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Sammanfattning 

Vi lever i ett samhälle där det råder brist på jämställdhet mellan män och kvinnor. Hur 

människor förhåller sig till detta – huruvida de återskapar eller omförhandlar genus – får 

konsekvenser för om dessa förhållanden förstärks eller förändras. En plattform där 

återskapande och omförhandlande sker är på unga människors bloggar. Syftet med 

denna uppsats är att se hur bloggarna via språket återskapar och omförhandlar genus 

och hur bloggarnas läsare förhåller sig till detta. För att uppnå syftet har studien 

undersökt hur bloggarna förhåller sig till hegemonisk maskulinitet och normativ 

femininitet samt hur genusdiskursen förhåller sig till andra diskurser. Tidigare forskning 

och teoribildning har visat att genus är något som görs, inte något som är, och att detta 

görande i stor utsträckning sker via språket. Internetforskningen har visat att Internet är 

en social arena där genus i huvudsak återskapas. Bloggforskningen har fokuserat på 

bloggen som ett utrymme för självbekräftelse eller gemenskap. Språkets betydelse för 

görandet av genus på bloggen har dock inte utforskats, något denna studie ämnat göra 

utifrån en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Med hjälp av kritisk diskursanalys har 

språkbruket på ett antal bloggar analyserats och tolkats. Studiens empiriska material 

utgörs av ett urval av blogginlägg från två manliga och två kvinnliga unga bloggare och 

läsarnas kommentarer på inläggen. Resultatet visar på en komplex väv av aktivt 

återskapande och omförhandlande av genus via språket hos samtliga bloggare i 

materialet. Läsarna såväl bekräftar, som avvisar, omförhandling av genus, medan de 

med få undantag bekräftar återskapande. Det visar också att genusdiskursen ingår i en 

ömsesidig relation med andra diskurser. En av dem är konsumtionsdiskursen, som visat 

sig vara mest framträdande och dominerande. 

Nyckelord 

Bloggar, genus, hegemonisk maskulinitet, normativ femininitet, kritisk diskursanalys, 

diskurser 
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Inledning 

Vi lever i ett samhälle där föreställningar om vilken identitet, vilka rättigheter och vilken makt 

en människa har och bör ha är kopplade till det biologiska kön en människa tillskrivs. Utifrån 

dessa föreställningar värderas människor systematiskt olika och får olika rättigheter samt 

olika mycket makt (Connell, 2009: 13ff). Att ”göra” genus är att förstärka skillnaderna. Dessa 

föreställningar, om vad som är maskulint respektive feminint, styr var vi tar plats i en hierarki 

– genusordningen. I genusordningen är det manliga överordnat det kvinnliga. Men genus är 

inte stabilt och oföränderligt. Tvärtom skapas och omförhandlas det ständigt genom sociala 

relationer (Connell, 2008; Connell, 2009; West och Zimmerman, 1987).  

 

En plats för sociala relationer är bloggar. En blogg är en webbplats som kontinuerligt 

uppdateras med nya inlägg. Den innehåller ofta länkar till andra bloggar och webbplatser, 

samt ett forum där läsarna kan lämna kommentarer (Encyclopædia Britannica, 2014; NE, 

2015). Enligt sociologer som Schmidt och Lövheim är bloggande en social handling 

(Lövheim, 2011; Lövheim, 2013; Schmidt, 2007). I bloggens kommentatorsfält och via 

bloggarens inlägg pågår en ständig dialog mellan bloggare och läsare (Lövheim, 2011; 2013). 

Relationer och sociala interaktioner på Internet reflekterar och reproducerar maktstrukturer, 

mönster och normer som återfinns i hela samhället. Genus är ett exempel (Armentor-Cota, 

2011; Nakamura, 2002; Sveningsson Elm, 2007).  

 

Några av de populäraste bloggarna i Sverige idag skrivs av unga människor. Dessa bloggar 

läses av hundratusentals människor varje vecka (Bloggportalen, 2015b). Vad dessa bloggare 

väljer att skriva om och på vilket sätt de gör detta ger upphov till reaktioner, reflektioner och 

diskussioner hos läsarna. Fast språkbruket torde vara centralt på bloggen, där ju text används i 

hög utsträckning för att kommunicera, tycks det finnas få studier som undersöker hur 

bloggare och läsare återskapar och omförhandlar genus genom språket. Denna studie ämnar 

därför undersöka detta närmare. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga bloggare via språket återskapar och 

omförhandlar genus och hur detta sker i relation till deras läsare. Underlaget till analysen 

utgörs av ett antal blogginlägg från två unga män och två unga kvinnor, samt läsarnas 

kommentarer på dessa inlägg. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats; 

  

• Vilka föreställningar om femininiteter och maskuliniteter ger bloggarna uttryck för i 

sina inlägg? 

• På vilket sätt är dessa föreställningar återskapande respektive omförhandlande? 

• Uttrycker läsarna en reaktion på dessa föreställningar och är dessa reaktioner i så fall 

bekräftande eller avvisande? 

• Hur förhåller sig genusdiskursen till andra diskurser? 

 

Studien avgränsar sig till att undersöka ett urval av inlägg och kommentarer hämtade från fyra 

personers bloggar. Studien avser inte att statistiskt generalisera resultaten, däremot att bidra 

med nya perspektiv. Den söker inte heller ge en heltäckande bild av bloggarnas relation med 

läsarna, utan enbart lyfta fram aspekter som berör relationen utifrån studiens syfte. Fokus 

ligger på den språkliga relationen mellan bloggare och läsare, vilken är tänkt att 

begripliggöras med kritisk diskursanalys. Varken den fysiska kroppen (kroppsspråk, etcetera) 

eller bilder (foton och layout) är föremål för analysen. Däremot har användningen av smileys 

tagits med i studien, trots att de ses som symboler som ersätter ett icke-verbalt språk (Derks, 

Fisher och Bos, 2008). Detta eftersom de haft avgörande betydelse för tolkningen av texterna. 

Teori och tidigare forskning  

För att uppnå syftet med denna studie används följande teoretiska perspektiv och begrepp; 

socialkonstruktionism, diskursanalys, genus, hegemonisk maskulinitet och normativ 

femininitet vilket beskrivs först i detta avsnitt. Därefter följer en redogörelse av tidigare 

forskning inom genus, Internet och bloggar. 
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Språket och verkligheten 

Denna studie har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Det innebär att det språk som 

används i bloggarna betraktas som centralt i konstruktionen av genus. Diskursanalysen bidrar 

i sin tur med perspektiv på och verktyg för att förstå hur språket skapar mening och hur makt 

och motsättningar i språket hör samman med det sociala livet. Genus ses i denna studie som 

något som oupphörligen görs och detta görande sker i relationer mellan människor. Genus är 

inte något av naturen givet, det är varken stabilt eller oföränderligt (Ambjörnsson, 2004; 

Butler 1993; Butler, 2007; Connell 2008; Connell, 2009; West och Zimmerman, 1987).  

 

Socialkonstruktionismen menar att en verklighet som är oberoende av våra uppfattningar inte 

existerar. Med andra ord är vår förståelse av verkligheten relativ och beroende av vår historia, 

av vår kultur och dess sociala och ekonomiska arrangemang, och av vårt språk. Vi kan inte 

beskriva eller förstå världen ”utanför” dessa premisser. En annan viktig aspekt är att denna 

relativa värld skapas i relationer – det är när människor interagerar med varandra som världen 

skapas (Burr, 2003: 3ff). De sociala konstruktioner som skapas av världen är intimt kopplade 

till makt – därför att: 
(…) they have implications for what is permissible for different people to do, and for how they may 

treat others (Burr, 2003: 5).  

Ytterligare en aspekt är, att språket är förutsättningen för både vad vi tänker och hur vi tänker 

det. Det som inte ryms i språket, kan vi inte heller föreställa oss (Burr, 2003: 46ff). Språket är 

varken stabilt eller homogent. Tvärtom varierar det ständigt och är en plattform för 

maktrelationer, kamp och konflikter och dessa ger i sin tur utrymme för förändring (Burr, 

2003: 54f). Detta är en syn som också diskursanalysen och Foucault delar (Foucault, 1987; 

Foucault, 2002). Foucault menade att makten främst är diskursiv – den kommer till uttryck i 

språket och i kategoriseringar. Makt är inget som ägs, den utövas. Den utgår inte från en fast 

position, utan rör sig överallt, i relationer. Den utövas inte i första hand med vapen och öppet 

våld, utan har kommit att utgöra allas människors självaste utgångspunkt i synen på sig själva 

och andra – den har med andra ord internaliserats i form av normer, där självdisciplinen är 

dess främsta verktyg. När vi misslyckas får vi själva bära skulden. Den disciplinära makten 

”dresserar” för att använda Foucaults egna ord (Foucault, 1987: 171). Men: 
(…) där makt finns, finns motstånd och likväl, eller kanske just därför, motståndet aldrig står i 

utanförställning i förhållande till makten (Foucault, 2002: 105).  
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Makt och motstånd ingår i en relation, i ett växelspel där motståndspunkterna, som Foucault 

kallar dem, ständigt omskapar vår uppfattning om verkligheten (Foucault, 2002: 106). 

 

I den kritiska diskursanalysen har Fairclough (1992) tagit intryck av Foucaults teorier, bland 

annat i sin användning av Foucaults begrepp diskursordning. Men Fairclough kritiserar också 

Foucault för att se människor som passiva inför orubbliga maktsystem och för att lägga alltför 

stor tonvikt på den reproducerande sidan hos diskurser. Han menar att detta beror på att 

Foucault har tittat för lite på hur människor i realiteten handlar och på att analysera 

existerande texter ur ett lingvistiskt perspektiv (Fairclough, 1992: 68; 65f). Den kritiska 

diskursanalysen tillskriver människor större handlingsutrymme och fokuserar på att 

undersöka hur de kan förändra dominerande diskurser och därigenom samhället. Den studerar 

språkets lingvistiska och diskursiva aspekter i relation till omgivande sociala och kulturella 

strukturer och processer (Fairclough, 1992; Fairclough, 1995; Fairclough och Wodak, 1997). 

Fairclough definierar diskurs som: 
(…) use of language seen as a form of social practice, and discourse analysis is analysis of how texts 

work within sociocultural practice (Fairclough, 1995: 7). 

Diskursen är på samma gång skapad av som den skapar, sociala institutioner, relationer och 

identiteter samt mening och kunskapssystem (Fairclough och Wodak, 271f; 258). Våra 

uppfattningar om världen måste därför förstås och beskrivas utifrån såväl ett mikro- och ett 

makroperspektiv, som det ständigt pågående växelspelet mellan dessa (Fairclough, 1992: 85f), 

vilket också denna studie ämnar göra.  

 

Fairclough menar att vårt samhälle består av ojämlika relationer som är inbegripna i en 

ständig kamp om makt och resurser, det är präglat av hegemoni, det vill säga en ekonomiskt 

definierad klass som dominerar och styr alla delar av samhället, så även diskurserna 

(Fairclough, 1992; 1995). Men, betonar Fairclough, varje gång språket används reproduceras 

eller/och förändras samhället. Språket spelar därför en fundamental roll i frågor om 

maktrelationer. Diskursiva praktiker – produktionen och konsumtionen av text – kan såväl 

förstärka och naturalisera förtryck, som förändra och kasta om maktbalansen. När människor 

förändrar vad som får och inte får sägas i en viss diskurs, vad som ses som sanning och vad 

som är ”bannlyst”, förändrar de också maktrelationerna. Detta är fullt möjligt, eftersom inget 

system i realiteten är koherent och stabilt. Våra subjektspositioner – som definierar, reglerar 

och positionerar människor i en diskurs och därigenom ger dem olika makt och erfarenheter – 

är aldrig homogena. Ur motsägelserna uppstår möjligheten till ifrågasättande, ökad 
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medvetenhet och förändring kan ske (a.a.) Så har exempelvis genusrelationer, genom 

problematisering av och ökad medvetenhet om genusdiskursen, förändrats (Fairclough, 1995: 

79). 

Att göra genus 

Att vara man och att vara kvinna kräver ett aktivt skapande. Det är ett tillstånd under ständig 

konstruktion i vardagen. Detta kommer vi att finna också i bloggarna i denna studie. Våra 

kroppar används som en slags målardukar där vi om och om igen målar genus och inte ens 

den fysiska kroppen existerar bortom våra uppfattningar (Connell, 2009). Connell uttrycker 

det så här: 
Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och den 

uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer (a.a. 

25). 

West och Zimmerman (1987) menar att genusprocessen på intet sätt är individuell, utan 

tvärtom en återkommande handling och prestation som görs i förhållande till andra människor 

och i relation till omgivande sociala strukturer. De menar vidare att:  
Once the differences have been constructed, they are used to reinforce the "essentia1ness"of gender 

(a.a. 137). 

Att göra genus innebär inte att individen själv i varje ögonblick lever upp till genusnormer, 

snarare handlar det om att ständigt bedömas och värderas utifrån föreställningar om genus. 

Det är därmed omöjligt att inte göra genus, eftersom vi ingår i sociala relationer och strukturer 

som bygger på att kvinnor och män alltid ses och behandlas som av naturen olika. I sin 

genomgång av tidigare forskning noterar West och Zimmerman att när individer bryter mot 

genus, väger de ofta upp detta brytande med genusmärkta handlingar som ”bevisar” att de 

fortfarande tillhör en viss könskategori (a.a. 136ff).  

 

Att göra genus är att reproducera och legitimera en värld som bygger på föreställningen att 

kvinnor och män är olika, att män är överordnade kvinnor, att denna olikhet är av naturen 

given och att samhället därför bör organiseras utifrån denna olikhet. Men förändring är möjlig 

i samspelet mellan interpersonella relationer och institutionella sfärer, menar West och 

Zimmerman, där sociala rörelser är ett möjligt tillvägagångssätt (a.a.).  
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Också Butler (2007) menar att genus är något som görs. Kön och genus befinner sig på 

samma diskursiva nivå (kön är inte fördiskursivt, dvs. något som konstituerar diskursen, utan 

en del av den) och är båda kulturellt konstruerade. Det innebär att inte heller det biologiska 

könet är naturligt, då vi aldrig kan ta av oss våra kulturella glasögon. Kön och genus är 

performativa: naturaliserade, självuppfyllande ritualer som ständigt upprepas genom tal och 

handling. Att göra genus är enligt Butler att oupphörligen försöka dela upp världen i sant och 

falskt, att leta stabila definitioner av vad som är en ”riktig” kvinna respektive en ”riktig” man. 

Kön gör nämligen anspråk på att vara verkligt, ursprungligt och stående utanför kulturen. 

Detta är emellertid en chimär – det finns inget som är mer sant eller falskt än något annat 

(a.a.).  

 

En egenskap hos genusnormerna är att de aldrig kan uppfyllas. Därför misslyckas alla med att 

göra genus, och i det misslyckandet uppstår utrymmen att göra annorlunda, att tänja en smula 

på gränserna för genus och därigenom uppnå förändring (Butler, 1993: 125f; 137ff).  

 

Att göra genus är alltså att göra ”rätt” genus, enligt normen, det vill säga en hegemonisk 

maskulinitet och en normativ femininitet. Det är dessa begrepp jag kommer att använda när 

jag undersöker hur bloggarna återskapar och omförhandlar genus. 

Hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet 

Den hegemoniska maskuliniteten är en position som fylls med olika innehåll beroende på tid 

och kultur. Dess främsta uppgift är att garantera mäns dominans och kvinnors underordnande 

(Connell, 2008). Connell definierar den som: 
Den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet. (…) Det är det framgångsrika hävdandet av auktoritet (…) som är 

hegemonins kännetecken (a.a. 115). 

Eftersom innehållet i den hegemoniska maskuliniteten inte är stabilt, eller ens av betydelse 

per se, förändras den ständigt i relation till underordnade och marginaliserade maskuliniteter. 

Och, i likhet med Butler, pekar Connell på dess icke koherenta karaktär – tvärtom är den full 

av motsatser. Alla människor måste förhålla sig till den hegemoniska maskuliniteten (a.a.). 

Den finns och uttrycks i många olika praktiker i vårt samhälle – alltifrån fotboll till våld mot 

marginaliserade (a.a.186f). Även om ingen man till fullo kan leva upp till den hegemoniska 

maskuliniteten och trots att många män står långt ifrån den, är den något som samtliga män på 
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olika sätt får fördelar av, det som Connell kallar den patriarkaliska utdelningen (a.a. 117; 

120f). 

 

Den hegemoniska maskuliniteten bör förstås som en position, men dess innehåll hjälper oss 

att identifiera den. Vid läsningen av Connell blir det tydligt att den hegemoniska 

maskuliniteten idag är vit och heterosexuell. Dess främsta motpoler, som den avgränsar sig 

mot i en pågående process av att inte-vara, är den homosexuella mannen och femininitet 

(a.a.152f; 117). I den ingår också att inte visa känslor, att vara risktagande och tekniskt kunnig 

(a.a.152; 207).  

 

En viktig aspekt är kroppen, och här använder Connell metaforen maskin, ett synsätt med 

rötter i sociobiologin (a.a. 86). Denna ”ursprungliga” maskulinitet, som utgår från mannens 

gener och antas förklara mannens dominans i samhället består bland annat av: 
(…) aggression, familjeliv, tävlingslusta, politisk makt, hierarki, revirtänkande, promiskuitet (…) 

(a.a. 85)  

Maskinmetaforen ställer också krav på att vara herre över sin kropp, att kunna pressa den till 

ständig social aktivitet såsom festande, sportande, etcetera (a.a. 98f). Trots att en omfattande 

forskning aldrig kunnat ge stöd åt dessa teorier, menar Connell, att den hegemoniska 

maskuliniteten har ett starkt fäste i dagens samhälle, den ses som ”naturlig” (a.a. 84ff).  

 

Alternativa maskuliniteter blir möjliga i det som Connell kallar distansering, det vill säga ett 

aktivt avståndstagande mot aktiviteter och relationer kopplade till hegemonisk maskulinitet 

och ersättandet av dessa med andra slags genuspraktiker (a.a. 153f). Om detta endast sker på 

individnivå, är risken dock stor att den alternativa maskuliniteten bara blir ännu en i mängden 

av ”avvikande”, som den hegemoniska maskuliniteten behöver ha att avskilja sig från, istället 

för att ge upphov till samhällsförändringar (a.a. 148; 176).  

 

Föreställningen om vad en kvinna är och hur hon bör vara är även den en position. Och i 

likhet med den hegemoniska maskuliniteten är den i ständig förändring. Ett stabilt drag hos 

den normativa femininiteten är dock att den alltid står i relation till – och är underordnad – 

mannen (Ambjörnsson, 2004: 64). Att ”investera” i femininitet, som Skeggs (1999) uttrycker 

det, är både högst osäkert och långt ifrån gratis.   
I kampen för att överleva måste kvinnorna veta vilka investeringsstrategier och praktiker som ger 

bäst utdelning (Skeggs, 1999:162). 
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Alternativen är få, och utdelningen begränsad. Här blir konsumtion av kläder och skönhet ett 

sätt att ”ta makten”, att hitta gemenskap med andra kvinnor och att leva upp till bilden av 

”Kvinnan”. Men konsumtionen skapar också osäkerhet: att göra fel, att inte uppfatta koderna 

för godkännande (a.a. 164ff). Skeggs menar vidare att en vinst på en arena kan innebära 

förlust på en annan. Skeggs exemplifierar med den äktenskapliga institutionen å ena sidan och 

arbetsmarknaden å den andra. Det tycks höra till femininitetens villkor att den inte är fullt 

gångbar på flera arenor samtidigt (a.a. 163).  

 

Att försöka leva upp till den normativa femininiteten går ut på att förlora så lite som möjligt. 

Det gäller att hitta den lägsta, rimliga nivån för levnadsvillkor (a.a.163). Vi känner igen 

Butlers resonemang när Skeggs beskriver den normativa femininiteten som ouppnåelig: 
(…) det vore att vara utan handlingsmöjlighet, att vara ett tecken för maktlöshet (a.a. 163).  

Den normativa femininiteten behöver också sina motpoler. Den ena är den lesbiska kvinnan, 

hennes position är den okvinnliga (Ambjörnsson 2004: 230; 232). Den andra motpolen är den 

det starkt stigmatiserade begreppet horan (a.a.188; 204f). Men – som Ambjörnssons studie 

visar – så må begreppet vara kopplat till sexualiteten, men det används i en mycket vidare 

bemärkelse: för att hindra tjejer att överskrida gränserna för vad som är sanktionerat av genus 

(a.a. 190ff). Detta skapar en stor osäkerhet, eftersom alla tjejer alltid löper risk att ”bli” horan. 

Ett, av flera, sätt att hantera denna risk är att utöva ständig självkontroll (a.a. 206f; 212ff). 

 

Precis som den hegemoniska maskuliniteten är den normativa femininiteten en vit 

medelklasskonstruktion (Ambjörnsson, 2004: 204f; Skeggs, 1999). Andra viktiga aspekter är 

självkontroll, självbehärskning, mjukhet och sexuell måttfullhet, att kunna stå på egna ben 

(Ambjörnsson 2004: 57; 64; 205; 236), att vara omhändertagande, att lägga stor vikt vid sitt 

utseende och därigenom göra sig åtråvärd för män (Skeggs, 1999: 163ff), samtidigt som den 

också innehåller: 
(…) beroende och rädsla (…) och hjälplöshet (Connell, 2008: 121).  

I likhet med den hegemoniska maskuliniteten är den normativa femininiteten komplex och allt 

annat än homogen (Connell, 2008: 111). 

Genus, Internet och relationer 

Som beskrivs nedan har tidigare genusforskning ofta handlat om hur vi socialiseras in i 

könsroller, medan senare forskning fokuserat på individernas aktiva deltagande i 
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genusprocessen. Huruvida Internet och bloggar är en plattform för frigörelse eller 

reproduktion av genus har också studerats, liksom bloggen som en social plattform. 

Återskapande och omförhandling av genus 

Socialisationsmodellen, som jämte den biologiska enligt Connell (2009) ännu är det 

förhärskande synsättet på hur genus skapas, går i korthet ut på att vi från födseln socialiseras 

in i förutbestämda könsroller med specifika förväntningar, normer och beteenden som är olika 

för könskategorierna män och kvinnor (a.a. 27;129ff).  

 

Mycket av senare års teoribildning och forskning menar istället att genus skapas och 

omskapas i relation och att vi alla är aktiva medskapare i denna process. Thornes studie 

Gender Play: Girls and Boys in School (1993) bekräftar detta synsätt. I sin fältstudie på två 

primärskolor i Nordamerika observerade Thorne att barnen i vissa situationer betonade 

genusskillnader, i andra inte alls. Den kanske viktigaste upptäckten var att det fanns något 

lekfullt och i högsta grad aktivt i barnens förhållningssätt till genus. Inlärt reproducerande av 

identiteter och upprätthållande av genusgränser blandades friskt med gränsöverskridande 

lekar och förhållningssätt i en ständig process av nyfiket utforskande (a.a.). 

 

Mindre lekfullt är det i Ambjörnssons studie (2004) av unga tonårstjejer på två olika 

gymnasieprogram i en skola i Stockholm. Här framträder en bild där tjejerna lägger ner 

mycken möda – och ångest – på att upprätthålla och återskapa rådande genusstrukturer. Det 

uttrycks i kontrollerandet av kroppen, sexualiteten, klädsel och beteenden. Samtidigt tänjer de 

på gränserna för det ”normala”, det som Ambjörnsson med hänvisning till Canguilhem och 

Hacking definierar som det ofta förekommande och det idealiserade på en och samma gång. 

Det ”normala” kan dessutom inte existera utan det avvikande (a.a. 21f). Ett uttryck för detta 

tänjande är exempelvis när en av tjejerna inte klär sig som de andra (a.a. 161ff), eller när 

tjejerna i en av klasserna högljutt uttrycker svordomar (a.a. 89f).  

 

I studien Life on the Screen: Identity in the Age of Internet (1997) studerar Turkle 

textbaserade äventyrsspel på Internet, MUD. En av Turkles slutsatser är att Internet skapat 

möjligheten för människor att prova olika identiteter. Online är identiteten inte begränsad till 

den fysiska kroppen och därmed är spelaren fri att skapa ett valfritt ”jag” frikopplat från 

identiteten off-line. Dock framgår det tydligt i läsningen av Turkle, att även när spelarna leker 

med roller görs det i hög grad utifrån stereotypa könskategorier och bemötandet av andra 
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präglas av könsstereotypa förväntningar (a.a.). Armentor-Cotas (2011) genomgång av 

forskning på området genus och interaktioner online bekräftar detta: även när användarna är 

anonyma konstruerar de oftast identiteter enligt stereotypa könskategorier. Och som 

Nakamura (2002) visar i sin studie om etnicitet och identitet på Internet, så är Internet, i likhet 

med andra sociala arenor, en plats där rådande förtryck och hierarkier kommer till uttryck. I 

Sveningsson Elms (2007) studie om ungdomar på numera nedlagda Internetcommunityn 

Lunarstorm, framkommer att genus återskapas men också omförhandlas – här finns killar som 

uttrycker osäkerhet och tjejer som är äventyrliga och risktagande (a.a. 114f; 116ff; 121ff). 

Dock verkar ett genusbrytande beteende kompenseras med ett återskapande beteende, menar 

Sveningsson Elm och hänvisar till bland andra Frost. Men, påpekar författaren, även om vissa 

mönster, såsom heteronormativitet, är mer stabila, utesluter det inte att andra aspekter av 

genus förändras (a.a.125f). 

 

Doorns, Zoonen och Wyatts studie (2007) om holländska tonåringar undersöker hur 

användarna förhåller sig till maskulina och feminina ideal och noterar att bloggarna ger 

uttryck för flera femininiteter och maskuliniteter (a.a.). Här är det alltså inte en femininitet 

och en maskulinitet som omskapas, vilket visar på komplexiteten i återskapandet och 

omförhandlandet av genus.  

Bloggarens och läsarnas interaktion på bloggen 

Tidigare forskning om personliga bloggar1 har ofta undersökt hur bloggarna använder bloggen 

som ett redskap för att uttrycka sig, eller hur bloggare tillsammans med läsarna skapar en 

gemenskap och vad som är viktigt härvid.  

 

I slutet på 1990-talet och början av 2000-talet sågs bloggen, definierad som en slags virtuell 

dagbok, som ett sätt för tonårstjejer och unga kvinnor att uttrycka sig och utveckla sin 

identitet (Sorapure, 2003; Stern, 1999). Andra studier, såsom Bortree’s (2005) har också tagit 

avstamp i detta synsätt, men kopplat ihop självpresentation och relationer. Att uttrycka sig på 

bloggen och därigenom presentera sitt jag, syftar i förlängningen till att upprätthålla relationer 

till redan existerande vänner, samtidigt som bloggaren måste hantera en okänd publik (a.a. 

                                                
1Bloggar delas ibland in i personliga bloggar av mer privat karaktär, filterbloggar med tydlig ämnesprofil 

och länkar till andra bloggar och hemsidor (se bl.a. Blood, 2002) och mikrobloggar såsom Twitter, för att 

nämna några (NE, 2015). 
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27). För att vinna acceptans i båda grupperna blir deras primära strategi att använda 

ingratriation i sin självpresentation, ett begrepp som Bortree lånat från Dominick och Jones 

(a.a. 26). För att bli omtyckt av andra berättar bloggaren historier som på ett personligt och 

humoristiskt sätt förminskar den egna personen och höjer andra (a.a. 26;35).  

 

I en studie av Dennen och Pashnyak (2008) analyserades ett antal blogginlägg skrivna av 

akademiker från olika lärosäten i Nordamerika och inläggens läsarkommentarer. Studien kom 

fram till att bloggarna och läsarna, genom att dela med sig av personliga erfarenheter, stötta 

och komma med tips i inlägg och kommentarer, bildade en gemenskap (a.a. 282). Bloggandet 

var en social handling och bloggen en plats där sociala relationer upprättas och underhålls (se 

Schmidt, 2007). Dock kunde Dennen och Pashnyak se att bloggaren ofta tog rollen som 

moderator, istället för att delta i en pågående dialog (Dennen och Pashnyak, 2008: 282). 

Genomgående visar studien att läsarna och deras kommentarer spelade en stor roll för 

bloggarna och påverkade både deras beslut och synsätt (a.a. 280). Hur bloggare och läsare 

förhöll sig till genus diskuteras inte i denna studie, däremot tas det upp i Lövheims studie av 

unga kvinnliga bloggare i Sverige (2011). Studien visar att bloggarna och läsarna tillsammans 

försöker hitta en balans mellan de ofta svårförenliga kraven på normativ femininitet å ena 

sidan och de individualistiska och kommersiella kraven å den andra. Lövheims slutsats är att 

bloggen inte enbart kan ses som en plats som bloggare använder för att uttrycka sig själva och 

hitta självbekräftelse, utan även som en plats där gemensam reflektion kring normer och 

värderingar kommer till stånd (a.a.). Detta resonemang utvecklar hon i en senare studie 

(Lövheim, 2013), där syftet är att undersöka vad som händer i spänningsfältet mellan dialog 

som bygger på empati, identifikation och ömsesidighet mellan bloggare och läsare, och 

självbekräftelse. Frågan är alltså i hur stor utsträckning bloggen handlar om verklig 

kommunikation med läsarna respektive tjänar bloggarens egenintressen, såsom att tjäna 

pengar och positionera sig socialt. Det är en balansgång där bloggare och läsare ständigt 

förhandlar om gränserna, menar Lövheim (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare studier av bloggare och deras läsare fokuserat på bloggen 

som ett uttryck för självpresentation eller/och relation. Jag hittar inga studier som undersökt 

bloggare och deras läsare med fokus på språket och dess betydelse för konstruerandet av 

världen. Inte heller har jag funnit studier där den kritiska diskursanalysen använts för 

förståelsen av bloggen som en plattform för återskapande och omförhandlande av genus. Det 

söker därför denna studie undersöka. 
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Metod och data 

Då återskapande och omförhandling av genus genom språket står i fokus, har jag ansett 

Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclough, 1992; 1995) vara en lämplig metod. Enligt 

socialkonstruktionismen är allt tolkningar av verkligheten, vilka är beroende av tid, rum och 

relationer (Burr, 2003). Det blir därför viktigt att i denna studie öppet redogöra för hela 

forskningsprocessen, så att läsaren kan ta ställning till analysen. En förutsättning är viktig att 

nämna redan nu: bloggaren har makt över kommentarsfältet i och med att bloggverktyget låter 

bloggaren radera inlägg. Vi vet inte om de svaren som finns där är alla svar som inlägget 

genererat, alltså vet vi inte om vi har hela bilden. Vidare har studiens ansats varit abduktiv. 

Resultatet har således växt fram i en växelverkan mellan deduktion och induktion. 

 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för hur metoden tillämpats och hur urvalet gjorts, en 

presentation av bloggarna, en genomgång av studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet, de 

etiska aspekterna samt förförståelse.  

 

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen har sina rötter i västerländsk marxistisk språkanalys och ser som 

sin främsta uppgift att belysa och bringa klarhet i hur språkliga handlingar påverkas av (och 

påverkar) sociala strukturer och därmed erbjuda ett verktyg för förändring. Det gör den 

genom att använda samhällsteorier i systematiska språkanalyser (Fairclough och Wodak, 

1997). Fairclough menar att varje användning av språket ingår i en diskurs. Diskursen har tre 

dimensioner och utgör basen för Faircloughs tredimensionella metod för diskursanalys 

(Fairclough, 1992; Fairclough, 1995); 

1. Text: en språklig handling – skriven eller talad 

2. Diskursiv praktik: en text produceras och konsumeras 

3. Social praktik – handlingsmönster på samhällsnivå 

Texten  

Hos Fairclough gör texten mer än representerar verkligheten, den ger verkligheten mening. En 

språklig analys av texten utgör själva grunden för vidare analys (Fairclough, 1995: 6f). Det 

första steget har således varit att analysera texten ur ett lingvistiskt perspektiv. Jag har valt att 
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undersöka begreppet modalitet som en sanning: hur bloggare och läsare uttrycker en sanning, 

samt hur bloggaren använder modala hjälpverb och modal adverb för att uttrycka 

nödvändighet, önskvärdhet eller sannolikhet. Exempel på sådana är ”kan”, ”måste”, ”vill”, 

”nog”, ”kanske”. Här har jag också tittat på så kallade hedges. De verkar mildrande på ett 

påstående, som ett sätt att distansera sig från det, exempel är ”lite” och ”liksom” (Fairclough, 

1992: 158ff). 

 

Studier av emojis visar att användningen av smileyn J signalerar humor eller/och ironi och 

sarkasm (Wolf, 2000). Denna smiley och ”haha”, en beteckning för skratt i text, är vanligt 

förekommande i bloggarna. I analysen har jag funnit att de ofta används på samma sätt som 

ett avväpnande leende/skratt i den fysiska världen, ett sätt att ”ta udden av” ett påstående. 

Diskursiva praktiker, interdiskursivitet och social praktik  

Det andra steget i analysen har inneburit att ta reda på hur förhållandet mellan texten och 

genusdiskursen ser ut, genom att undersöka dels vad som uttrycks explicit i texterna, dels vad 

som är underförstått eller förutfattat. Det har varit viktigt att få syn på och tolka också vad 

som inte sägs, vad som undviks eller utesluts (Fairclough, 1995: 5f; 210). 

 

En diskursordning omfattar samtliga diskurspraktiker inom en viss social institution eller 

arena. Inom diskursordningen råder alltid ideologiska och diskursiva motsättningar, vilket gör 

den instabil (Fairclough, 1992; Fairclough, 1995). Dessa motsättningar har jag försökt 

identifiera på bloggarna, genom att söka efter, och tolka, inlägg och kommentarer som 

uttrycker olika uppfattningar i, och åsikter om, en fråga. 

 

Den diskursiva praktiken skapas av (och bidrar till skapandet av) den sociala praktiken. 

Samtidigt formar den också (och formas av) texten. Genom att undersöka hur de olika 

diskurserna relaterar till varandra och till den sociala praktiken, det Fairclough kallar 

interdiskursivitet (intertextualitet), kan vi få syn på deras inbördes maktförhållanden, hur de 

dominerar respektive domineras av varandra och hur de påverkas av (och påverkar) den 

sociala praktiken (Fairclough, 1995). I analysens tredje steg har jag således tittat närmare på 

genusdiskursen, hur den uttrycks och hur den relaterar till andra diskurser i bloggen. När jag i 

inlägg och kommentarer har identifierat uttryck för hegemonisk maskulinitet och normativ 

femininitet, har jag också försökt se om och hur språkbruket i genusdiskursen återfinns i andra 

diskurser och om jag inte finner det där – vad jag finner i dess ställe. 
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Förförståelse 

Jag är kvinna med egna erfarenheter av att göra genus. Jag har också ett stort intresse för 

genus- och jämställdhetsfrågor. Det innebär att jag förmodligen har en ökad sensibilitet för att 

se orättvisor inom detta område, kanske i sådan mån att jag både övertolkar och missar annat. 

Detta har jag behövt komma ihåg, och kunna kritisera, under hela analysen. Jag har läst en hel 

del bloggar, vilket gör mig mer sensibel inför läsarpositionen, än till bloggaren. I mitt yrke 

som kommunikatör har jag arbetat med produktion av text i syfte att påverka. Jag har därmed 

hög tilltro till textens meningsskapande betydelse, vilket kan försvåra ett kritiskt 

förhållningssätt till socialkonstruktionism och diskursanalys. För att hantera detta har jag på 

ett transparant sätt försökt tolka textens betydelse också ur bloggarnas och läsarnas synvinkel. 

Urval 

Urvalet i studien har gjorts bland de mest lästa kvinnliga, respektive manliga, bloggarna enligt 

Bloggportalen2 (Bloggportalen, 2015a) och där de som bloggar uppfyller följande kriterier;  

1. Är en person som i eget namn skriver egna blogginlägg 

2. Är i åldern 18-25 år 

3. Är barnlös, då denna studie ej fokuserar på föräldrarollen, som torde innehålla delvis 

andra förväntningar på genus 

Jag har inte funnit en heltäckande katalog som självständigt samlar och för statistik över 

bloggar i Sverige. De webbplatser jag har hittat som för besökarstatistik bygger på att 

bloggarna aktivt anmäler sina bloggar (Bloggportalen, 2015c; Bloggtoppen.se, 2015; 

Toppblogg.se, 2015). Bloggportalen med drygt 135 000 registrerade bloggar har flest antal 

bloggare registrerade hos sig (Bloggportalen, 2015d). Därmed har jag ansett den vara den 

mest användbara katalogen för att göra urvalet till denna studie. 

 

Det undersökta materialet utgörs av inlägg och kommentarer som insamlats från respektive 

blogg under en sammanhängande period, med start den 1 februari 2015. Då bloggarna skiljer 

sig väsentligt åt i antal inlägg, längd på inlägg samt antal kommentarer, har jag valt att inte ha 

gemensamt slutdatum för insamlandet. Istället har jag valt att samla material från respektive 

                                                

2 Bloggportalen mäter antalet besök de senaste sju dygnen. Flera besök från en och samma IP-adress under 
mätperioden registreras som ett (1) besök (Bloggportalen, 2015b). 
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blogg till dess jag ansett mig ha tillräckligt underlag för att kunna besvara mina 

frågeställningar, det vill säga när materialet uppnått teoretisk mättnad (Esaiasson m.fl., 2012: 

168; 275). Materialet har bestått av totalt 132 inlägg och 2414 läsarkommentarer, fördelade på 

en period från 7 dagar upp till 28 dagar, beroende på blogg. För att få syn på genus gjorde jag 

följande urval och tematiseringar. Ett första steg var att identifiera alla inlägg som berörde 

hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet, dessa har sedan textanalyserats och tolkats 

som återskapande eller/och omförhandlande. Läsarkommentarerna till dessa inlägg har först 

kategoriserats som bekräftande, neutrala eller avvisande (kritiska). För att få överblick 

tematiserades de i Utseende & Kropp/ Kläder & Accessoarer/ Politik/ Fest/ Jobb & Karriär/ 

Relationer/ Övrigt och jag noterade om de var relaterade eller inte relaterade till textinläggen. 

Sedan har jag tolkat vilka som rör hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet. På 

grund av omfattningen på kommentarerna kunde jag inte genomföra en lingvistisk analys av 

samtliga, så av dessa valde jag ut ett par kommentarer per inlägg, som textanalyserades och 

tolkades. Här strävade jag efter att välja ut representativa kommentarer och (om sådana fanns) 

kommentarer som skiljde sig mycket från de andra genom att vara kategoriska eller 

konfliktfyllda. Vid en andra genomläsning har jag tittat på inlägg och kommentarer som 

återkommande rör annat än genus för att identifiera andra diskurser. 

Bloggarna 

Jag har namngett bloggarna efter de fyra första bokstäverna i alfabetet och de redovisas här i 

samma ordning. 

 

Anna är 24 år och har bloggat sedan 2007. Hon är uppvuxen i och bor i en större stad i 

Sverige och har pojkvän. Anna bloggar om sin vardag som domineras av shopping, resor, 

skönhetsbehandlingar och skönhetstips. Anna livnär sig på sin blogg och tjänar bra på den. 

Anna uttalar sig ofta kategoriskt och provokativt, vilket är en del av hennes persona (Anna, 

2015). Bella är lika gammal som Anna och har bloggat sedan 2006. Hon bloggar 

huvudsakligen om sitt vardagsliv som domineras av resor, shopping, jobb, pojkvän och 

modetips. Hon är till största del uppvuxen i en större stad i Sverige. Det framgår att Bella har 

haft en ”trasslig” uppväxt, men att livet nu är bra. Bella livnär sig på sin blogg, vid sidan om 

andra inkomstkällor, och tjänar bra på den (Bella, 2015). Anna och Bella har båda cirka en 

halv miljon besök i veckan enligt Bloggportalen.  
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De manliga bloggarna består av Calle är 21 år som har bloggat sedan 2012, och Dan som är 

24 år och som har bloggat sedan 2007. Calle bloggar huvudsakligen om sin vardag som 

domineras av fester, jobb, samvaro med flickvännen, med inslag av modetips. Bloggen har 

gått från att ha en humoristisk ton vid starten, till en mer seriös ton. Calle är uppvuxen och bor 

i en mindre stad i Sverige. Han tjänar pengar på sin blogg, men har också en annan 

inkomstkälla (Calle, 2015). Även Dan tjänar pengar på sin blogg, men har, i likhet med Calle, 

även en annan inkomstkälla. Dan bloggar huvudsakligen om sin vardag som domineras av 

jobbet, musiken och pojkvännen, med inslag av mode- och skönhetstips. Dan har gått från att 

vara mer provokativ de första åren, till att ge ett mer seriöst och samhällsengagerat intryck. 

Dan är uppvuxen i en mindre stad i Sverige, men bor sedan några år tillbaka i en större stad. 

Dan, 2105). Enligt Bloggportalen har Calle har cirka 150 000 besök i veckan, medan Dan har 

cirka 30 000 besök i veckan. 

Läsarna 

Statistiken visar att den typiska bloggläsaren är en ung kvinna. År 2010 uppger 52 procent av 

flickor i åldern 12-15 år att de dagligen läser bloggar, i åldern 16-25 år är de 36 procent. Med 

stigande ålder sjunker läsandet. Bloggläsande pojkar uppgår i åldern 12-15 år till 1 procent, 

medan de i åldern 16-25 år utgör 7 procent. Bloggläsandet bland män når sin pik i åldern 26-

35 år, där 10 procent dagligen läser bloggar. Därefter sjunker läsandet med stigande ålder 

(Findahl, 2011: 20). Enligt aktuella mätningar står sig ännu dessa siffror (Findahl, 2014: 27). 

Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att uppnå tillförlitlighet har jag strävat efter att besvara frågor som; har studien 

genomförts systematiskt och noggrant och tydligt redovisats? Är teorierna rimliga, är studien 

empiriskt förankrad och meningsfull? (Fejes och Thornberg, 2009: 217ff; Langemar, 2008). 

 

I kvalitativ analys finns alltid en risk för övertolkningar och en slagsida åt sådana svar som 

bekräftar den egna förförståelsen (Fejes och Thornberg, 2009: 222). Detta har varit extra svårt 

i denna studie då det i den kritiska diskursanalysen ingår att tolka det som inte sägs. Ett 

kritiskt förhållningssätt till materialet och till den egna forskarrollen har därför varit av 

yttersta vikt, liksom systematik och noggrannhet i mitt urval och i min analys. Jag har strävat 

efter att ständigt växla mellan det Strauss och Corbin kallar för ”empirisk närhet” och 
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”analytisk distans” (citerad i Thornberg och Forslund Frykedal, 2009: 55). Genom att tillämpa 

dessa begrepp har jag försökt komma nära både texten och människan bakom den, genom att 

leta efter nyanser och meningsförskjutningar, för att sedan ta ett steg tillbaka, vara självkritisk 

och inte stanna vid den första tolkningen. Jag har gjort många genomläsningar av materialet 

för att upptäcka viktigt text som jag tidigare förbisett. Analysprocessen har därmed varit 

dynamisk, där tolkningarna ständigt utsatts för prövning och revidering. Samtidigt har 

teorierna till viss del styrt materialet, vilket ingått studiens abduktiva ansats. Det innebär att 

jag fokuserat på genus, men utelämnat andra aspekter såsom klass och etnicitet.  

 

Slutligen har jag inte avsett att statistiskt generalisera resultaten. Däremot blir studien föga 

intressant om den utesluter alla slags generaliseringar. Här använder jag mig av vad Kvale 

kallar analytisk generalisering (Kvale citerad i Fejes och Thornberg, 2009: 230) och som 

passar väl med studiens socialkonstruktionistiska utgångspunkt. Denna:   
(…) kan läsaren göra (…) Forskningsresultatet tillhandahåller då ett perspektiv snarare än 

sanningen (a.a. 230).  

Etiska överväganden  

I denna studie ingår inte uppgiftslämnare eller aktivt deltagande. De texter som analyseras är 

redan publicerade och synliggjorda för allmänheten. Således har varken samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet, som ska skydda deltagare i 

vetenskapliga studier, varit tillämpliga (Vetenskapsrådet, 2015). Jag har ändå upplyst 

bloggarna att de ingår i studien och att de är välkomna att läsa den, när den är färdigställd.  

Resultat 

I detta avsnitt redogörs för studiens resultat. Resultatet utgår ifrån frågeställningarna. För att 

öka läsbarheten presenteras bloggarna och läsarkommentarerna tillsammans i analysen under 

rubriken Feminiteter, maskuliniteter, sexualitet och mestadels bekräftande läsare. Avsnittet 

avslutas med att besvara frågan hur genusdiskursen förhåller sig till andra diskurser, under 

rubriken Genusdiskursen och interdiskursivitet.  
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Deltagarna är offentliga personer, men deras identitet har saknat betydelse för analysen och de 

har därför fått andra namn. Namn i inlägg och kommentarer har också ändrats, geografiska 

platser ersätts med X. Ord som i citaten är markerade med fetstil är mina markeringar. 

Femininiteter, maskuliniteter och läsarnas 

kommentarer 

Studiens utgångspunkt är att bloggarna har en relation till läsarna. De skriver inte ut i tomma 

intet, varje inlägg läses av andra och kan få svar. Det har visat sig att dialog utöver inlägg – 

kommentarer är sällsynt, men likväl tar läsarna på sig rollen att bekräfta eller avvisa inlägg. 

Anna 

I en del av de analyserade inläggen är Anna utomlands med sin pojkvän. Innan de åker iväg, 

får hon reda på att anslutningsflyget blivit inställt och skriver:  
Måste ringa dit och kolla hur dom tänkt lösa det (…) Men det löser sig förhoppningsvis för annars 

blir det ett jäkla liv från min sida kan jag lova haha (Anna, 2005-02-02). 

Det modala hjälpverbet ”måste” visar hur nödvändigt det är för Anna att ringa ”dom” 

(flygbolaget, min anm.). Det modala adverbet ”förhoppningsvis” visar att det är önskvärt att 

det löser sig, annars blir det ”ett jäkla liv” vilket hon understryker med det modala hjälpverbet 

”kan”, men som hon sedan distanserar sig från, och lindar in, genom att avsluta med ”haha”. 

Detta inlägg fick 21 kommentarer av både inkännande och bekräftande karaktär, men också 

kritisk, som följande inlägg visar: 
 (…) Fungerar nog bättre att hålla tonen saklig och belevad. Jag har då aldrig kommit någonstans i 

liknande sammanhang genom att gapa och skrika (…). (Läsarkommentar 2, 2015-02-02). 

Kommentaren inleds med det modala adverbet ”nog”, vilket går att tolka som att läsaren ger 

ett förslag (jämför med om ordet tas bort). Förslaget är att Anna bör ”hålla tonen saklig och 

belevad”, något Anna inte gör. Att Anna istället är gapig och skrikig, uttrycks indirekt genom 

att läsaren hänvisar till att den metoden aldrig fungerat för läsaren själv. Den underliggande 

meningen här är tydlig: Anna är vulgär och osaklig, det vill säga känslomässigt oreglerad. 

Detta är inte gångbart menar läsaren, och uttrycker därmed att Anna gjort ett avsteg från den 

normativa femininiteten (Ambjörnsson, 2004). Andra kommer dock till Annas försvar: 
(…) Jag tror absolut inte att hon menar det hon säger (…). Tror tvärtom att Anna är en blyg tjej 

egentligen, vågar inte säga exakt som hon tycker annars. Här på bloggen försöker hon bara 

överdramatisera, att wooow hon ska till newyork (…) Läsarkommentar 3, 2015-02-02).  
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Läsaren använder endast det modala adverbet ”tror” och framstår här som mindre tvärsäker än 

ovanstående läsare. Försvarets kärna är att Annas sätt att ta plats är ett sätt att få 

uppmärksamhet och inte ett uttryck för hennes egentliga personlighet. Kritiken består alltså i 

att hon bryter mot den normativa femininiteten och försvaret rör inte själva brytandet, utan 

består i att Anna inte visar sitt ”äkta jag” – som är normativt feminint. 

 

I inlägget ”5 sanningar” går Anna igenom vad hon håller för sant i fem punkter. Nedan tas två 

av dessa punkter upp. 
* Jag tycker att vi borde förbjuda tiggare här i Sverige. Jag tycker inte heller man ska ge tiggare 

pengar (det uppmuntrar verksamheten bakom)(…) * På sista tiden har jag varit väldigt känslig, så 

jag har tagit bort/slutat följa folk som irriterar mig. Typ folk som bara lägger upp bilder/videos på 

djur som torteras, folk som skriver om politik och folk som inte håller med mig in general lixom… 

Jag menar varför ska jag se skiten om jag blir irriterad? Så onödigt! (Anna, 2015-02-03).  

Anna inleder med det modala hjälpverbet ”borde”, att det är önskvärt och till och med 

nödvändigt att förbjuda tiggare. Hon fortsätter med det något starkare modala hjälpverbet 

”ska”, att man inte ska ge pengar till tiggare och anledningen ryms i parentesen: eftersom det 

uppmuntrar verksamheten bakom. Vilken denna verksamhet är skrivs inte ut, men den är inte 

önskvärd. Att Anna inte ger uttryck för omsorg och empati i första punkten är ett tydligt 

brytande av den normativa femininiteten (Ambjörnsson, 2004; Skeggs, 1999). Den andra 

punkten i inlägget skiljer sig från den första. Inledningsvis beskriver hon sig själv som 

”väldigt känslig”, en beskrivning som betonar ett normativt femininitet, att vara nära sina 

känslor. I andra meningen inleder Anna med hedgen ”typ”, och distanserar sig därmed från de 

exempel hon sedan tar upp. Här understryker hon att det är just bara exempel. Hedgen 

”lixom” används också för att distansera sig från påståendet att hon irriteras över folk som 

inte håller med henne. Hon avslutar med att fråga varför hon ska utsätta sig för att bli 

”irriterad” och här kan vi jämföra med inledningen och användningen av ordet ”känslig”. Att 

vara irriterad kan tolkas innehålla ett element av ilska, det vill säga en mindre feminint laddad 

känsla som inte är lika mjuk och tolerant (Ambjörnsson, 2004).  

 

Inlägget får 218 kommentarer. Många läsare tycker att Anna är ”modig” och ”tuff” som 

”vågar” uttala sig om tiggare. De som tycker motsatsen kallas ofta ”naiva”. Det främsta 

argumentet mot inlägget är att Anna, liksom de som inte håller med henne, inte är pålästa, att 

de är okunniga och mindre intelligenta. Här är genus inte så närvarande. Punkten om 

känslighet får ett par kommentarer, som alla kritiserar Anna för att ”blunda” för djurplågeri. 
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I många inlägg skriver Anna om utseende och kläder, här är ett par exempel: 
På senaste har jag fått komplimanger för mina ögonfransar, vilket jag aldrig brukar få när jag inte 

har lösögonfransar för jag har så korta haha. MEN nu har jag börjat med fransserum så jag kan 

skippa lösögonfransarna någon dag och det har börjat ge resultat (…) den ska jag definitivt ta med 

mig på resan (Anna, 2015-02-01). 

Pastell kommer typ aldrig vara omodernt på våren (…). Här är några söta plagg som jag skulle vilja 

ha, så himla gulligt och kvinnligt (Anna, 2015-02-04). 

I det första inlägget avslutar Anna första meningen med en hedge där hon skrattar åt sina 

korta ögonfransar. Hon uttrycker här hur orimligt hon tycker det är att hon skulle fått någon 

positiv uppmärksamhet för dem i sitt korta tillstånd. Serumets förlängande effekt får henne att 

uttrycka det modala hjälpverbet ”ska” i sista meningen – den är absolut nödvändig på den 

kommande resan. Första inlägget får 16 kommentarer. Flera läsare menar att Anna gör reklam 

för fransserum, och att effekten inte är äkta. Här ser vi alltså kritik mot reklamdiskursen som 

kommer att nämnas senare. Andra bekräftar att de också tycker att serum är bra. Andra 

inlägget får 32 kommentarer, majoriteten bekräftar att kläderna, som visas på bild, är fina och 

läsarna svarar vilka plagg de anser är finast.  

 

Ett sätt för Anna att ”kompensera” för sitt icke normativt feminina beteende är att betona 

normativt feminint beteende, såsom konsumtion av kläder och skönhetsbehandlingar (Skeggs, 

1999; Sveningsson Elm, 2007; West och Zimmerman, 1987), vilket många inlägg handlar om. 

Bella 

Bella har stort fokus på sin karriär i bloggen och i den ingår mycket resande. I följande citat 

beskriver hon ett jobb: 
God morgon babes! Stylisterna anlände klockan till huset klockan fem imorse och nu är allt i 

fullgång med smink och hår. Idag plåtar vi kampanjen för X ute på Kapstadens gator! Vi är sex tjejer 

så plåtningen kommer ta hela dagen, sedan ska vi ut och käka. J  (…) (Bella, 2005-02-04). 

De modala hjälpverben ”kommer” och ”ska” återfinns i sista meningen, där vi förstår att det 

är sannolikt att Bellas arbete kommer att ta hela dagen och att det än mer sannolikt att de ska 

gå och äta efteråt. Smileyn på slutet fungerar som förstärkande av hur positivt det kommer att 

kännas för Bella att gå ut och äta efteråt. Vidare förstår vi av citatet att hon har en dag fylld 

med mycket arbete. Inlägget får 43 kommentarer, varav majoriteten uttrycker beundran för 

Bellas utseende och kläder på de foton som publicerats i inlägget.  
så. himla. roligt! åh önskar jag fick va med, haha (Läsarkommentar 1, 2015-02-04). 
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Läsaren uttrycker att hen gärna skulle velat vara med, men distanserar sig från påståendet med 

ett ”haha” på slutet, ett sätt att påpeka det orimliga i sin önskan. Här finns en tydlig beundran 

där läsaren försätter sig i ett underläge: i ditt roliga liv platsar inte jag. 

 

I följande citat ser vi hur Bella skriver om sin föregående kväll: 
(…) Lite lagom sliten idag eftersom vi var ute och drack drinkar igår, men nu håller jag på och gör 

mig iordning för om en stund kommer Cosmopolitan (…) för att ta lite bilder på mig + intervju! 

(Bella, 2015-02-08). 

Att vara ”sliten” efter att ha druckit alkohol kvällen innan, kan uppfattas som kontrollförlust 

och bristande självbehärskning. Hedgen ”lite” berättar för oss att Bella distanserar sig från 

påståendet att hon är ”sliten”. ”Lagom” förmildrar påståendet ytterligare. Det kan tolkas som 

ett sätt att hindra associationer till just kontrollförlust, det vill säga ett sätt att visa att hon inte 

”tappar” i femininitet och träder över gränser för det socialt accepterade (Ambjörnsson, 

2004). Och hon betonar att hon inte heller är för sliten för att göra sig iordning för dagens 

aktiviteter genom att inleda andra satsen med ett ”men”. På detta inlägg får Bella 90 läsarsvar. 

Till inlägget har Bella publicerat foton och majoriteten av svaren rör Bellas utseende och 

kläder på fotona. Ingen läsare kommenterar texten i inlägget. Däremot vädjar en läsare: 
Hey Bella! Please answer me. Where are the sunnies from? (…) (Läsarkommentar, 2015-02-09). 

Läsaren får inte svar av Bella. 

 

I följande inlägg berättare Bella om vad hon och pojkvännen ska göra samma kväll. 
(…) Nu ska vi mysa ner oss i soffan med massa godis och titta på Homeland. Vi började på senaste 

säsongen igårkväll men jag somnade efter, helt seriöst nu, 5 minuter. Haha, stackars Aron. Ska se 

till att hålla mig vaken lite längre ikväll. ;-) Hoppas ni har en fin kväll! (Bella, 2015-02-10). 

Genom det modala hjälpverbet ”ska” i första meningen uttrycker Bella att de med största 

sannolikhet ska mysa i soffan och titta på tv. Tredje meningen inleds med hedgen ”Haha”, 

vilket syftar på föregående mening och att Bella somnade. Utsagan att hon somnade 

framställs därmed som lite lustig och kanske till och med lite förbjuden, något som inte är helt 

okej att göra mot sin pojkvän. Med det modala hjälpverbet ”ska” i fjärde meningen, försäkrar 

hon att detta inte ska ske igen. I inlägget ger Bella en tydlig bild av den vardagliga, trygga, 

heteronormativa tvåsamheten. Bella får 33 kommentarer på inlägget, varav flertalet 

kommenterar hur mysigt de verkar ha det, men merparten snarare bekräftar hur fin hon är på 

de foton som publiceras med inlägget. Två läsare menar dock att: 
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that are the kind of posts i missed soo much!!! you really was away too much lately. miss this family 

hang out posts that are more personal (Läsarkommentar 1, 2015-02-10). 

Oh girl! I missed this kind of Post’s (Läsarkommentar 2, 2015-02-10). 

I första kommentaren skriver läsaren att hen anser att Bella rest för mycket och att hen 

förväntat sig – men inte fått läsa – fler inlägg som rör familjelivet. Läsaren uppfattar inläggen 

om Bellas resande som mindre personliga, vilket inte är positivt. Bella har inte prioriterat 

familjelivet tillräckligt. Även den andra kommentaren insinuerar att de inlägg som funnits på 

sistone inte har varit tillfredställande. Ytterligare en läsare menar att: 
Du är väl ändå ingen riktig modell?! Alltså riktiga modeller på agenturer gör ju runways, 

modelljobb osv hela tiden. Det gör ju inte du, va?! Så bokade dom bara dig för ditt namn eller…? 

(…) (Läsarkommentar 3, 2015-02-08). 

Det modala adverbet ”väl” visar att läsaren menar att det inte är sannolikt att Bella är en riktig 

modell. Utropstecknet tillsammans med frågetecknet i första och tredje meningen, visar att 

läsaren inte bara frågar utan påstår: Bella är ingen ”riktig” modell och hon gör ju inte 

”riktiga” modellaktiviteter. Här försöker läsaren aktivt ”plocka ned” Bella på jorden. Det visar 

på det riskfyllda i att betona en icke normativ femininitet i alltför hög grad. Hennes resande 

signalerar också äventyrlighet – en icke feminin egenskap (Se Sveningsson Elm, 2007: 121ff). 

Bella har fått utdelning på två arenor; framgång på arbetsmarknaden och i en kärleksrelation, 

men där vi ser att den förstnämnda ifrågasätts och behöver vägas upp (Skeggs, 1999: 163).  

Calle  

Precis som Bella har Calle ett blogginlägg där han använder just ordet ”sliten”. Han kallar 

inlägget ”Sliten krigare på att igen”: 
Igår var en rolig kväll här i (…), men idag är jag alldeles för sliten och stel. Om jag hade vetat detta 

igår hade jag inte druckit. För det är ju ikväll den stora festen är, aja nu måste jag hoppa in i 

duschen och göra mig klar för dagen, lång dag idag 6 jävla timmars föreläsning framför mig… Och 

ah som sagt var rött full inatt (…) (Calle, 2015-02-01). 

Calle använder ingen hedge när han talar om att han är sliten efter gårdagen, tvärtom 

förstärker han uttrycket med ”alldeles för” och lägger till ”stel” på slutet. Det enda modala 

hjälpverbet här är ordet ”måste”, när han beskriver att han är tvungen att duscha och göra sig 

klar, det är alltså mycket nödvändigt att göra detta. Till skillnad från Bella ser han inte fram 

emot dagen och avslutar med att upprepa hur full han var natten innan. Calle uttrycker här en 

tydlig konsekvens av sitt festande – att han är ”sliten och stel”, vilket bryter mot 

föreställningen om mannen som en maskin, en ständigt kapabel kropp som klarar vad som 
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helst. Men genom att på slutet upprepa hur full han de facto var, understryker han hur mycket 

han faktiskt klarade av. Och trots att han är så sliten, tvingar han sig att ta en dusch och gå på 

en sex timmar lång föreläsning, i linje med det som förväntas av en hegemonisk maskulinitet 

som är herre över sin kropp. Redan i rubriken får vi dessutom veta att han är en ”krigare”, 

något som kan associeras till manlighet och manlig aktivitet (Connell, 2008). Calle får två 

kommentarer på inlägget, där båda är bekräftande. Den ena önskar honom en bra kväll, den 

andra kallar sig ”admin” och skriver: 
Wow, där ser man! Du har ju nästan talang (…). Vi får skicka ut dig på en turné (Läsarkommentar, 

2015-02-01). 

I följande inlägg skriver Calle om sin flickvän och hur mycket hon betyder för honom. Han 

har precis kommit hem från en resa i en annan stad där han övernattat en natt med sin vän Per. 

Till inlägget publicerar han ett foto på de två hotellsängar han och hans vän sovit i. 
Äntligen hemma med min finaste Jasmine, sjukt att man knappt klarar sig utan henne under en kväll. 

Som tur är fick jag och Per dessa sängar: (…) Om vi hade haft en dubbel säng så vill jag inte veta 

vad som hade hänt. Med tanke på att båda 2 har väldigt seriösa förhållanden. Haha samtidigt hade 

dom väl velat de mer än något annat AE usch… (…) (Calle, 2015-02-02). 

Det finns modala hjälpverb på två ställen: Calle som inte ”vill” veta vad som hänt i en 

dubbelsäng och deras partners som ”velat”. Det är inte tvärsäkra påståenden och i andra 

meningen använder Calle en hedge: ”väl” för att mjuka upp sitt påstående ytterligare. Han är 

inte helt säker på att de velat detta. Det underförstådda här är att det skulle ha hänt något av 

sexuell karaktär mellan Calle och hans vän, eller något fysiskt som inte ingår i en ”typisk” 

vänskapsrelation, om de fått sova i en dubbelsäng. Samtidigt som Calle bjuder in läsarna att 

föreställa sig en situation där detta sker, markerar han att detta inte är tänkbart genom att 

avsluta meningen med ”AE usch”. Calle får ingen kommentar på ovanstående inlägg. 

 

Calle använder homosexuella beskrivningar som något att avskilja sig mot, samtidigt som det 

sker på ett delvis lekfullt och prövande sätt. Avsnittet om flickvännen i inledningen är 

hyllande, och fungerar som ett slags ”alibi”: de bevisar Calles heterosexualitet och normalitet 

och väger därigenom upp hans lekande med genus (West och Zimmerman, 1987). Liknande 

”hyllningar” av flickvännen syns återkommande på bloggen.  

 

I ett annat inlägg berättar Calle om hur flickvännen får sminka honom. Till inlägget har Calle 

publicerat bilder på sitt sminkade ansikte. Under rubriken ”Man måste ställa upp för tjejen 

ibland” skriver Calle:  
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Jag har varit bekänt ikväll för min flickvän. Jag lät jag Jasmine med mycket tjat sminka mig, nu är de 

väl bara tvång på fifty shades of gray så är jag den maximale pojkvännen. Men ska jag vara helt 

ärlig så smågillade jag de… Lite bilder är ju självklart: (…) Haha hur som nu blir det Kina mat & öl 

med boysen, men först kanske tvätta av sminket… (Calle, 2015-02-13). 

Hedgen i ”väl” i första meningen signalerar att detta skulle kunna hända, men det är inte helt 

säkert. Här hittar vi ett modalt hjälpverb, om Calle ”ska” vara helt ärlig tyckte han om 

sminkningen. Men i meningen efter inleder han med ett ”haha” och låter oss därmed veta, 

eller tro, att han delvis skämtar, att vi inte bör ta den föregående meningen på fullt allvar.  

 

Vad menar Calle med att han är flickvännens ”betjänt”? Blir Calle betjänt av att använda 

feminina genusmarkörer? Ett antagande är att Calles eftergift – att bli sminkad – är något 

ovanligt, något som också ”ibland” i inläggets rubrik tyder på. Och när han gör det blir han 

underordnad – en betjänt (kvinna). Ambivalensen är tydlig även i detta inlägg. Han tycker om 

att bli sminkad, men vi ska inte vara helt säkra på att han tycker om det. Samtidigt lägger han 

upp foton på sitt sminkade ansikte och skriver att han ”kanske” ska ta bort sminket innan han 

ska ta en öl med ”boysen”. Han visar sin tillhörighet till en manlig grupp som ska göra en 

manlig aktivitet – dricka öl, men skämtar samtidigt om att han ska gå dit sminkad. Leken med 

genusmarkörer, precis som hos barnen i Barrie Thornes studie (1993), är tydlig. Den 

hegemoniska maskuliniteten är aldrig helgjuten, konfliktfri (Connell, 2008). 

Calle får en läsarkommentar på inlägget, som kan tolkas som ironisk, men också tillåtande: 
Äsch, behåll sminket på (Läsarkommentar, 2015-02-13). 

Dan 

Dan bor med sin pojkvän i en större stad. I inlägget nedan skriver Dan om deras resa: 
(…) har precis kommit hem och fått träffa Albin för första gången på 5 dagar. Det är helt sjukt vad 

mycket vi är ifrån varandra! (…) imorgon åker vi tillsammans ner till X. Vi ska fira Albins brorsa 

som fyller år! Det ska bli jättetrevligt och skönt att komma bort ett par dagar (…)(Dan, 2015-02-18). 

Nu är vi framme! (…) Här ska vi vara i helgen för att fira födelsedag och ha det trevligt tillsammans 

(…) (Dan, 2015-02-19). 

I båda citaten används det modala hjälpverbet ”ska”, som uttrycker en stark sannolikhet att det 

Dan räknar upp i inläggen också kommer att ske. Han uttrycker också en sanning: de kommer 

att ha det trevligt tillsammans – det är en naturlig följd av firandet. Dan ser med förväntan 

fram emot att han och pojkvännen kan koppla av tillsammans och bara umgås i familjens 

trygga famn. Vi skönjer också något annat i inläggen. Dan är borta mycket från sin pojkvän, 

vilket han inte är helt nöjd med. Här uttrycker han en förväntat feminin egenskap: att vilja ha 
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pojkvännen nära, något vi ser i ytterligare ett inlägg där Dan tar upp sin rädsla för att sova 

ensam när pojkvännen är bortrest. Dan får inga kommentarer på ovanstående inlägg.  
(…) Min pojkvän reste bort med jobbet idag igen och jag tycker så klart att det är jättetråkigt att sova 

ensam (och jag tycker det är sjukt läskigt, sover alltid med lampan tänd i köket haha) men samtidigt 

lite skönt att jag kan vara uppe sent och sjunga loss utan att störa någon (…) (Dan, 2015-02-25). 

Genom att avsluta beskrivningen av vad som gör honom rädd, med ett ”haha” distanserar sig 

Dan från påståendet att sovandet utan pojkvännen är något som skrämmer honom. Det finns 

en ton av ironiserande, som att han vill skydda sig mot angrepp genom att säga att han redan 

är medveten om det finns något lustigt över hans rädsla. Samtidigt använder han det modala 

hjälpverbet ”kan” för att uttrycka en motsats till sitt påstående, att det finns något positivt i att 

vara (observera: ej sova) ensam. Dan ger i detta inlägg delvis uttryck för en alternativ 

maskulinitet och omförhandling av genus (Connell, 2008: 153). Han får en läsarkommentar:  
Det är inte lätt när en vuxen man i andras ögon sover med lampan tänd. Det betyder att det är något 

som inte stämmer (…) (Läsarkommentar, 2015-02-26). 

Läsaren använder modaliteten sanning i sitt inlägg, han berättar hur det ligger till. Dans 

beteende är avvikande på något sätt, antingen så syftar läsaren på att Dan inte är en ”riktig” 

man, eller på att han inte vuxen. Eller så är Dan ett barn på grund av att han inte är en ”riktig” 

man. Genom att använda ordet ”Det” i början av meningen, istället för ”jag”, går det att tolka 

som att läsaren gör anspråk på en universell sanning, något ursprungligt utan avsändare. Dan 

säger emot i efterföljande kommentar där han avslutar med en avväpnande smiley: 
Äsch så har ni alltid sagt och jag har hittills lyckats med allt som ni sagt att jag inte har en chans på. 

Wait and se! J  Puss (Dan, 2015-02-26). 

Dan äger en klädbutik. I nedanstående citat talar han om att etablera sig i ytterligare en stad 

och vad som är viktigt inför detta beslut. 
(…) Ja, som många av våra kunder så vill även jag öppna en butik i X men det måste kännas rätt. 

Det får hellre kosta lite mer och att man får ligga på bästa läge (…) (2015-02-05). 

Citatet inleds med det modala hjälpverbet ”vill”: Dan ser det som önskvärt att öppna ännu en 

butik. I andra meningen uttrycker det modala hjälpverbet ”får” att det är nödvändigt att det 

kostar mer om läget är bättre. Här ser vi hur Dan motiverar maskulina värden – att vara 

beredd på att ta risker för att få de bästa förutsättningarna – genom ett normativt feminint 

värde: känslor/magkänsla (Ambjörnsson, 2004), vilket kan tolkas som ett omförhandlande av 

genus. Det som utesluts här är att beslutet i första hand skulle tas på icke känslomässiga 

grunder (exempelvis ekonomiska skäl). Dan får inga kommentarer på inlägget. 
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I ett annat inlägg skriver Dan om jämställdhet, under rubriken ”Jämställt my ass!”: 
(…) Det går inte en dag utan att jag får hör någon något skitsnack om att tjejer är slampiga eller 

horor för att de legat med någon snubbe. Samtidigt så säger INGEN något om killar som gör samma 

sak? (…) För aldrig har jag hör något säga att en kille är slampa eller hora för att han ligger runt 

med en massa tjejer. Tvärtom så är det coolt och häftigt med killar som ligger runt. Detta är bara ett 

av tusen exemplar på hur icke-jämställt det är i samhället (…) Tjejer ses som ”skamliga” och ges 

dåligt samvete om de ligger medan killar inte har några problem med det. Jag borde kanske inte bry 

mig om detta eftersom jag är kille, men jag hatar orättvisor och detta gör mig så förbannad! (Dan, 

2015-02-15). 

Här finns inte många modala hjälpverb och adverb eller hedges, däremot flertalet sanningar. 

Det anses coolt och häftigt med killar som ligger runt, vilket bara är ett många exempel på att 

samhället inte är jämställt. Tjejer ses som skamliga, medan killar inte har några problem med 

det (jämför med hora-begreppet i Ambjörnsson, 2004). Notera att vi talar om alla tjejer, alla 

killar, hela världen och genom att använda ord som ”Det” eller ”ses” ger inte Dan dessa 

påståenden ett tydligt subjekt. Hans reaktion är däremot tydligt tillskriven honom själv. Dan 

avslutar med att han som kille, underförstått: ej berörd av problemen och bör därför ej uttala 

sig, men i och med att han ändå gör det understryker han sin solidariska sida. På inlägget får 

Dan sex kommentarer, varav fem är bekräftande. En läsare skriver: 
Alltså, tack. Tack tack tack tack tack tack tack (Läsarkommentar 1, 2015-02-16). 

I den enda icke bekräftande kommentaren kan vi skönja kritik och man kan undra om Dan 

redigerat bland kommentarerna: 
Fast min kommentar tömdes du inte ta med…? Märkligt. (Läsarkommentar 2, 2015-02-19). 

I flera inlägg skriver Dan om sina normativa aktiviteter med pojkvännen; de åker till landet, 

myser och umgås med familjen. Men genom sin sexuella orientering ger han uttryck för en 

alternativ maskulinitet och ett ifrågasättande av den hegemoniska maskuliniteten då han inte 

åtrår kvinnor. Dan visar att han är rädd. Han tar också ställning för jämställdhet. Frågan är om 

Dans omförhandlingar bidrar till en förskjutning av genus eller om det avvikande ingår i att 

upprätthålla status quo (Butler, 1993: 125f; 137ff; Connell, 2008: 148;176). 

 

Sammanfattningsvis syns både skillnader och likheter bland bloggarna. Anna bryter ofta mot 

den normativa femininiteten, men balanserar upp det med konsumtions- och skönhetsinlägg. 

Hon betonar inte sin heterosexualitet genom att beskriva några par-aktiviteter såsom de andra 

bloggarna gör. Även Bella och Calle balanserar. Bella främst genom att uttrycka hemma-

aktiviteter med pojkvännen och på så sätt ”väga upp” inläggen om sin karriär. Calle, genom 
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att leka med genus, men samtidigt betona sin heterosexualitet via sin flickvän. Den 

hegemoniska maskuliniteten är tydlig hos Calle, medan Dan visar en alternativ maskulinitet 

genom att uttrycka rädsla och en annan sexuell orientering. Annas inlägg är ofta kategoriska 

och ger upphov till engagerade diskussioner bland läsarna som visar stor bredd i åsikter och 

tankar. Av Bellas läsare är merparten bekräftande – men inte främst av textinläggen, utan av 

Bellas utseende på fotona. Dans och Calles läsare är i stort sett enbart bekräftande och Calle 

och Dan är de enda i materialet som återkommande replikerar läsarna. Det har nämnts att 

bloggarna har makten att redigera inlägg. En av Dans läsare har kommenterat att just detta 

gjorts. Bloggarna kan välja (och Bella väljer genomgående) att inte svara och tystnaden kan 

vara ett sätt att uttrycka makt. Läsarfrågan på Bellas inlägg 2015-02-08 exemplifierar detta. 

 

Som analysen visar så talas det inte om genus, istället görs och omförhandlas det. Läsarnas 

reaktioner på detta är blandade. De manliga bloggarna får sällan många svar, ibland inga alls, 

och jag finner ingen kontinuitet i vilka inlägg som får eller inte får kommentarer och vad 

dessa innehåller. Kvinnornas bloggar, med betydligt fler läsare, får flest kommentarer (2341 

av 2414 kommentarer återfinns på kvinnornas bloggar). Läsarna både bekräftar och avvisar 

omförhandling av genus, medan jag funnit att de, med få undantag, uteslutande bekräftar 

återskapande. Hos främst Anna blir det tydligt att de omförhandlande inläggen möter kritik.  

Genusdiskursen och interdiskursivitet 

Analysen har fokuserat på genusdiskursen – vad som sägs och vad som inte sägs om genus 

och vilka sanningar det görs anspråk på. Detta redovisas först. Ytterligare tre diskurser har 

blivit tydliga i analysen, jag kallar dem för konsumtionsdiskursen, reklamdiskursen och 

framgångsdiskursen. Hur genusdiskursen relaterar till dessa, det vill säga bloggens 

interdiskursivitet (Fairclough, 1992) redogörs för sist. 

 

I genusdiskursen har jag identifierat tre återkommande sanningar. Den första är: den 

monogama parrelationen är självklar och något positivt. Den betonas i tre av bloggarna och 

uppmuntras tydligast av Bellas läsare. Underförstått: detta är något alla vill ha. Ingen av 

bloggarna eller läsarna problematiserar detta. Bella skriver om saknaden efter pojkvännen när 

hon reser, och om samvaron när hon är hemma: 
 (…) hämta hit Aron och Milli och vakna upp till den här utsikten varje dag. Det hade varit något. J 

(Bella, 2015-02-05).  
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Nu ska vi dricka te och titta på Homeland (Bella, 2015-02-11). 

Hos Calle har vi sett hur flickvännen och samvaron med henne återkommande lyfts, och även 

hos Dan är pojkvännen närvarande, men mest i korta passager: 
Åh snart kommer Albin hem (…) (Dan, 2015-02-11). 

Igår var jag och Albins familj och spelade bowling (Dan, 2015-02-21). 

Här sticker Anna ut. Pojkvännen nämns inte, det är läsarna som upplyser om att han är med. 

 

Den andra sanningen är: tjejer vill och bör vara vackra. Underförstått: tjejer vill inte vara fula, 

tjejer bryr sig om sitt utseende, tjejer vill behaga. Här finns dock ett tillägg att göra: även 

killarna bryr sig om sitt utseende, men vill de vara vackra och vill de behaga? Calle skriver: 
(…) har jag alltid diggat folk som har briefcase. Det är något med dom, känns lite spion över det 

hela. Tänk er den där killen som flyger till olika länder hela tiden med sina ray-Bans, scarf, kavaj 

och Armani byxor. Vad vore han utan sin briefcase? (…) mitt mål 2015 är att köpa en professionell, 

exklusiv briefcase att ha mig vart jag än går (Calle, 2015-02-12).  

För Calle förstärker briefcasen sinnebilden av en man ute i världen, en man som jobbar, en 

man med pengar – det vill säga en man med makt. Detta är ett av tre inlägg om utseende i 

materialet, de andra två rör sneakers och kläder. Calle får inga kommentarer på inlägget. 

Något motsvarande hittar jag inte hos de kvinnliga bloggarna. Anna beskriver i flera inlägg 

hur hon jobbar med sitt utseende: 
(…) Dom hann nästa byta ut alla slingor (…) har nu nästan 160 (!) slingor i håret, så jag har 

superdupertjock hår. Så nu känner jag mig redo att åka (Anna, 2015-02-02). 

(…) ska ta ett bad, raka benen, lägga ansiktsmask och sådär (…) (Anna, 2015-02-02). 

Något motsvarande hittar jag inte hos Bella, däremot är hennes utseende och kropp 

återkommande utsatt för bedömning: 
otroligt fin och vacker som du alltid är (…) (Läsarkommentar, 2015-02-04). 

Du är vacker men nu har du blivit alldeles för SMAL!!! (Läsarkommentar, 2015-02-08). 

Hos Dan lyfts inte utseendet lika ofta och precis som hos Calle rör inga kommentarer hans 

utseende. Som vi kommer att se längre ned ligger konsumtionsdiskursen nära här, och i ett 

inlägg som jag tar upp senare, skriver Dan om en läpp-penna. 

 

Den tredje sanningen uttrycks endast hos Calle: killar är inte homosexuella eller feminina, 

vilket vi sett i citerade inlägg. Hos de kvinnliga bloggarna är homosexualitet osynligt. Dan i 

sin tur, är öppen med en annan sexualitet och uttrycker mindre traditionellt maskulina 
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beteenden, såsom mörkrädsla, smink och magkänsla. Här finns tydliga motståndspunkter, den 

hegemoniska maskuliniteten som norm ifrågasätts (Foucault, 2002: 106). 

 

När bloggarna återskapar genus, bekräftar de ett samhälle byggt på skillnader och icke 

jämställda relationer mellan kvinnor och män (Connell, 2009; West och Zimmerman, 1987). 

När de omförhandlar, är de tvärtom med och ifrågasätter genusrelationerna i hela samhället. 

Kraften i den textuella, sociala handlingen på bloggen ska inte förminskas: i den är samhället 

ständigt närvarande. Således är beskrivningar av till synes triviala handlingar, inbegripna i ett 

ständigt växelspel där de reflekterar, återskapar och förändrar rådande sociala strukturer och 

institutioner (Fairclough, 1992; Fairclough, 1995; Fairclough och Wodak, 1997).  

 

Ett betydande utrymme på bloggarna ägnas åt att prata om produkter. Både bloggare och 

läsare är engagerade och samtliga bloggare förser läsarna regelbundet med konsumtionstips. 

Nära konsumtionsdiskursen ligger en reklamdiskurs. Det är svårt att se skillnad på 

konsumtionstips och dold reklam. Återkommande är dock att varumärken lyfts i tipsen. Dan 

gör återkommande reklam för nya produkter i sin egen butik. Andra exempel är: 
(…) Jag tänkte tipsa om NYX Wonder Pencil som verkligen kommer att bli er favorit (…) Jag har 

testat den (…) den är en superprodukt som jag varmt kan rekommendera (Dan, 2015-02-03). 

(…) denna mascara har jag nu använt under resan och min första tanke var ”shit vad bra!” (…) 

Outrageous Dramatic Volume Waterproof – 126 kr hos sephora (Anna, 20015-02-07). 

Vill testa den! besatt av mascaror (…) (En av 17 läsarkommentarer till Annas inlägg, 2015-02-07). 

Mina favorit sneakers från underbara Nike (…) på riktigt de fetaste skorna jag sett (Calle, 2015-02-

06). 

Ett par bilder jag och Fredrik tog (…) Klänningen kommer från Oh My Love (Bella, 2015-02-11).  

(…) klänningen är fantastisk! (En av 112 läsarkommentarer till Bellas inlägg 2015-02-11). 

Konsumtion är en viktig del i att upprätthålla bilden av ”Kvinnan” (Skeggs, 1999: 164ff). De 

kvinnliga bloggarna får många bekräftande kommentarer på sina konsumtionsinlägg som 

alltid publiceras med bilder, men den måste vara trovärdig, vilket kritiken av Annas inlägg 

2015-02-01, på sidan 20 visar. Att göra genus genom konsumtion är alltså ett genomgående 

drag hos de kvinnliga bloggarna, men även hos männen. De manliga bloggarna skriver om 

skor, kläder och teknik, de kvinnliga uteslutande om kläder och skönhetsprodukter. Här 

sticker Dan ut med sitt sminktips, vilket åter bekräftar att han ger uttryck för en alternativ 

maskulinitet (Connell, 2008). Inget av de manliga bloggarnas inlägg ovan fick kommentarer. 
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I framgångsdiskursen ryms uppfattningar om och normer kring framgång och hur den skapas. 

Bloggandet kan ses som en individcentrerad handling som går ut på att få självbekräftelse och 

skapa personlig framgång (Se Lövheim, 2011; 2013). Calle lyfter sin framgång så här: 
Alltså såhär bra som det går nu, har aldrig hänt innan!!! Ni är helt underbara läsare och all jävla 

cred till er (…) 13e plats på Sveriges mest lästa bloggar sinnes!!  (…) (Calle, 2015-02-09). 

En läsare kommenterar framgången: 
Nu nosar du på 126 000. Glad för dig. Snart ligger du på topp 10 (Läsarkommentar, 2015-02-09). 

Även Bella får en kommentar som lyfter hennes popularitet: 
Besöksrekord idag! Kul J (Läsarkommentar, 2015-02-11). 

Dan och Anna reflekterar mer tydligt kring framgång. Dan skriver:  
Tänk vad många som inte trott på mig och att jag kan lyckas (…) Här står jag tre år senare och 

butiken är större än någonsin och har gjort vinster som jag bara kunnat föreställa mig i mina 

vildaste fantasier. Tänk vad långt man kan komma på att inte bry sig om vad andra säger utan bara 

köra sitt eget race och inte låta människor hålla en tillbaka. (…) Jag har byggt om det jag har från 0 

kr och jag kommer att fortsätta att bygga på det. För jag är långt ifrån färdig! (Dan, 2015-02-22). 

Dan beskriver hur han har trotsat alla på egen hand, att han är en ”self-made-man” som har 

byggt upp sin framgång med sina bara händer och en stark, inre vilja och förmåga att hålla 

negativa kommentarer ifrån sig. En kommenterar och skriver att läsare inte önskat honom 

lycka då han tidigare skrivit föraktfullt om övervikt. I ett annat inlägg skriver Dan: 
Jag är lyckligt lottad som har så fina läsare (…) som stöttar och pushar mig (…) (Dan, 2015-02-23). 

I Annas inlägg blir det tydligt varifrån framgången kommer: 
(…) Världens sämsta jäkla januari (…) Och jag har bestämt att det ska vända nu, februari ska vara 

bra för mig. Jag ska få tänka på annat, tänka positivt och fokusera på det som är bra. (…) Och ibland 

är det nästan bra att det går dåligt för då får man extra mycket ”ge igen kraft”. Det är väll också det 

som skiljer dom starka ifrån dom svaga, dom starka fortsätter och dom svaga går och lägger sig 

(Anna, 2015-01-02).  

Anna menar att hon, genom sin inställning, kan styra huruvida det går dåligt eller bra. Var en 

individ befinner sig i livet handlar om hennes egen kapacitet eller brist därpå. Inlägget får 24 

kommentarer. Alla är bekräftande, ingen ifrågasätter Annas synsätt. En läsare skriver: 
Tänk positivt, då blir allt positivt (Läsarkommentar, 2015-02-01). 

Också i framgångsdiskursen finns motståndspunkter (Foucault, 2002: 106) – här ryms en 

individualistisk syn där människan är oberoende av andra, där hon ses som frikopplad från 

samhället och yttre strukturer och varje misslyckande är personligt (a.a. 171). Samtidigt är 

läsarna direkt avgörande för framgången, vilket både Calle och Dan betonar. 



 

 31 

Sammanfattningsvis visar analysen att diskurserna på bloggen är relaterade till varandra och 

till social praktik – det vill säga bloggarnas genusmärkta handlingar och de uttryck för 

tvåsamhet och sexualitet som däri ingår, deras konsumtionshandlingar och hur de når 

framgång (det Fairclough kallar interdiskursivitet) och att de innehåller motsättningar, vilket 

tyder på att de ständigt förändras (Fairclough, 1992: 85ff). Konsumtionsdiskursen framträder 

tydligast. En slutsats är att den är dominerande, och att genusdiskursen då konstitueras mer av 

konsumtionsdiskursen än tvärtom. Konsumtion (och reklam) är sammankopplat med företag 

och kapital. På bloggarna finns 30 000 – 500 000 potentiella köpare per vecka, vilket torde 

uppmuntra ekonomiska intressen. Företag och kapital i sin tur är övervägande kontrollerat av 

män (Connell, 2008: 13ff). Hegemonin, i detta fall män, är alltid intresserad av att behålla och 

förstärka sin dominans (Fairclough, 1995). Hur bloggarna gör genus relaterar alltså till 

maktrelationer, intressen och sanningsanspråk i konsumtionsdiskursen.  

Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens urval, metod och resultat i förhållande till de valda teorierna, 

samt tidigare forskning diskuteras. Förslag på fortsatt forskning kommer också att ges. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur bloggare via språket återskapar och omförhandlar 

genus och hur detta sker i relation till läsarna. Som resultatet visar utgör bloggarnas språkbruk 

en komplex väv av aktivt återskapande och omförhandlande av genus, som läsarna i flertalet 

fall kommenterar, ibland inte alls. Genusdiskursen visade sig ingå i en ömsesidig relation med 

andra diskurser, däribland den dominerande konsumtionsdiskursen. Den tidigare forskningen 

har undersökt både genus och relationer på bloggen, men utelämnat språkets avgörande 

betydelse. I synnerhet Lövheim (2011; 2013) har dock bidragit med kunskap om bloggen som 

en plattform för dialog mellan bloggare och läsare, samtidigt som den ger bloggaren 

självbekräftelse, vilket också denna studie bekräftar. Styrkan i kritisk diskursanalys har varit 

att få syn på det som annars är dolt, och genom att skärskåda språkets mindre beståndsdelar se 

vilken betydelse dessa uttrycker (Fairclough, 1992; Fairclough, 1995; Fairclough och Wodak, 

1997). Detaljer kan dock också övertolkas och därmed orsaka ett för stort glapp mellan empiri 

och analys, vilket inverkar negativt på meningsfullheten (Langemar, 2008). Jag har försökt 
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hantera denna svårighet genom självkritik och största möjliga transparens, vilket ger läsaren 

underlag att själv ta ställning till materialet. Att ge ett möjligt perspektiv på hur återskapande 

och omförhandling av genus kan se ut är också en av studiens ansatser. På så vis blir den 

generaliserbar och applicerbar som möjlig kunskap på andra situationer där ett görande av 

genus genom språket är närvarande (Kvale i Fejes och Thornberg, 2009: 230). 

 

Ett dilemma är, att studien utgår från biologiskt kön hos bloggarna. Tolkar man de valda 

teorierna – i synnerhet Butlers – bokstavligt är detta en ohållbar utgångspunkt. Det finns ingen 

fast punkt, i detta fall kön, som ikläder sig det rörliga begreppet genus. Allt är tolkningar, vi 

kan inte uppfatta kroppen utanför språket, utanför diskursen (Butler, 2007). Jag har ändå gjort 

det, eftersom jag behövt en punkt att ta avstamp ifrån, och studiens avgränsningar har inte gett 

utrymme för en tolkning och problematisering av könskategorier. Inom ramen för denna 

studie och den valda metoden har jag alltså valt att göra en ”traditionell” koppling mellan 

egennamn och foton i bloggarna – och genus, och trots det menar jag att studien ändå bidrar 

till nya kunskaper om görandet av genus via språket i bloggar. 

 

Varför har de kvinnliga bloggarnas inlägg genererat så många fler kommentarer jämfört med 

de manliga? Är utsagor relaterade till den hegemoniska maskuliniteten svårare att få syn på – 

och därmed ifrågasätta – än sådana som relaterar till en normativ femininitet? Anses det att 

kvinnor, i egenskap av underordnade, behöver kommenteras, och därigenom kontrolleras, i 

högre utsträckning än män? En tolkning är att den hegemoniska maskuliniteten är 

osynliggjord på grund av sin överordning och sitt anspråk på att vara ”naturlig” (Connell, 

2008) och att det finns ett underförstått, icke uttalat, bekräftande av de manliga bloggarna. Ett 

urval med färre bloggare, men fler inlägg och kommentarer, hade möjligtvis gett underlag för 

fler förklaringar av orsakerna till dessa skillnader. Dock hade variationen inom könen gått 

förlorad om urvalet bestått av exempelvis en tjej och en kille.  

 

Intressanta aspekter som blivit synliga under analysens gång är klass, etnicitet och den 

kommersiella diskursens framträdande roll. Både Skeggs (1999) och Ambjörnsson (2004) 

betonar vikten av ett klass- och etnicitetsperspektiv. Till en intersektionell analys hade jag 

behövt ta reda på vissa nödvändiga fakta om bloggarnas bakgrund via intervjuer. Detta har 

inte rymts inom studiens tidsram, då en kritisk diskursanalys är både detaljerad och 

tidskrävande. Här blev jag alltså tvungen att avgränsa, vilket också inneburit att jag inte haft 
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möjlighet att intervjua bloggarna om radering av kommentarer. Textanalysen har ändå 

bidragit med kunskap, men det hade varit intressant att se om det kunnat ge annan kunskap. 

Ett förslag till vidare forskning är att fortsätta undersöka görandet av genus ur ett 

diskursanalytiskt perspektiv och inbegripa klass och etnicitet. Med hänvisning till Habermas, 

talar Fairclough (1995) om marknadens ökade inflytande på ”the lifeworld” och de alltmer 

utsuddade gränserna mellan det ”offentliga” och det ”privata” rummet (a.a. 194). Intressant 

vore att ta del av forskning som med hjälp av en kritisk diskursanalys kopplar görandet av 

genus på bloggen till en kommersiell diskurs. Ytterligare förslag är att undersöka relationen 

mellan framgångsdiskursen på bloggen och samtida politiska strömningar i samhället.  
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