
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Om bloggare generellt sätt har en negativ eller positiv inverkan på unga tjejer idag? 
Jag tror det är olika beroende vem man talar med. Men det är nog 50/50 nästan. 50 procent av 
bloggarna får en att må bättre och 50 procent av bloggarna får en att må sämre. Det finns ju 
väldigt många bloggar som den där Kissie, jag har inte koll på alla där det är väldigt unga 
tjejer som lägger upp lite naket och hård fest. Man kan känna sig pressad att följa dom 
mallarna som dom lägger upp. Sen finns det säkert dom som mår dåligt över att läsa bloggare 
som Forni för att dom är så duktiga i ung ålder och då känner man press. Men för mig, jag 
mår inte dåligt. Men vissa tjejer kan det.  
 
 
Individuell Intervju 6 
Johanna 
 
Moderator: Hur gammal är du? 
 
Johanna: Jag är 19 år 
 
Moderator: Var kommer du ifrån? 
 
Johanna: Stockholm 
 
Moderator: Vad gillar du att göra på fritiden? 
 
Johanna: Jag är politiskt engagerad och sen tycker jag om att skriva. Jag spenderar även tiden 
på vår vingård i Ungern. Min Pappa var från Ungern så därför spenderar vi somrarna där. 
 
Moderator: Hur bor du? 
 
Johanna: Med min mamma. Min pappa dog för fyra år sedan så då bor vi i lägenhet inne i 
stan.  
 
Moderator: Hur mycket tid på internet lägger du i genomsnitt varje dag? 
 
Johanna: Vad kan det vara, 4-5 timmar eller 3-4 kanske. Det är rätt så mycket. 
 
Moderator: Vad har du för framtidsdrömmar? 
 
Johanna: Jag vill förhoppningsvis studera statsvetenskap eller globala studier eller något 
liknande i Stockholm. Antingen försvarshögskolan eller Stockholms Universitet. 
Sen vill jag fortsätta vara politiskt engagerad och skriva.  
 
 
Moderator: Vilka bloggar är dina favoritbloggar? 
 
Johanna: Jag vet inte riktigt om jag har något riktigt favoritblogg. Jag har en kompis som är 
utbytesstudent i Nya Zeeland så hennes blogg följer jag väldigt mycket och tycker är väldigt 
kul att läsa. Jag läser bloggar men har ingen favorit.  
 
Moderator: Hur ofta läser du bloggar? 
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Johanna: Det brukar bli varannan dag.  
 
Moderator: Beskriv vad det är som får dig att fortsätta läsa bloggar. 
 
Johanna: Det är ändå roligt. Det är underhållande och lätt. Man kan sitta på tåget och läsa. Jag 
läser astrobloggen, det tycker jag är väldigt kul. 
 
Moderator: Varför läser du den? 
 
Johanna: Det är kul om det stämmer horoskopet och det brukar göra det ibland och ibland 
inte.  
 
Moderator: Påverkar bloggläsandet din vardag på något sätt? 
 
Johanna: Jag tror att det gör det omedvetet, definitivt. Hur jag gör saker. 
 
Moderator: Gör vilka saker? 
 
Johanna: Hur jag ser på mig själv. Tillexempel Blondinbella, hon är väldigt positiv och då kan 
jag bli väldigt negativ. Jag tror även att bloggar påverkar kroppsideal och sådana saker.  
 
Moderator: Skulle du själv kunna tänka dig att blogga? 
 
Johanna: Jag har en blogg. Där skriver jag om mina tankar om livet. Jag försöker inte vara 
personlig och lämna ut mig själv. Jag vill inte ha några bilder eller något sådant och jag 
försöker inte lämna ut några namn som vissa andra därför att jag tänker väldigt mycket på vad 
som kan hända på internet. Det kan komma tillbaka mot mig på ett dåligt sätt. Min blogg 
heter J****** och jag heter ****** i efternamn men det får inte bli för personligt.  
 
Moderator: Får man läsa bloggen? 
 
Johanna: Absolut! 
 
Moderator: Vad har du för bild av bloggare generellt sätt? 
 
Johanna: Dom förskönar verkligheten alldeles för mycket. Alldeles, alldeles för mycket. Det 
är för mycket filter, fina systemkameror och ”jag har köpt den här och den här” ”mitt liv är så 
underbart” det gäller både kompisars och stora bloggare.  
 
Moderator: Dina kompisar också alltså? 
 
Johanna: Jag tycker det. Det är för mycket av jargongen ”jag har köpt det här plagget” och 
”mina kompisar är dom bästa i världen” Man blir så beroende av bekräftelsen på alla ställen 
var e sig det är Facebook, Instagram eller sin egen blogg. Det enda man strävar efter är att få 
så mycket läsare som möjligt istället för att tänka vad det är jag egentligen skriver.  
 
Moderator: Är du stressad över framtiden? 
 
Johanna: Väldigt. 
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Moderator: Varför det? 
 
Johanna: Jag är stressad över att inte komma in där jag vill, det är det som är den största 
pressen. Kommer mina betyg räcka? Det är det jobbigaste och kommer jag hinna göra allt jag 
vill göra. Kommer det bli som jag har tänkt mig.  
 
Moderator: Beror det på att det finns så mycket valmöjligheter tror du? 
 
Johanna: Nej jag tycker det är rätt så skönt med det. Men det är just det här att jag inte kan 
kontrollera någonting. Jag vill kunna staka ut min framtid men det kan jag inte. Det är det 
som är det jobbiga. Om betygen går bra kommer resten flyta på. När man tar studenten är det 
väldigt svårt att veta, man står där jätteglad och jättelycklig men det är fortfarande oron över 
att inte ha någon fast punkt. 
 
Moderator: Vilken av de bloggare du känner till anser du vara den mest lyckade och varför? 
 
Johanna: Jag skulle säga att Blondinbella är lyckad men samtidigt misslyckad. Förut levde 
hon upp till att hon var en vanlig tjej som skrev om vanliga saker. Men nu tycker jag att hon 
förskönar allt. Jag läste det igår, det var någon som hade kommenterat det och då svarade hon 
på det ”nej mitt liv är såhär” och jag kan inte tro på det att bara man är positiv så går det hela 
vägen. Hennes graviditet och allt är så perfekt och jag tror inte livet är det. Det blir så 
dubbelmoraliskt och unga som mår dåligt läser bloggen och inte kan få det livet. 
 
Moderator: Är det mer att läsa om en person ter sig perfekt än tvärtom? 
 
Johanna: Det är lite kul med en verklighetsflykt på något sätt. Känslan att inte få det livet 
infinner sig, det ger oro. 
 
Moderator: Har du någon bloggare som du skulle kunna kalla för en förebild? 
Politiskt kanske? 
 
Johanna: Politiskt finns det inte så många, bloggen används inte som ett verktyg 
Min kompis som är utbytesstudent skulle jag säga för henne känner jag ändå. Jag vet vad hon 
har gått igenom och hon är positiv. Mer posititv än många andra, hon lyckades ta sig till Nya 
Zealand och verkliga sin dröm, det tycker jag är beundrandsvärt. 
 
Moderator: Jämför du dig med någon bloggare? 
 
Johanna: Jag jämför mig med Blondinbella. Jag känner igen mig i henne och det tror jag att 
många gör. Men mer i henne som ung inte det här att vara den perfekta flickan idealet.  
 
Moderator: Vad inspirerar dig? Yrkesval, klädstil, status? 
 
Johanna: Dels status på något sätt. Dom kan få så många att lyssna på dom och det är häftigt. 
Att dom har lyckas ta sig så långt på så kort tid. Dom har hundra bollar i luften på samma 
gång. 
 
Moderator: Identifierar du dig med någon bloggare? 
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Johanna: Jag kan inte känna igen mig i Blondinbella just nu. Om hade varit i min ålder 
kanske. Men min kompis tror jag som skriver om vanligt tonårsliv. 
 
Moderator: Får du någon speciell känsla när du läser bloggar? 
 
Johanna: Jag känner press, mycket när jag läser dom stora bloggarna. Pressen att vara perfekt. 
Men sen om jag läser horoskopbloggen blir jag snarare glad.  
 
Moderator: Upplever du att din kroppsuppfattning påverkas av att läsa bloggar? 
 
Johanna: Omedveten eftersom man är på internet hela tiden och ser skönhetsidealet dagligen. 
Då har man den känslan, den finns nog hos alla unga tjejer. Man tänker nog både medvetet 
och omedvetet att man måste vara mycket bättre än man är. Ju äldre man blir desto mindre 
handlar det att man är bra som man är och mer om bantningstips. 
 
Moderator: Ger bloggläsandet dig inspiration att uppnå dina mål? 
 
Johanna: Det kan göra det ja, att det går att lyckas. Det går att göra saker, det är inte omöjligt. 
Och att man kan följa den resan. 
 
Moderator: Har dina mål i livet förändras av ditt bloggläsande? 
 
Johanna: Det skulle jag nog inte säga. Det har varit samma. Jag har nog mest fått den här 
pressen på mig genom läsandet, den har förstärkts.  
 
Moderator: Har du köpt något som du läst om eller sett i en blogg? 
 
Johanna: Nej, det är väldigt mycket produktplacering i bloggarna.  
 
Moderator: Vad tycker du om det? 
 
Johanna: Helt fel. Man vet inte om dom faktiskt gillar prylarna eller om det bara är 
produktplacering.  
 
Moderator: Har du tagit något konkret beslut som grundat sig på vad du läst i en blogg? 
 
Johanna: Nej det har jag nog inte. Men det är kul med Blondinbellas böcker. Dom är 
intressanta. Den här Egoboost, i den var det värdefulla tips som man kan använda sig av.  
 
Moderator: Vad betyder identitet för dig? 
 
Johanna: Att kunna vara sig själv fullt ut och det är något man måste sträva efter hela livet, 
det tar tid.  
 
Moderator: Hur ser du på din identitet idag? 
 
Johanna: Jag är den person jag mer och mer vill vara och börjar utvecklas. Jag har börjat 
tänka över vad jag tycker är rätt och fel, okej och inte okej. Dom flesta människor gillar att se 
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den utvecklingen, som mina närmaste vänner. Andra, klasskamrater tycker inte det och tycker 
att jag har förändrats. Utan att säga det högt så märker man att de tycker att det är negativt.  
Jag har blivit självsäkrare, eftersom min pappa dog mellan 7an 8an, då mådde jag väldigt 
dåligt och var väldigt osäker men sen började jag med politiken och då hittade jag något som 
jag verkligen var bra på. Jag hittade livslusten och glädjen igen. Jag fick bekräftelse hela tiden 
och det tror jag påverkar en väldigt mycket. 
 
Moderator: Kul! Upplever du att ditt bloggläsande påverkar ditt sätt att uppträda, klä dig och 
se på framtiden? 
 
Johanna: Ja, att man kan lyckas i framtiden. Jag vill ha den akademiska världen och plugga 
och göra saker. Jag vill inte hoppa på ett företag på direkten för att jag har inte dom 
erfarenheterna. Jag tror inte att det är 18 och 19 åringar som kan driva ett eget företag hur kul 
det än låter.  
 
Moderator: Hur definierar du deras framgång? 
 
Johanna: Rent karriärsmässigt. Dom har lyckas bygga upp ett varumärke och en bild av sig 
själva som får folk att lyssna på dom.  
 
Moderator: Den ekonomiska aspekten då? 
 
Johanna: Det är inte det häftigaste utan det är att kunna bygga upp något från grunden genom 
att utgå ifrån en blogg och sedan kunna göra det. det hade inte funkat för 10 år sedan. 
 
Moderator: Har de hittat sin identitet på det sättet? 
 
Johanna: Jag tror dom har gjort det men samtidigt känns det som att dom har tappat bort 
identiteten eftersom det blir så mycket bloggande. Dom måste alltid visa upp en fasad och till 
slut måste dom bli den fasaden. Visa att dom är starka och glada för sina läsare hela tiden fast 
dom inte är det.  
 
Moderator: Upplever du att ditt välmående påverkas av ditt bloggläsande? 
 
Johanna: Definitivt! 
 
Moderator: Har bloggare generellt sätt en neg eller pos inverkan på unga tjejers välmående 
idag? 
 
Johanna: Negativ. 
 
Moderator: Hur då? 
 
Johanna: Den pressen bloggarna sätter. Dom sätter höga mål för vad man ska lyckas med vid 
en viss ålder och dom glömmer att berätta att det finns nackdelar. Man kan inte starta företag 
hur som helst utan det krävs en viss mognad. Alla kan inte bli vad dom vill, jag tror inte det. 
Bloggarna förmedlar att man kan bli vad man vill. Man kan bli mycket men inte allt. Man 
måste vara realistiskt och det är inte dom.  
 
Moderator: Hur ser du på bloggens påverkan på kroppsuppfattningen? 
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Johanna: Negativt mest. Vi lever i ett samhälle där vi redigerar våra bilder och tar fram 
systemkameran som ger så mycket snyggare bilder än mobilkameran. Om man använder 
mobilen har man massa filter. 
 
Moderator: Har du något du vill tillägga? 
 
Johanna: Det hade varit kul att hitta en blogg där man faktiskt kunde känna igen sig i. 
 
Moderator: Vad skulle den innehålla? 
 
Johanna: Den skulle både diskutera de positiva och negativa sakerna till en tonåring. Livet är 
skit ibland och det får det vara. Det är ingen dans på rosor. Visst man kan diskutera att starta 
egna företag men samtidigt diskutera nackdelarna med det också.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


