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Problem/Bakgrund: Fler och fler människor väljer att skriva så kallade bloggar på nätet, 

vilket är ett slags offentliga dagböcker där man skriver om privata och personliga saker 

potentiellt tillgängligt för hela världen. Hur kommer det sig och vad innebär det för våra 

föreställningar om vad som är privat och vad som är offentligt?  

Syftet med uppsatsen är för det första att undersöka vad den allmänne bloggaren skriver om. 

Efter ett undersökningsschema har 150 svenska vardagslivsbloggar analyserats vad gäller 

innehåll, språk, information om bloggaren, samt kommentarer och möjlig tänkt läsare. Utifrån 

begreppen privat/offentlig, social narcissism, kommunikation och andra undersökningar av 

bloggar har jag sedan försökt analysera varför man publicerar sina personliga tankar och 

vardagliga trivialiteter på nätet.  Är det så privat det som dryftas? Om så är fallet, vad kan det 

bero på?  

Slutsatser/Resultat: Den genomgående tendensen i de bloggar som undersökts är att de är 

redogörelser för vardagliga händelser och tankar. De är ytterst subjektiva reflektioner över 

livets stora och små frågor skrivna på ett oftast slarvigt och ogenomtänkt vis. Det är otydligt 

vem bloggaren skriver för och, även om det ser ut som att bloggaren riktar sig till egna 

kategorin eller den egna gruppen, verkar bloggaren inte fundera över vem som läser. Man är 

mer intresserad av att bli läst än av läsaren i sig. Möjligheten till att kommentera inläggen i 

bloggen används inte till att utveckla bloggen till något slags diskussionsforum. Det som 

tidigare ansetts vara privat, publiceras nu offentligt för alla att läsa. Grunden till detta verkar 

vara behovet av en anonym publik att narcissistiskt spegla sig i för att giltiggöra sina 

upplevelser och tankar. 

Nyckelord: blogg, privat/offentligt, narcissism 
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1. Inledning

Enligt www.internetworldstats.com den 23 februari 2008 är den beräknade summan av 

världens internet-användare 1’319’872’109 och beräkningar1 uppskattar att det numera finns 

över 80 miljoner bloggar världen över. 

Bloggandet har snabbt vuxit till ett fenomen så utbrett att det inte längre går att tänka sig att 

det inte skulle säga något om människor och hur de förhåller sig till varandra i dagens 

samhälle. En källa att det finns över 100 000 svenska bloggar 2 i januari 2007; drygt ett och 

ett halvt år tidigare var den siffran strax över 18 000.3 Det är svårt att exakt mäta hur mån

bloggar det finns, och det beror även på hur man definierar en blogg. ”Web communities”, 

som t ex MySpace och Skunk, har funktioner som gör det möjligt att publicera något man kan 

kalla för blogg. Dessutom bör man beakta gränsdragningen för när en blogg inte längre är 

aktiv. Men om man bortser från det och tar siffrorna mer som en fingervisning om intresset 

för fenomenet, får man ändå en tydlig bild av just hur populärt/vanligt det är. 

Ordet blogg kommer från engelskans ” web log”, alltså en logg, det vill säga en dagbok, över 

nätet. Ursprungligen var således bloggen en sida på nätet, där man samlade intressanta länkar 

till internetsidor som man hade hittat och ville tipsa om. På senare tid har bloggen utvecklas 

till att bli ett forum där man skriver om allt mellan himmel och jord. Det finns lika många 

ämnen en blogg kan handla om som det finns intressen. Bloggen har ofta lyfts fram som ett 

demokratiskt verktyg, då vem som helst (med en internetuppkoppling) kan publicera 

texter/information som alla andra internetanvändare teoretiskt sett skulle kunna läsa. Det enda 

hindret är görligheten att hitta rätt bland de miljarder internetsidor som finns. I USA finns 

många exempel på hur bloggsfären fungerar som ett alternativ till traditionell 

nyhetsrapportering och informationskällor. Ett argument för dessa nyhetsbloggar är att de 

balanserar kommersiella eller andra intressen som de större mediekoncernerna representerar. 

Bloggen kom i kölvattnet på nätverkssamhället och Internets framväxt och framställs inte 

sällan som ett alternativ och en konkurrent till de traditionella mediernas toppstyrda 

hegemoni. Interaktivitet har kommit att bli en ledstjärna och tas ofta upp som en av de absolut 

största fördelarna med bloggar. 

1 www.technorati.com
2 www.primelabs.se
3 internetworld.idg.se/2.1006/1.54053
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Efter en snabb överblick över de svenska bloggarna blir det dock tydligt, att den största 

kategorin inom bloggsfären i Sverige är ”vardagslivsbloggar”, en slags privat dagbok på nätet 

(tätt följt av modebloggar). Även om det inte sällan i dessa nätdagböcker diskuteras allmänna 

ämnen, som för dagen intresserar bloggaren i fråga, består texten av mer privat information än 

vad till exempel en krönika i något annat medium gör. Varje stor dagstidning har bloggar på 

sina internetsajter och det finns en pågående debatt om bloggandet mellan journalister som 

antingen kritiserar eller försvarar fenomenet. Det är dock alltid kända bloggar a la ”Att vara 

Alex Schulman” (Sveriges mest lästa blogg under den tid han bloggade på Aftonbladet) som 

diskuteras, det vill säga bloggar som skrivs av personer med ambitioner att livnära sig på 

skrivandet (det vill säga bli traditionella journalister eller författare). Den typ av blogg som 

jag har undersökt är emellertid den som skrivs av personer som inte är kulturpersonligheter, 

journalister eller liknande, utan medialt okända. 

Min ambition med uppsatsen är, för det första att försöka utreda hur en typisk svensk bloggare 

skriver, om vad och för vem och för det andra att försöka analysera vad dagboksbloggandet 

säger om vår syn på privatsfären respektive den offentliga sfären. Vad skriver den allmänne 

dagboksbloggaren om? Handlar det om att lägga ut privat information för offentligheten att 

läsa? Vilken betydelse har den snabba ökningen av bloggandet? Är gränserna mellan 

privatsfär och offentlig sfär på väg att försvinna? Har den offentliga kommunikationen blivit 

mer individualistisk och narcissistisk än den var före bloggkulturen? Det som intresserar mig 

med bloggar är, hur det kan komma sig att så många skriver privata, personliga saker om sig 

själv och publicerar det på nätet för alla att läsa. (Även om dagboksbloggsskrivandet kanske 

inte alltid är så privat som det kan låta, så är det ofta mer privat än vad bloggaren tror, och 

framförallt varför publicera dagboksanteckningar offentligt?)  

För att få utgångspunkter till en teoretisk diskussion kring förhållandet offentligt/privat läste 

jag först Richard Sennetts bok ”The Fall of Public Man”, som är en historisk och sociologisk 

analys av utvecklingen av den offentliga rollen. Resultatet av min undersökning blev dock 

inte lika lätt att applicera på hans beskrivning av den utvecklingen som jag först trodde. Efter 

det att jag försökt skriva ihop teoridelen ”offentligt/privat” alltför mycket utifrån den, svävade 

det hela ut och missade målet.  
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Christopher Laschs ”Den narcissistiska kulturen”, har jag använt mig av för att förankra idéen 

om narcissism, som även Sennett nämner. Diskussionen kring definitioner av begreppet privat 

har jag grundat på Joe Baileys artikel ”Some Meanings of ’the Private’ in Sociological 

Thought”. Jag har även inflikat idéer från Amichai Hamburgers (red) bok ”The social net”, 

Peter J. Wilsons ”Oscar – An inquiry into the nature of sanity”, samt något lite av Anthony 

Giddens teori om modernitet och identitet. Boken ”Zero comments” av Geert Lovinka är en 

svidande kritik av det konkreta fenomenet. 

För övrigt har det varit svårt att få tag på vetenskapliga kritiska artiklar som direkt handlar om 

bloggande.  De flesta artiklar handlar antingen om hur man tekniskt skapar sin egen blogg, 

eller är mindre, kvalitativa undersökningar, i form av fåtal intervjuer med personer som 

bloggar av en mestadels beskrivande art.  

Från början funderade även jag på att välja några få bloggar och följa dem, men allteftersom 

frågorna kring ämnet blev tydligare valde jag istället ett större antal, inte för att dra några 

högre definitivt kvantitativa växlar på undersökningen, men för att få ett semikvantitativt 

resultat. De vetenskapliga artiklar som jag läst - alla grundade på kvalitativa undersökningar i 

form av intervjuer - var i stort sett överens om att ett av de främsta motiven till bloggandet var 

att man skrev för sig själv, för sin egen skull. Detta är ett resonemang som naturligtvis inte 

kan vara helt sant. En dagbok som man inte visar för någon skriver man för sig själv. 

Publicerar man den på internet, med miljoner presumtiva läsare, måste det handla om något 

mer. Min undersökning syftar till att hitta tendenser i mitt material som ger upphov till en 

plausibel förklaring till engagemanget hos dem som är aktiva inom detta samtidsfenomen. 

1.2 Begreppsdefinition

För att försöka klargöra vad jag menar med den typ av blogg som jag undersökt kallar jag den 

för dagboksblogg, trots att detta kanske kan framstå som en tautologi. När jag använder enbart 

ordet blogg, menar jag alla typer av bloggar. Denna uppdelning i ämnesorienterade bloggar 

och dagboksbloggar är naturligtvis inte polär, gränsen är ofta luddig och även den tydligaste 

ämnesinriktade bloggen är ofta personligt hållen. Men jag anser ändå att det finns en poäng i 

att dela upp bloggarna på detta sätt, då många av dagboksbloggarna är annorlunda på det sätt 

att de än mer, både vad gäller innehåll och utformning (språk) verkar ointresserade av att bli 
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korrekt uppfattade av läsaren, samt reflektera över vad som för andra människor kan vara 

intressant att läsa om. 
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2. Skrivet om bloggar 

2.1 Intervjuer med bloggare

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar om bloggar som jag har hittat är tekniskt inriktade 

och de få av mer analyserande typ är fortfarande förhållandevis grunda i sin analys av 

fenomenet. I artikeln ”Weblog success: Exploring the role of technology”4 beskrivs 

fenomenet blogg och det diskuteras hur man som bloggare blir framgångsrik, det vill säga får 

många läsare, något som de kallar för A-list blogger.  De karaktärsdrag de sätter upp för 

bloggen är att den är personlig; web-baserad; community-stödd samt automatiserad. Detta är 

dock enbart den tekniska beskrivningen/förklaringen av vad en blogg är. Analysen av vad 

som gör bloggen framgångsrik är också teknisk i form av statistik kring besöksfrekvens 

relaterat till framförallt uppdateringsfrekvens. En underförstådd idé i artikeln är att man som 

bloggare vill ha så många läsare som möjligt. 

I ”Brigding the gap: a genre analysis of weblogs” 5 beskriver författarna hur bloggare, 

journalister och forskare överdriver utsträckningen av hur interaktiva och sammankopplade 

med externa händelser bloggar egentligen är och underdriver betydelsen av individualistiska 

och intima former av ”self-expression” som bloggar har. Bloggar är en utveckling av de 

personliga hemsidorna och enligt artikelns författare finns det tre bastyper av bloggar: 

1. Filters (bloggaren ”försurfar” nätet och hänvisar/riktar läsaren till utvalt innehåll)

2. Personliga ”dagböcker”

3. Notebooks (består antingen av externt eller internt innehåll och utskiljs av längre, fokuserade texter) 

(Blood)

Att bloggar är socialt interaktiva, community-lika, är något Blood (citerad av Herring e.a.) 

menar är tydligast i dagbokstypen av bloggar. 

Artiklen ”I’m blogging this” - A closer look at why people blog” försöker sig på en analys av 

varför folk bloggar och även om det är ett brett spektrum vad gäller innehållet menar de ändå 

att man kan rita upp fem övergripande motivationer till att blogga. 

4Helen S. Du & Christian Wagner, 2006
5 Susan C. Herring, Lois Ann Scheidt, Sabrina Bonus & Elijah Wright, 2004
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1. Dokumentera bloggarens liv 

2. Sörja för kommentarer och åsikter 

3. Uttrycka djupa känslor 

4. Arbeta fram idéer genom att skriva 

5. Skapa och underhålla communities eller forum 

De har intervjuat ett mindre antal bloggare som själva beskrev anledningen till att de bloggade 

som att de t ex”[…] used their blogs to document their lives as way to affirm their very 

existence.” (blogito ergo sum)” eller att bloggen fungerade som ”commentary” det vill säga 

många bloggare var noga med att påpeka att de väljer ämnen att skriva om som är “viktiga”, 

inte bara massa babbel. 6

Folk hittar bloggar via andra bloggar som man redan läser/följer eller genom bloggens URL 

på en chatt-profil eller hemsida. Det finns även sidor som är dedikerade åt ”blog rolling”, 

alltså som väljer ut och presenterar intressanta bloggar.  (intressant med tanke på att bloggens 

ursprungsanvändning var att välja ut och presentera intressanta sidor på nätet…) 

Några av artikelns informanter skrev flera inlägg per dag, andra så sällan som en gång per 

månad. 7

En vanlig orsak till bloggande som gavs var ”Blogs as catharsis: ”me working out my issues”,

som man kan kalla för “outlet” för tankar och känslor, vilket även tydliggörs i min 

undersökning, det vill säga skriver av sig om saker man känner starkt inför eller rent av är 

besatt av. Eller som ”Lara” som bloggade om sin farfars (eller morfars) död som ville få 

”closure out of writing”. En annan beskrivning kunde till exempel vara att man genom att 

skriva blogg kunde ”let off steam”. 

Ett ytterligare motiv var ”Blogs as Muse: ”thinking by writing”. En bloggare förklarade att 

han kände sig tvingad att skriva i bloggen på grund av att det var viktigt för hans arbete. Han 

menade att för honom var tänka och skriva synonymt. Någon annan skrev om dagsaktuella 

6 Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht & Luke Swartz,
http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/nardi.pdf, s. 3
7 ibid, s. 6
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händelser han läst/sett om i andra media för att se om han hade något att säga om de ämnen 

som intresserade honom – vilket han ibland hade och ibland inte.

En tredje bloggare som var aspirerande poet ville bevisa för sig själv att han kunde skriva – 

bloggen gav honom den möjligheten tack vare en (åtminstone en liten) publik. Andra 

upptäckte att materialet i deras bloggar skulle kunnat utvecklas i tidningar/magasin eller andra 

publikationsformer. 

De fördelar med blogg om man ”tänker genom att skriva” beskrevs i två punkter: 

1. En publik som hjälper till att forma skrivandet. 

2. Ett arkiv för texter/inlägg som skulle kunna vara värdefulla i framtiden. 

Bloggarna hade ”stamgäster” som de visste läste deras inlägg; därmed var skrivandet ibland 

riktat till just dem och löste dilemmat om till vem man riktar sig. Det gav även ett incitament 

till att fortsätta skriva, då man visste att det fanns de som förväntade sig inlägg. Många blev 

sporrade av möjligheten att det var fler än bara vänner som läste bloggen. Tanken på en okänd 

och stor publik var lockande. En bloggare blev besatt av att kolla (genom trackbacks) hur 

många och vilka som läste hans blogg. 8

Ytterligare ett motiv är “Blogs to build community: getting in conversation with each other 

electronically” där man bloggar som en del av: 

”Educational community” (universitet som använder sig av bloggande i 

undervisningen)

”Poetry community” 

Utbyte av politiska åsikter 

Arbetsplatscommunity  

Den sistnämnda kommer att öka enligt författarna. I denna användning av bloggande är 

kommentarfunktionen grundläggande. Då man som bloggare är en del av en grupp som 

bloggar för varandra och där det skickas kommentarer fram och tillbaka på varandras bloggar. 

8 Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht & Luke Swartz,
http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/nardi.pdf, s. 7
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Dock visade det sig att interaktionen bloggare emellan eller mellan bloggare och läsare ofta 

skedde utanför bloggen via e-post eller annat, speciellt om den blev ”intense”. 

Den begränsade interaktion som blogg innebär var något de allra flesta uppskattade, då man 

slipper se/bemöta mottagarens/dialogpartnerns reaktion. 9

En annan upptäckt författarna gjorde var att det var vanligt att lägga upp foton på bloggen 

speciellt om det var en blogg av typen ”dokumentera mitt liv”. 

Problemet med den här analysen som bara grundar sig på intervjuer med några enstaka 

bloggare, som kan vara mer eller mindre överensstämmande med den gemene bloggarens idé 

om sitt eget bloggskrivande, är att flera av motivationerna framförallt exemplet med ”thinking 

by writing” (som jag för övrigt får en känsla av i min undersökning ibland kan vara fallet hos 

bloggaren) inte förklarar varför man väljer ett offentligt forum. Varför publicerar man sina 

ofärdiga tankar på nätet när man, som min undersökning visar, inte är särskilt intresserad av 

den eventuella feedback man får eftersom det man skriver om är så ytterst personligt? En 

annan sak som lämnas därhän är möjligheten att bloggare kanske inte alltid har så 

genomtänkta motiv till sitt bloggande. Om man skulle fråga en bloggare varför hon eller han 

skriver om vardagshändelser och publicerar det på nätet, är jag inte säker på att man alltid 

skulle kunna få ett rakt och enkelt svar. Det som saknas i dessa refererade artiklar är en 

frågeställning som gräver djupare än bloggarens egen beskrivning av sitt beteende samt vad 

bloggandet betyder för de sociala mönster som utspelar sig på nätet. Vad betyder det att 42 

respektive 77 % skriver om sina kärleksrelationer/sex och familj/vänner i ett så offentligt 

forum? Vill man att de man skriver om ska läsa det? Nej, det verkar inte så, det är bara 6 % av 

de bloggar jag läst som man kan ana sig till ett tilltal som riktar sig specifikt till den egna 

gruppen (vänner, familj) medan det allra vanligaste (50 %) är den egna kategorin det vill säga 

personer man inte känner men som kanske känner igen sig. 

2.2 Exempel på bloggdebatt

Viktor E. Wijkmark skrev ht 2005 en D-uppsats i nordiska språk med titeln ”Berättelsen om 

bloggen – en analys av bloggens framställning i media”. I den analyserar han den debatt om 

9 Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht & Luke Swartz,
http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/nardi.pdf, s. 9
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bloggande som pågick framförallt i Dagens Nyheter, inledd av journalisten Johan Croneman i 

maj 2005, samt tre bloggande journalister på Aftonbladet, Expressen och Resumé. DN stod 

för kritiken av bloggandet och de andra för försvarandet. Debatten fördes framförallt i 

krönikor och artiklar i DN men kommenterades även i bloggform. De skribenter som 

försvarade bloggandet menade att journalisterna på DN enbart såg sig hotade av bloggandet, 

eftersom bloggandet skulle leda till en underminering av de traditionella journalisternas 

auktoritet och detta var någonting bra. Individualisering och privatisering av journalistiken är 

ett tecken på sund utveckling och framsteg. Journalisterna på DN kritiserade det dåliga 

språket och formen på bloggar, som de menade inte höll samma klass som en artikel eller 

krönika i en tidning, och ofta behandlade ämnen på att allt för privat vis. Denna kritik gavs 

dock på ett sätt som gjorde tydligt, att motkritiken hos de bloggande mindre etablerade 

skribenterna ofta var befogad. (Dessa åsikter framkom dock via rena rama pajkastningen.) 
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3. Undersökning av dagboksbloggande, metod 

För att undersöka bloggarna sammanställde jag ett formulär med frågor – ett 

undersökningsschema (se appendix!). Detta formulär fyllde jag i för 150 bloggar. 

Undersökningen har genomförts under september 2007 då jag läst ungefär tio bloggar åt 

gången. Jag läste ungefär en månads inlägg per blogg, för att riktigt vara säker på att jag 

kryssade rätt i formuläret, vilket ofta tog minst 15-20 minuter per blogg. Eftersom jag 

slumpade fram bloggar kunde jag inte använda mig av alla som jag hittade, utifrån de kriterier 

jag satt upp för den typ av blogg jag skulle undersöka. Av tio framslumpade bloggar var ändå 

ungefär sju stycken användbara. Vissa bloggar var jag tvungen att läsa flera inlägg av för att 

se om den kunde vara aktuell för min undersökning innan jag insåg att den inte var det. 

Eftersom många som skriver dagboksliknande bloggar ibland även tar upp politik, musik, 

aktualiteter eller vad det än må vara, i vissa inlägg, men sen går tillbaka till att skriva om sin 

vardag, var jag således tvungen att läsa flera inlägg för att kunna avgöra om det var en 

ämnesinriktad blogg eller den typ jag var ute efter – dagboksblogg. Därtill hände det ofta att 

jag läste en blogg och började fylla i formuläret innan jag insåg att senaste inlägget var ett par 

veckor gammalt och därmed inte kunde komma med eftersom jag dessutom bestämt mig för 

att bloggen måste ha uppdaterats de tre senaste dagarna. Så allt som allt har jag noggrant läst 

över 200 bloggar; flyktigt närmare 300. Bloggar som sträcker sig minst en och en halv månad 

tillbaka och ofta över ett år. Dock är i stort sett ingen äldre än två år. Det verkar kanske lite 

kort, men eftersom ökningen av bloggar skett så explosionsartat inte minst förra året, så 

kändes en och en halv månad som godtagbart.  

3.1 Urval 

Undersökningen grundar sig på ett slumpmässigt urval på bloggportalen.se (som den 15 

oktober 2007 har 16 965 registrerade bloggar) ur kategorierna ”vardagsliv”, ”sex, skvaller och 

dejting” samt ”föräldraskap och barn”, där det i stort sett är rent dagboksskrivande.  Nämnda 

datum finns det 7301 bloggar under kategorin ”Vardagsliv” på bloggportalen (i början av 

september var det ungefär 6500), 2281 (2000) under ”Sex, skvaller och dejting” och 1665 

(1500) under ”föräldraskap och barn”. Det finns en hel rad andra olika kategorier, 

ovanstående tillsammans med kategorin ”politik och samhälle” är dock de största. Nu är det 

så att de allra flesta bloggare väljer att placera sin blogg i flera olika kategorier vilket innebär 

att även om man klickar på en annan kategori än ”vardagsliv” kommer det ofta upp en blogg 



som bäst passar in på just den kategorin. På portalen nyligen.se har de en länk som heter 

”slumpen” som slumpar fram en blogg.  

Där valde jag bloggen som kommer upp, om senaste inlägget var publicerat inom de tre 

senaste dagarna och inte var tydligt ämnesinriktat (det vill säga man fick inte någon närmare 

personlig information via inläggen om personen som bloggar). Anledningen till att jag 

avgränsade läsandet till bloggar som publicerats just inom de tre senaste dagarna, var att jag 

framförallt ville ha en aktiv blogg. Då det är många som inte skriver dagligen var jag tvungen 

att dra gränsen någonstans. På bloggportalen.se valde jag en blogg i de ovan definierade 

kategorierna, sen klickade jag direkt på länken ”gå till en annan blogg” och på så vis kom jag 

till en helt slumpmässigt vald blogg. (Det finns fler bloggportaler, men av begränsningsskäl 

valde jag att inte använda mig av fler än ovanstående. )  

3.2 Formuläret (se appendix 2)

Formuläret utformade jag utifrån den information jag hoppades få genom undersökningen, 

genom frågor om innehåll, språk, syfte, och kommentarer.  

11
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3.2.1 Innehållskategorin 

Ursprungligen hade jag även en underkategori med benämningen ”vardagsliv” som avsåg att 

beskriva inlägg angående triviala små redogörelser för dagens händelser. Den blev dock, 

tillsammans med frågan om bloggen innehåller referat av händelser och upplevelser, 

överflödig då det i stort sett var de kriterier utifrån bloggen i fråga kvalificerade sig till att 

vara med i undersökningen. 

Jag insåg även efter att jag börjat läsa bloggarna att jag behövde kombinera innehållskategorin 

”kärleksrelationer” med ”sex”.  Kategorin ”vänner/familj” har kryssats i om bloggaren så bara 

nämnt sina vänner eller familjemedlemmar. En djupare diskussion kring vänskap eller 

familjeförhållanden förekommer också men det är inte nödvändigt sådana som föranleder att 

jag kryssat i det alternativet. Det gäller för de flesta andra kategorierna under innehåll, då 

inläggen i en blogg oftast är enbart på ungefär 150 ord, det vill säga inget utrymme för någon 

längre utredning av tankarna. 

3.2.2 Ja eller nej-frågorna 

Kategorin ”dagliga inlägg” har jag med därför att det i andra undersökningar om bloggar, som 

till exempel i ”Weblog success: Exploring the role of technology”10 visat sig att ju oftare man 

uppdaterar sin blogg desto fler läsare får man. Innehållsmässigt eller språkmässigt påverkades 

dock inte bloggen av huruvida den uppdaterades dagligen. Men det var dock tydligt att de 

som skrev dagligen eller till och med flera gånger om dagen just hade fler läsare. Det blir 

emellertid svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Det kan lika gärna vara så att 

just för att man har många läsare börjar skriva oftare, som att det är för att man skriver ofta 

som man får många läsare. 

3.2.3 Språk 

Efter att ha sammanställt resultatet i undersökningen upptäckte jag att det var onödigt att dela 

upp materialet i stavfel och grammatiska fel/språkfel. Då det skulle ta alltför mycket tid att gå 

igenom alla bloggarna igen för att få fram det sammanvägda resultatet, eftersom det var 

10 Helen S. Du & Christian Wagner, 2006
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bloggar som hade antingen eller, och sådana som hade både och, så har jag underlåtit att ändra 

i detta. Min uppfattning om förhållandet dessa kategorier emellan är att den absoluta 

majoriteten av de bloggar som innehöll många stavfel även innehöll grammatiska fel/språkfel. 

Den sammanlagda procentandelen av bloggarna som innehåller språkliga fel är ungefär 40 %.  

Anledningen till att fokusera på språket var, att jag hade en tanke om att försöka utröna hur 

närvarande den potentielle läsaren är för bloggaren. Min idé var att språklig noggrannhet och 

korrektheten i skriftspråket hänger ihop med viljan bli korrekt uppfattad eftersom man anser 

att det man skriver är viktigt. 

Frågan om ”många språkfel” är naturligtvis väldigt subjektiv men då jag inte kommit på något 

sätt där det skulle kunna utredas objektivt valde jag att ha det så och kryssa för när jag 

reagerade på stavfelen. Det vill säga, enstaka små stavfel, som till exempel särskrivning och 

”dom” istället för de eller dem, ansåg jag inte som störande (det godkänns till och med av 

svensklärare i grundskolan numera), men om man ofta skriver saker som till exempel 

”intilligent”, ”trotts” eller andra iögonfallande felstavningar kryssade jag i ”ja”. ”Många 

stavfel” kan man se till exempel i bloggen ”sorgsen ängel”11 22 september 2007:  

”[…] Jag är sitter i trappen på vägen upp till översta planet. Nere står mamma och skriker. Mormor sitter vid

bordet och gråter tyst. I trapen står HAN, han som är orsaken till turbollensen hemma. […] Han ser ut som en

sån som sitter på bänken nere på centrum. Vilket han natuligtvis gör imellanåt då han är missbrukare. Han

dyker upp i mellan varven och stämingen blir så trykt när han kommer. Han skriker och domderar och för ett

himla liv. […]”

Ett problem med sammanslagningen av språkfelskategorierna är dock, att till exempel 

ovanstående citat hamnade i samma kategori som någon, som skriver fel enbart på grund av 

slarv och brist på respekt för läsaren. ”Grammatiska fel/språkfel”, som enstaka felaktig 

kommatering och att skriva t ex ’deras’ istället för ’sina’ på enstaka ställen, ansåg jag inte 

falla inom den kategorin, men om kommateringen i stort sett är obefintlig, om böjning eller 

komparering överlag är felaktiga, angav jag det som många. Det absolut vanligaste skälet till 

att jag kryssade i ”ja” är totalt uteslutande av versaler eller hela meningar skrivna med 

versaler samt upprepande av utropstecken (!!!!!!) eller frågetecken (?????). Detta sätt att 

skriva sammanfaller tydligt med sättet man skriver sms på eller i chattar. ”Många typos” 

11 http://blogg.aftonbladet.se/6869/, 2007 09 22
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valde jag att kryssa ’ja’ för om det var fler än ett per inlägg. Dessa frågor är tänkta att ge en 

bild av hur lättläst och lättförståelig texten är.

Ett exempel på ”många typos/tangenttrycksfel” kan man finna i bloggen CRFN 12:

”igår och resten av månaden

Igår spelade Jensa Lekman på vår releasefest av nya numret av Rodeo. Det var fint. Jag stod längst fram och 

sjöng med och dansade och försökte var o-hipster, för jag kan tänka mig att hipsters verkar vara hemskt att ha 

som publik. Så jag jag gav, right? Sjukt, konstigt jag fick så många deja-vús bara på den korta stundne. Så 

många band jag stått framför och...äslkat? Wierd. Det finns en feminstisk poäng att inte göra så och en att göra 

så, så skit samma. Men jag mindes att jag en gågn tagit mig från det där. Anyways, gött å va 14. […]”

Exemplet ovan skulle dock kunna fungera som exempel för ”många grammatiska fel” samt 

”slanguttryck/gruppmarkörer”. 

Huruvida ordvalet är varierat eller inte är också en svårdefinierad fråga, och speglar kanske 

mer min subjektiva uppfattning, om bloggaren tycks vara intresserad av att uttrycka sig i ord. 

Kategorin ”’jag’ som subjekt i över hälften av inläggen” kan tyckas vara en oväsentlig 

kategori då det kan förefalla som att det är ytterligare en förutsättning för att bloggen skulle 

bli utvald, men en dagbok måste inte nödvändigtvis vara så självcentrerad.

Frågan om engelska ord och uttryck har jag med därför att jag frågade mig om 

internetanvändandet är påverkat av engelskan. Om det är ett speciellt språkbruk som används 

på nätet, så kan man ställa sig frågan om det i sin tur bidrar till en distanserad kommunikation 

på internet.

”Slanguttryck och gruppmarkörer” är liksom övriga språkfrågor ett försök att hitta 

indikationer på vem man riktar sig till i bloggen. En blogg som tydligt visar på frekvent 

användande av slanguttryck/gruppmarkörer är ”fiiaa”13:

[…] movie time

av Josefine Nilsson den 30 september 2007 kl 19:54 

Heey dudes!

12 http://www.rodeomagazine.se/crfn.php, 2007 09 06
13 http://fiiaa.bloggagratis.se, 2007 09 30
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Nu har ännu en helg varit..har ialf vart en riktigt niice weekend :D I fredags va vi upp på bykrogen i liden,låter 

kanske inge vidare men d va fan as kul där måsta ja säga. hehe mycket dans blev det oxå..;) Sen igår så chillade 

vi bara hemma hos jonny å såg film å fetade oss me chirre å dirre,jäkligt skönt att inte ha varit bakis idag kan ja 

lova. Å nu sitter jag å malin här å väntar på att micke å jim ska komma så ska vi kika på nån rulle :P  byee […] 

Antalet ord per inlägg ville jag ha med för att (på ett ytligt vis) visa på hur 

djuplodande/ingående bloggen är och för att visa på skrivandets format. Resultatet visade 

dock oftast att de som skrev långa inlägg inte hade mer att säga, utan att de var bara mer 

omständligt skrivna.  

Tankereferat kallade jag inlägg av typen som finns i bloggen ”Lilla Anna Online”14:

”Att leva livet genom bloggen. 

Skrivet av Lilla Anna 18 september 2007, klockan 07:09  

Är det det jag gör? 

Lever genom bloggen? 

Bara för att jag uttrycker det jag känner här? 

Som den känslomänniska jag är blir bloggen en perfekt ventil. 

Jag känner ofta lite mer och oftare än vad alla andra gör. 

Skulle jag uttrycka alla dom känslorna gentemot den dom berör i alla lägen, skulle ingen orka med mig. 

Så enkelt är det. 

Därför uttrycker jag vissa saker här. 

Det viktiga tar jag självfallet i verkligheten. 

Men det mindre viktiga, det som bara behöver komma ut för stunden, 

det kommer ut i skrift här. 

Jag kommer säkert lugna ner mig när livet lugnar ner sig. 

Mina känslor kommer att bli stabilare när livet blir stabilare. 

Men som det ser ut nu, och har gjort ett bra tag, behöver jag den är platsen. 

Här är jag ingen och någon på samma gång. 

Jag kan uttrycka hela mitt känsloregister och ingen behöver känna sig drabbad eller obekväm. 

Jag behöver den här ventilen, när allt kring mig är kaos, när allt inom mig är kaos. […]”

14 http://blogg.aftonbladet.se/3156/, 2007 09 18
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Kategorin ”reflektioner kring moraliska frågor” skulle man kunna säga faller under 

innehållskategorin, men kan också ses som en egen kategori, eftersom det kanske säger något 

om intentionen med bloggen.  

Om bloggaren namnger personer i sin omgivning, har med skvaller eller förtal på sin blogg, 

säger det kanske en del om hur man ser på behovet av att vara anonym. Skvaller och förtal har 

jag bara kryssat i om personerna i fråga var namngivna, även om ett ”X” eller ett täcknamn, 

egentligen inte innebär att personen ifråga förblir anonym. Personer som känner/känner till 

bloggaren kan antagligen lätt räkna ut vem som avses.  

”Intima detaljer” valde jag att definiera som information som till exempel att man haft sex 

med någon eller andra relationsrelaterade redogörelser och inre tankar. Det vill säga sådant 

som rör saker som man skulle reagera på om någon man inte kände skulle berätta för en, 

ansikte mot ansikte.  

Med ”personliga enkäter/listor” menas en typ av enkäter som oftast skickas från en bloggare 

till en annan, med frågor som t ex ”vad har du på dig just nu?” eller ”senaste skickade sms”. 

Tilläggas bör att bara för att jag inte hittade en sådan den senaste månaden i bloggen i fråga 

betyder inte det att det inte finns någonstans i bloggen. Ofta kan det mycket väl vara fallet. Se 

appendix 1. 

På den direkta frågan vem som tilltalas i bloggen har jag försökt att i så hög grad som möjligt 

undvika alternativet ”odefinierbart”. Med alternativet ”den egna gruppen” avser jag personer i 

skribentens omgivning som hon/han känner. ”Den egna kategorin” är personer som bloggaren 

inte känner men som skulle kunnat vara vederbörandes vänner, alltså den homogena större 

grupp av människor som har samma ålder, samhällsklass, språkbruk och i viss utsträckning 

intressen. Det är självklart ofta svårt att avgöra huruvida bloggaren ser sin målgrupp i den 

egna kategorin eller i allmänheten. Jag har valt att se frekvens av slanguttryck och refererande 

av icke närmare förklarade fenomen och företeelser (som jag kan se att till exempel min 

föräldrageneration inte omedelbart skulle förstå) som en indikator på att det inte är 

allmänheten man vänder sig till. Att klassa målgruppen som den ”egna gruppen” har jag valt 

att göra när det tydligt skrivs uppmaningar till specifika vänner till bloggaren eller om det 

refereras till privata händelser som inte beskrivs närmare. Efteråt kan jag se att det var ett 

misstag att försöka undvika kategorin ”odefinierbart” eftersom det blev tydligt att svårigheten 
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att klassificera hade att göra med otydligheten hos bloggaren själv. Oftast har bloggen ingen 

bestämd målgrupp. Min tolkning är ändå att man verkar rikta sig till den egna gruppen eller 

egna kategorin eftersom man inte reflekterat över hur man skriver. 

Om bloggen i fråga oftast inte har några kommentarer men till något enstaka inlägg har en (på 

en av fem eller färre) har jag valt att placera den i ”0-gruppen”. Anledningen till de 

avgränsningar jag valt här är att efter att ha snabbkollat ett antal bloggar ser man tydligt om en 

blogg läses av fler än de närmaste vännerna genom att titta på just kommentarerna. De 

bloggar som läses även av ytliga bekanta kan ha upp till nästan 10 kommentarer per inlägg, 

medan de som har ännu fler har fått så mycket uppmärksamhet för sin blogg att även personer 

som inte känner bloggaren läser den. Det är inte särskilt vanligt. 

I slutet av undersökningen kom jag att tänka på att bloggaren alltid kan godkänna eller icke 

godkänna kommentarer som kommer in, det vill säga välja vilka som ska publiceras eller inte. 

Det är en möjlig förklaring till den genomgående ”positiva” tonen i kommentarerna. Om det 

beror på att folk inte skriver negativa kommentarer, eller om de verkligen sållas bort, är 

uppenbarligen svårt att svara på enbart utifrån min undersökning. Man kan ju spekulera 

utifrån de större bloggarnas kommentarer, som t ex Alex Schulmans, men det blir lätt 

missvisande, eftersom han var så upphöjd via aftonbladet.se. Det kan vara både 

vänner/bekanta samt ’för bloggaren okända personer’ som kommenterar. Ibland kan det vara 

svårt att avgöra, om den som kommenterar känner bloggaren personligt eller bara via nätet, 

via bloggandet. Inom begreppet ”bekanta” faller alltså även personer man lärt känna via sin 

eller den andres blogg eller på något annat sätt på nätet. 

Mot slutet av undersökningen blev jag även varse att det var en miss att inte ha alternativet 

”bloggaren själv” under frågan om vad som kritiseras i bloggen (om det nu görs). Det har 

hamnat under ”annat” istället. (Det var dock inte mer en handfull bloggar som detta stämde in 

på, det vill säga självklart betyder inte alla kryss under ”annat” betyder” bloggaren själv”.) 



4. Resultatet av undersökningen (se appendix 3):

De tydligaste tendenserna i resultatet förutom att tjejer/kvinnor är överrepresenterade (81 %) - 

ett faktum som förvisso är intressant och skulle kunna vara föremål för en undersökning i sig 

själv - är att man framförallt skriver om familj/vänner samt kärleksrelationer/sex, 77 

respektive 42 %. Även kultur (49 %) var vanligt att skriva om, dock måste det påpekas att 

anledningen till det resultatet var att jag tagit med TV under begreppet kultur. Majoriteten av 

dem som fått kryss under kultur, skriver i första hand om tv-program och i andra hand musik 

och film. Litteratur var ytterst ovanligt; det var enbart ett par bloggar som skrev om böcker de 

läst. Värt att nämna är även att 57 % publicerar bilder på sig själva på sin blogg. 

Innehållskategorierna fester/uteliv 33 %, skola/utbildning 28 % och arbete 27 % tillsammans 

med ovanstående kategorier ger en bra bild av vad man kan hitta i en dagboksblogg.  

Man
18%

Kvinna
81%

Okänt
1%

Kön
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Vad man inte kan utläsa av mitt resultat är dock, att när vederbörande bloggare skriver om 

dessa ämnen, så görs det som allra oftast som ett rakt upp och ner refererande/praktiskt 

beskrivande av dagens händelser. Språkfelsfrekvensen på över 40 % och bristen på varierat 

ordval (87 %) visar möjligtvis på slarv och/eller ointresse för språket. Att 65 % skriver inlägg 

på över 150 ord säger dock inte så mycket om kvaliteten på dessa bloggar. Det blev snabbt 

tydligt att långa texter inte innebar någon slags fördjupning, utan handlade ofta om 

beskrivningar av triviala händelser under dagen som gått. Att 39 % nämner personer i 

bloggarens omgivning med namn, är speciellt relevant utifrån den naiva inställningen till 

internetanvändandets anonymitet. (se ovan) Man undrar hur många av dessa nämnda personer 

som är medvetna om att det skrivs om dem på Internet (utifrån kommentarerna på dessa 

bloggar verkar det vara en del som är införstådda, då dessa ibland kommenterar).  
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Att den egna kategorin till största del är den grupp som flest (51 %) bloggare riktar sig till tror 

jag inte är ett resultat av ett genomtänkt beslut. Som jag förklarat ovan tolkar jag det som att 

man inte reflekterat över vad sättet man skriver/språkbruket och innehållet gör för 

mottagandet hos läsaren. Den vanligaste siffran på antal kommentarer till varje inlägg på olika 

bloggar är 1-3. Att så många som 91 % av bloggarnas kommentarer är positiva till sin art var 

en intressant upptäckt, men svåranalyserad utifrån det faktum att bloggaren själv godkänner 

vilka kommentarer som ska publiceras på bloggen. Det bidrar till att man utifrån att läsa 

kommentarerna inte kan dra några slutsatser om, hur många för bloggaren okända personer 

som läser bloggen, eftersom det kanske har kommit in fler än man som läsare kan se. 

Den egna 
gruppen

7%

Den egna 
kategorin

50%

Allmänheten
38%

Odefinierbart
5%

Vem tilltalas i bloggen?
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Den absolut tydligaste tendensen i de bloggar jag har läst var, att de allt som oftast var rena 

enkla beskrivningar och redogörelser av dagens alla små och stora händelser. Tankar och 

känslor kring mestadels triviala företeelser skrivna på ett ofta slarvigt vis, som inte 

uppmanade till diskussion eller reflektion. Att därför kalla det för dagbok på nätet är inte 

missledande. Det är mer eller mindre exakt vad det är. Ofta handlar inläggen om saker som 

inte intresserar en utomstående person. Man får en känsla av att det handlar om att ge sin 

vardag en större betydelse än vad den upplevs ha, om man inte får någon annan att lyssna till 

den. Man vill ha anonyma läsare, men verkar ignorera det faktum att det antagligen oftast är 

personer som känner bloggaren som läser den. Att jag inte hittat mer än någon enstaka blogg 

som inte har en enda kommentar på en månads inlägg säger inte så mycket om hur många 

som verkligen läser bloggen. Eftersom jag inte intervjuat bloggarna själva kan jag inte uppge 

någon siffra på hur vanligt det är med fullständigt olästa bloggar. Det är ren spekulation från 

min sida men antagligen, med tanke på hur många bloggar som jag hittade som inte 

uppdaterats på länge, lägger man ner bloggandet när man upptäcker att man inte får några 

läsare. Även om bloggaren inte ger intryck av att klart formulera för sig själv, vad det är för 

typ av läsare man har eller är särskilt noggrann med att bli korrekt uppfattad, visar många 

bloggare att de anser sig ha en specifik typ av ansvar gentemot sina läsare – ansvaret att skriva 

ofta. Har man inte uppdaterat sin blogg någon dag så ber man om ursäkt nästa.  

Inlägget nedan, skrivet i början på augusti 2007, är taget från bloggen ”Ny kula”15 på 

blogspot.com. I min tolkning visar detta inlägg väldigt tydligt på den distanslöshet som ofta 

finns hos bloggaren, en distanslöshet till själva innebörden i att publicera sina privata 

dagboksanteckningar på Internet. 

[…] 

The x-factor

Det stör mig otroligt mycket, det här med att mitt ex hittade min blogg. Det började med att han (vi kan kalla 

honom X) skrev ett sms till mig där han skrev att han hittat den. Eller tja, han skrev "du har ju visst en blogg!". 

Tydligen har han frågat mig om detta förut, och jag hade svarat nej. Nu när han hittade den blev han visst... 

sårad? Va?! Han hittar mitt hemliga, mitt innersta, mitt naknaste skrivna, och HAN blir sårad?? Jag förstod 

ingenting. Men han ville inte säga någonting. Jag frågade honom var han hade hittat denna blogg, för att vara 

säker på att det verkligen var min, men allt jag fick till svar var saker som "du vet bäst själv" och "vill du ljuga så 

15 http://nykula.blogspot.com/, 2007 08 04
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gör det bara". Jag blev så jävla arg. Tänk om jag skulle hitta hans privata, hemliga dagbok, läsa lite i den och 

säga "HUR kan du inte berätta att du har en dagbok?". 

Allra mest stör det mig att han tror att han har rätt att ställa krav på mig. Det är över ett halvår sedan det tog slut. 

Den tiden har passerat via 1. sorg, 2. otäckt bråk och 3. hövlig kontakt, mest bestående av sms. Eftersom vi har 

kunnat vara ganska hövliga på senaste tiden så har jag frågat honom om en del grejer som är sådant som han kan 

(datorer och teknik). Han stannade här och åt middag i början av veckan, eftersom han var på väg hem från 

semestern och min hemstad där jag befinner mig nu, ligger på vägen (det var inte särskilt trevligt). Mer än så är 

det inte. I alla fall inte från mitt håll. Och om det nu har varit mer från hans håll så kan ju inte jag vara ansvarig 

för det, han måste ju berätta det om han vill leva efter det. Annars har han banne mig ingen rätt att komma och 

ställa krav på mig, och på mitt bloggande. 

X är otroligt dramatisk. Har alltid varit. Det var bara så längesedan jag upplevde det, så jag blir så... ställd. Jag är 

väl ovan, och det är ju precis som det ska vara - jag valde att lämna honom och lämna vår relation. Jag vill inte 

ha någon relation med honom. Jag vill inte vara van vid hans dramatiska utspel (vi pratar baksidan-av-handen-

mot-pannan-och-himlande-med-ögonen-dramatisk). Det känns som att det här bara visar att vi inte ska ha någon 

kontakt. 

Jag har tyvärr en del grejer som är hans. Bland annat hans hemnycklar, eftersom jag lovade att åka förbi där om 

jag var hemma när han var på semester, för att vattna och mata fiskar (vilket jag aldrig gjorde). Jag har också en 

kamera som är hans, en kamera som han inte använder men som jag använder massor. Men det är ju ingen större 

fara egentligen, materiella saker går alltid att ersätta. Vill han ha tillbaka kameran kommer den som ett skott på 

posten, tillsammans med nycklarna. Träffa honom känner jag inte alls för. Jag känner inte för att prata med 

honom överhuvudtaget, någonsin igen 

[…] 

Om man bortser från det faktum att det blir lite av en metadiskussion när bloggaren diskuterar 

sin blogg och läsandet av den, i sin blogg - vilket i hög grad ytterligare visar på en 

distanslöshet till själva publicerandet på nätet - så har vi här en bloggare som är upprörd 

över/förbannad på att hennes pojkvän blev sårad över att hon inte sagt att hon hade en blogg 

och över de saker hon skrivit i den. Allt detta som om det var hennes privata gömda dagbok 

han hade läst. Hon tycks inte se några skillnader i att skriva en fysisk dagbok och en digital 

internetbaserad och publicerad blogg. Denna inställning är måhända en smula extrem, men 

ändå inte riktigt så mycket som det kanske framstår. Och den för en inte helt osökt in på 

tankar om internet som en parallell värld, en annan verklighet, där man finns och lever också. 

Att man köper hus i second life (online society, en virtuell verklighet där man kan köpa hus 

och kläder, ”träffar” andra människor och ”gör” allt man kan göra i verkligheten, för riktiga 
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pengar dock, allt utifrån sin egen fantasi) och har facebook, MySpace och blogg, är saker ens 

avatar (online-formulerade person) gör. Här tycks uppstå en glidning mellan den person man 

är i verkliga livet och den man är på Internet så att ens dagbok på nätet uppfattas som lika 

privat som en fysisk bok i nattduksbordslådan. Samtidigt ser man ingen fara för att världarna 

ska blandas ihop och man tror att det som man skriver och gör på internet på något sätt inte 

kan/bör påverka en i den fysiska verkligheten. Nu är det många som kanske bara använder 

nätet till att chatta eller bara har en facebook-sida eller en blogg och inte har den inställningen 

till socialiseringen på nätet – att man skiljer på nätverkligheten och den fysiska verkligheten. 

Men jag tror inte man ska underskatta lockelsen i att kunna skapa sig en personlighet/identitet 

från början till slut. Speciellt inte med tanke på dagens inställning till identitet som något man 

själv skapar, och ledstjärnor som självförverkligande och uttryckande av den egna 

personligheten framförallt.  

En annat mer praktiskt problematisk konsekvens av distanslösheten till bloggandet och av 

föreställningen om att man ”skriver för sig själv” är att publiceringen av privata uppgifter, 

tankar eller idéer kan ge en backlash senare, när okända personer, arbetsgivare, myndigheter 

får tag på dem. Ett exempel på detta skrev bland annat aftonbladet.se om i september 2007. 16

Annika som hade bloggen ”En järnladys dagbok” blev kontaktad av alfakassan som bad 

henne fylla i en blankett om att hon pluggat på heltid, efter det att hon bloggat om sina studier 

(som egentligen bara var kompletteringar). TT rapporterade i april förra året om Jonas 

Pihlström som sökte jobb på Noss i Norrköping, då han bodde i Göteborg. Han var beredd att 

flytta men hans flickvän skrev i sin blogg att hon hoppades att han inte skulle få jobbet, 

eftersom hon inte ville flytta.  Han fick inte jobbet och bland de returnerade 

ansökningshandlingarna låg en utskrift från flickvännens blogg om just det att hon hoppades 

att han inte skulle få jobbet. Väl värt att nämnas är att flickvännens blogg var anonym.17 Det 

man tydligt ser i dessa exempel, även om de kan verka vara väldigt milda fall av privat 

information, kanske till och med mer tydligt just därför, är att det finns en naivitet i 

bloggandet och till synes en oförståelse om graden av offentlighet som internet innebär. I min 

undersökning har jag också sett prov på hur denna falska trygghet av anonymitet som internet 

ger, gör att många bloggare skriver ner de mest privata tankar, uppgifter och händelser. 

16 http://www.aftonbladet.se/lasarbladet/article769393.ab
17 http://sydsvenskan.se/ekonomi/article234509.ece
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5. Privat/Offentligt 

5.1 Definition av begreppen privat och offentlig

Hur avgränsar man då den privata respektive offentliga sfären? Vad betyder det egentligen att 

säga att något är ”privat”? Först och främst bör man kanske skilja på den betydelse sociologer 

genom tiderna lagt i begreppet och den gängse användningen av ordet vilken beskriver de 

delar av det sociala livet som är skyddade från allt utom nära personlig och/eller 

hemmets/familjens insyn. Ett område av erfarenheter som är separerat, privilegierat och 

beskyddat från offentlig/samhällelig kontroll. 

Genom sociologins framväxt och utveckling har begreppen privat sfär och offentlig sfär 

ständigt varit aktuella. Fokus har framförallt legat på den offentliga sfären under 1900-talet, 

men det har flyttats fram och tillbaka mellan de två. På senare tid är det framförallt det 

individuella, subjektiva och privata som det forskats kring. Ämnen såsom intimitet, känslor, 

vardag, individualism, jaget och det personliga och ”the domestic” har blivit mer populära.18

Joe Bailey menar att psykoanalysen har påverkat sociologin sålunda att från att ha sett den 

sociala människan som enbart en kognitiv och intellektuell aktör har man på allvar vägt in 

känslor, motivation och mening, och de omedvetna dimensionerna av dessa. 19 Han radar 

dessutom upp några olika sociologiska inriktningar och enskilda sociologer (Goffman, 

Foucault, m.fl.) som genom historien intresserat sig för och haft inflytande på diskussionen 

kring begreppet privat. Bland annat har feminismen sedan länge mer eller mindre lagt beslag 

på diskussionen kring privata och offentliga roller (något som blev ytterst tydligt när man 

söker efter artiklar och skriver in ”private sphere/public sphere” som sökord). Men ”det 

privata” är mer komplext än den typen av resonemang som feminister för. Privat respektive 

offentlig sfär handlar om mycket mer än genus. 

Bailey menar att det som är anmärkningsvärt är variationen i distinktionen av privat 

respektive offentligt inom dessa olika sociologiska traditioner. Ingen av de olika versionerna 

av privat och offentligt har avslöjat något essentiellt eller några inre egenskaper hos något av 

de två begreppen. Det är själva dikotomin som är poängen.  

18 Bailey, 2000, s 384
19 ibid, s 388
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Han hävdar att både vanliga människor som gör val i sitt dagliga beteende och professionella 

analytiker som reflexivt göder dessa val genom att bidra med förståelsen för vad som finns att 

välja, formar meningen i begreppen privat och offentlig. 20

Ernesto Garzón Valdés delar i sin artikel ”Intimacy, Privacy and Publicity” upp begreppen i 

tre olika sfärer, den intima, den privata och den offentliga. Den intima sfären är gömd och 

består av våra tankar, beslutsfattande, tvekan, samt det vi förtränger eller inte har formulerat 

än. Den privata sfären är halvt synlig och innefattar våra preferenser och viljeattityder. Den 

offentliga sfären är ”characterized by free access to the conduct and decisions of people in 

society.” 21

5.2 Den offentliga rollen (Sennett)

Hur påverkas vi som medborgare av att leva i ett samhälle där privata angelägenheter förs ut i 

offentligheten? Richard Sennett beskriver i sin bok ”The fall of the public man” om hur den 

privata respektive offentliga sfären vuxit fram och förändrats i modern tid. Han tar avstamp i 

1700-talet då han menar att den offentlige personen (”public man”) förändrades till sin form. 

Fram till dess var den offentliga rollen mindre strikt och tillbakahållen. Idén om 

personligheten uppstod i samband med att sekulariseringen växte fram. ”När gudarna flydde, 

tog uppfattningen om ’personlighet’ form”. ”När gudarna är avmystifierade, mystifierar 

människan sitt eget tillstånd, hennes eget liv är fyllt med mening, men det återstår att levas 

ut.” 22 Här kommer idén om personlighet in i bilden. I och med att direktheten i upplevelse 

och perception blev viktigare kom fenomen att framstå som verkliga i och inom sig själva 

som omedelbar erfarenhet. Folk blev tvungna att läsa in mer och mer i skillnaderna i de 

omedelbara intryck de fick av varandra, skillnader som kom att bli basen i social tillvaro. 

Dessa intryck som olika personer skapade togs som deras ”personlighet”. 23 Man är det som 

man ser ut att vara (”appears”).  Personlighet är kontrollerad av självmedvetenhet inte av 

agerande. Den enda formen av kontroll kan vara det eviga försöket att formulera vad det är 

man känner. Man skulle kunna applicera denna tanke på bloggandet, och se det eviga 

20 Bailey, 2000, s. 397
21 Garzón Valdés, 2003, s. 25
22 Sennett, 1974, s. 151
23 ibid, s. 152
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formulerandet av vad man känner och gör som ett försök att kontrollera sin personlighet. I 

kapitel 2 refererar Sennett till Lionel Trilling som hävdar att det finns en tro på jaget som 

”gränslöst” i det moderna samhället. I Trillings studie ”Sincerity and Authenticity” (försöker) 

han visa på hur ”self-revelation” inte handlar om uttryck(/att uttrycka sig). ’Sincerity’ 

definieras som ”the exposure in public of what is felt in private. ‘Authenticity’ som “the direct 

exposure to another of a person’s own attempts to feel”. Ju mer en person koncentrerar sig på 

att känna genuint, snarare än på det objektiva innehållet i vad som känns, desto mer blir 

subjektivitet ett mål i sig självt och desto mindre uttrycksfull(/expressiv) kan hon vara. ’Titta 

på mig när jag känner’ är uppenbar narcissism, Trilling menar att även ”I can only show you 

my attempts to feel” är narcissism.24 Om man tittar på innehållskategorierna och vad den 

allmänne bloggaren skriver om i formuläret, blir det tydligt att just kategorierna 

”kärleksrelationer” och ”familj/vänner” hamnar högt, vilket dock inte ska tolkas som att 

bloggaren visar prov på intresse eller uttryckande av förståelse för andra utan dessa ämnen 

avhandlas strikt utifrån ett egocentriskt perspektiv. Att man skriver om familj och vänner 

betyder allt som oftast att man enbart nämner dessa personer i bloggen. Om man någon gång 

skulle analysera närmare så är det utifrån den personliga upplevelsen av kärleksrelationen 

eller vänskapen. Man skriver helt enkelt bara ner sina egna känslor kring det som händer en. 

Enligt Sennett var det västerländska samhället före 1800-talet ett samhälle där konventioner 

reglerade offentliga relationer. Den offentliga rollen bestod av en slags artighet i stället för 

den intimitet som romantiken förde med sig. Det var viktigt att upprätthålla en gräns mellan 

privat och offentligt, man bar en mask i offentligheten, som man bara tog av sig hemma i den 

privata sfären. Det ansågs eftersträvansvärt att samtal som fördes med personer utanför den 

privata hemsfären inte blottlade ens innersta känslor. 

Med 1800-talet och romantiken kom dock idén om att ens handlingar och uttryck avslöjade 

ens inre personlighet. Det blev plötsligt viktigt med ”äkthet”. Bort skulle konventioner och 

masker som gjorde människan oäkta. Följden blev att distansen till det inre självet luckrades 

upp. Utvecklingen av den offentliga rollen i denna riktning är fortsatt giltig och kan sägas ha 

drivits till sin spets i bloggandet. Även om man kan diskutera hur riktig den bild man kan få 

av en bloggare är – det blev i min undersökning uppenbart att det är ytterst ovanligt att man i 

sin blogg skriver om gravt genanta saker gällande en själv eller gör någon djupare självkritisk 

24 Sennett, 1974, s. 30
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analys (även om man ofta kan skriva ner lustiga pinsamheter och små fadäser) - så är det 

oavsett ett tydligt ideal att man ska ”vara sig själv” och berätta om dagens händelser och sina 

inre känslor. Kärleksrelationer/sex och familj/vänner var som nämnts ovan de vanligaste 

ämnena i bloggarna i min undersökning. Förvisso kan man hävda att bloggar inte syns om 

man inte söker upp dem, och att de därmed inte faller inom den sfär man vanligtvis kallar för 

offentlig, men faktum är till exempel att fler och fler dagstidningars nätversioner har länkar 

till bloggare som kommenterat artiklarna. Och vad man än googlar på för ord får man träffar 

som länkar till olika bloggar. En van internetsurfare kan inte ha missat bloggsfärens 

utveckling. Och om man vänder på det så är det kanske det mest offentliga forumet vi har. Det 

är en arena som potentiellt hela världen har tillgång till. Internet är på många vis mer 

påträngande än traditionella medier då dessa lättare går att stänga av, välja bort. Internet är ett 

forum som massor av människor (i i-länder) använder sig av i jobbet så väl som på fritiden. 

Oavsett det, är argumentet att man måste söka upp bloggar för att ta del av dem irrelevant 

eftersom bloggaren önskar sig så många läsare som möjligt, något man kan deduktivt sluta sig 

till. Om så inte vore fallet så finns det andra mer passande sätt att skriva och dela med sig av 

det man skriver till utvalda personer, där man bland annat slipper risken för att ”fel” personer 

läser. 

Sennett menar bland annat, mot slutet av boken, att den narcissistiska individualiseringen av 

identiteten och strävan efter äkthet leder till att individen lägger krokben för sig själv och 

försvårar kommunikationen människor emellan. Den leder till frustration och han förordar att 

vi istället borde återgå till en mer artig kommunikation i offentligheten. Det behöver inte vara 

något negativt att bära masker i vissa situationer.

5.3 Den narcissistiska personligheten (Lasch)

Christopher Lasch refererar i sin bok ”Den narcissistiska kulturen” till Sennetts bok och är 

kritisk mot hans idealisering av tiden före 1800-talet. Lasch beskriver hur det i det moderna 

samhället (speciellt USA) efter andra världskriget utvecklats en ny personlighetstyp; den 

patologiska narcissisten. Patologisk narcissism skiljer sig från typisk narcissism på så sätt att 

den patologiska narcissismen snarare handlar om en väldigt svag känsla för ’jaget’, medan 

den typiska narcissismen karakteriseras av självupptagenhet och hedonism. Han talar om 

narcissism dels utifrån ett psykologiskt perspektiv, dels ett samhälleligt. Lasch intresserar sig 
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dock mest för narcissismen som samhällsföreteelse. Han menar att det är sociala förändringar 

som ligger bakom en narcissistisk störning.  Reklamen till exempel appellerar till infantila 

habegär. Kroniskt uttråkad och rastlös kompenserar sig narcissisten med en storslagen 

uppfattning om sig själv.  ”[...] har stimulansen av infantila begär genom reklam, 

massmediernas och skolans inkräktande på föräldraauktoriteten och rationaliseringen av det 

inre livet i förening med det falska löftet om personligt förverkligande skapat en helt ny social 

individ.” 25 Ett annat förhållande som påpekas är att den narcissistiska personligheten passar 

väl in i det moderna arbetslivet, i moderna organisationer där det är viktigare att synas än att 

prestera. Narcissism framstår i det perspektivet som det bästa sättet att klara det moderna 

livet. 

Andra sidor av den narcissistiska kulturen är ointresse både för framtiden och för det 

förflutna. Det förflutna betraktas som omodernt, kasserat. Narcissisten ser på världen som en 

spegelbild av sig själv och hyser inget intresse för yttre händelser annat än när de ger ett 

återsken av hans egen image.  Längtan efter ryktbarhet innebär att för att ”vara någon” bör 

man vara sedd av så många som möjligt.  

Denna analys av samhälle och personlighetstyp passar in på min undersökning av bloggande 

som just verkar vara ett utslag av en utbredning av narcissism i samhället. Efter att ha insett 

hur många dagboksbloggare det finns bara i Sverige blir det inte långsökt att se detta intresse 

för att skriva dagbok på Internet som ett uttryck för en utbredd självupptagenhet och en 

allmän vilja att bli sedd av så många som möjligt. Både det att bloggaren uttryckligen (i de 

intervjuer jag tagit del av i olika artiklar i ämnet) säger att han eller hon egentligen inte bryr 

sig om läsaren på det vis att vederbörande skulle vara intresserad av läsarens mottagande av 

vad som skrivs och bloggens faktiska innehåll ger stöd åt en sådan tolkning. Innehållet består 

i stort sett uteslutande av en redogörelse för bloggarens egna upplevelser och tankar utan 

något som helst intresse för att sätta sig in i vad personer omkring en kanske upplever eller 

känner. I den grad bloggaren är självkritisk handlar självkritiken allt som oftast om tankar 

man vet är irrationella och destruktiva för en själv, sällan om faktiskt agerande som direkt 

påverkar andra eller irrationellt beteende som är destruktivt för andra. Och att så många 

sysslar med bloggande visar också på att acceptansen för självutlämnande (narcissism) har 

ökat så enormt, att det inte ens anses märkligt att ens individuella privata angelägenheter 

25 Lasch, 1979, s. 61
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publiceras offentligt att läsa för alla och envar. För - och detta är en kanske en självklarhet för 

många men samtidigt tydligen inte alltid för bloggaren själv - publik är ju ändå det man vill ha 

till sin blogg. Det kan ju inte vara irrelevant om någon läser ens blogg eller inte. Det blir 

tydligt både utifrån intervjuer med bloggare, journalister som skriver om bloggande, och i 

bloggarna själva. Varför skulle man annars publicera sina nedpräntade tankar i ett så offentligt 

forum som internet? Om det verkligen var, som många bloggare själva hävdar, att man bara 

skriver för sig själv, för att ”skriva av sig” eller konkretisera sina ostrukturerade tankar och 

idéer, skulle man verkligen vilja att någon annan läste det då? Dagböcker har funnits tidigare, 

behovet att formulera sig och viljan att genom text bearbeta det man för stunden genomlever 

likaså. Skillnaden är idag att det inte räcker, man måste ha en publik för att detta bearbetande 

ska bli giltigt.  

5.4 Bloggande och narcissism 

Bland annat i artikeln ”I’m blogging this” - A closer look at why people blog” med intervjuer 

med bloggare hävdar några bloggare att det är i kommentarfunktionen på bloggen som man 

som bloggare kan få feedback som hjälper detta bearbetande av tankar. I min undersökning 

ser detta ut att vara en missuppfattning. Det är ingen som vill ha kritik av sina inre tankar. 

Den absoluta majoriteten av kommentarer är positiva. I vilken utsträckning det handlar om att 

bloggaren valt att enbart godkänna de positiva kommentarerna, eller om folk som 

kommenterar en dagboksblogg endast gör det för att uppmuntra, är svårt att avgöra men det 

spelar egentligen mindre roll, för resultatet blir ändå detsamma. Man skriver inte blogg för att 

få någon annans synvinkel på det man beskriver, (alltså ens egna upplevelser eller känslor) 

utan man skriver för att få bekräftelse. En bekräftelse som enbart behöver bestå av den 

uppmärksamhet man får genom att någon läser en. ’Jag bloggar alltså finns jag’… 

Anthony Giddens verk ”Modernity and Self-Identity” fokuserar mest på mikro-aspekten i den 

sena moderniteten, framförallt jaget/självet, men han ser dock jaget som dialektiskt relaterat 

till det moderna samhällets institutioner.

”Transformations in self-identity and globalisation…are the two poles of the dialectic of the local and 

the global in conditions of high modernity. Changes in intimate aspects of personal life… are directly 
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tied to the establishment of social connections of very wide scope… for the first time in human 

history, ‘self’ and ‘society’ are interrelated in a global milieu.” 26

Giddens skrev detta 1991 men hans beskrivning stämmer ju än mer överens med dagens 

samhälle i och med Internets enorma utbredning sedan dess. Teorier kring individens 

framskjutna roll i vårt moderna samhälle finns det gott om men just denna beskrivning av 

förvandlingar av självidentitet och globalisering som två poler i en dialektik mellan det lokala 

och det globala vad gäller den högre moderniteten, beskriver mycket väl vad som uttrycks i 

bloggsfären. Formulerandet av den egna personen/identiteten måste göras på ett så offentligt 

forum för det hänger så tätt samman. 

Geert Lovink skriver i ”Zero comments” om bloggandets tomhet, och dess uttryck för 

allvarlig cynism som blivit normalläge. Bloggarna utmanar de traditionella medierna, för att 

folk är trötta på de gamla mediernas envägskommunikation, och erbjuder ett alternativ av 

ständigt utbyte av åsikter och inlägg - men - Lovink menar att det som erbjuds, egentligen inte 

alls är någon slags interaktivitet. Bloggarna är inte intresserade av att utbyta åsikter, det som 

skrivs är sällan några övertygade genomtänkta pläderingar för ett politiskt eller etiskt 

ställningstagande.

”Blogs do not arise from political movements or social concerns. They have an” obsessive focus on 

the realization of the self”says Andrew Keen of the Weekly Standard” 27

Förhållandet ovan blir tydligt även i min undersökning, till exempel när man tittar på 

kommentarerna i bloggarna. Kommentarerna är sällan långa och sällan motargumenterande. 

Antalet bloggare som sen dessutom svarar själv i kommentarfältet är dessutom ytterst få, även 

om de finns.  Lovinka menar också att eftersom man inte har någon speciell övertygelse, utan 

bloggarna mest består av ängsliga frågor om materiella saker eller flyktiga tankar, så är man 

inte heller ute efter debatt. De ”bloggrolls” som finns länkar till andra bloggar som man som 

bloggare på något vis sympatiserar med (eller kanske snarare som man tycker är coola). Även 

om jag tror det finns en poäng i att inte gå så långt som att säga att även politiska bloggar eller 

andra ämnesinriktade bloggar ser ut på samma vis (där dessutom kommentarfunktionen har en 

mer framträdande roll), så stämmer Lovinkas analys bra in på det resultat jag fått av min 

26 Ritzer, 2000, s. 561
27 Lovink, 2008, s. 12
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undersökning. Dagboksbloggande är ett uttryck för en allt växande uppgivenhet inför 

sakernas tillstånd på ett sätt som inte är kontroversiellt, utan bara ett konstaterande. Det 

handlar om en brist på engagemang som inte ses som något problem. Lovink menar även att 

bloggande belyser frågan om var uppdelningen mellan vad som är offentligt och vad som är 

kvar av det privata. Han anser vidare att det är anmärkningsvärt att så många utövare inte 

uppfattar bloggar och sociala networking-sidor som till exempel MySpace som en del av 

”public life”. Många unga människor är så vana vid övervakning från personer som föräldrar, 

lärare och andra som direkt påverkar deras liv att de blir blasé även vad gäller deras privatliv i 

relation till stat och företag. 28

5.5 Bloggläsaren 

Hitintills har jag mest fokuserat på själva bloggaren, vad som driver henne/honom. Men vad 

som även är värt att fråga sig är ju egentligen varför det är så många som läser bloggar. 

Troligtvis är det dock inte två skilda grupper. Peter J. Wilsons bok ”Oscar – An inquiry into 

the nature of sanity?” har som titeln avslöjar som syfte att diskutera begreppet galenskap. 

Detta genom en studie av en person vid namn Oscar som bor på en liten ö utanför Colombia, 

där han av resten av befolkningen anses vara galen på grund av att han inte följer de sociala 

koderna. Oscar har ingen respekt för andra människors privatliv och snokar upp allt han kan 

om allt och alla. Han drar sig inte för att gå in i andra människors hus och rumstera runt när de 

inte är hemma, och vet därmed de flestas hemligheter. Det gör att befolkningen försöker hålla 

honom på avstånd, eftersom ingen vill få sina egna hemligheter avslöjade, men samtidigt är 

alla väldigt nyfikna på vad han har att berätta om andra. Därför är han inte helt utstött ur 

gemenskapen och han anses vara intelligent samtidigt som han kallas galen. I vår tid blir det 

inte lika komplicerat att intressera sig för Oscar (dagboksblogg) då fluktandet försiggår 

genom Internets skyddande anonymitet. Kanske kan man dra slutsatsen att bloggläsning ger 

utlopp för sådan nyfikenhet på andra människors allra mest privata hemligheter. Men 

samtidigt är det mycket som tyder på, när man läser kommentarerna till alla dessa bloggar, att 

de som läser bloggar regelbundet själva har en blogg. Jag undviker att gå in på fenomenet 

”trackback” (d v s att länka till ett inlägg på en annans blogg och sen kommentera eller 

28 Lovink, 2008, s. 7
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utveckla det som skrivits) eftersom det förekommer framförallt inom ämnesorienterade 

bloggar. Dagboksbloggaren sysslar nämligen nästan aldrig med det.   
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 6. Blogg som kommunikationssätt 

”The social net” av Yair Amichai-Hamburger (red) diskuterar i kapitlet ”Social cognition 

online” av Sheizaf Rafaeli, Daphne Raban och Yoram Kalman hierarkin inom de olika 

kommunikationsformerna. Det ifrågasätts om primär kommunikation först och främst sker 

ansikte mot ansikte för att i fallande grad följas av telefonsamtal, brev, e-post och chatt. 

Bloggande tas inte upp som en kommunikationsform men om man skulle placera in det i den 

ordningen skulle den troligtvis hamna sist. Rafaeli, Raban och Kalman betvivlar dock om 

denna ordning faktiskt gäller. Är verkligen ett skrivet brev underordnat ett telefonsamtal och 

ett telefonsamtal underordnat ett samtal ansikte mot ansikte? Även om det sammanfaller med 

våra nuvarande mänskliga intuitioner, så finns det kanske det som visar att inställningen kan 

komma att förändras? Om man nu ser bloggandet som ett nytt sätt att kommunicera, och 

bloggandet fortsätter att öka i den utsträckning som det har gjort hitintills, kan man kanske 

behöva fundera på hur formerna för umgänge kommer att förändras i framtiden. Kommer att 

det att bli mindre eller mer viktigt att träffas ansikte mot ansikte? Blir vi så sociala att vi delar 

våra innersta tankar och erfarenheter med hela världen via nätet och därmed måste hålla 

fysisk distans, eller kommer samma sak leda till att fysisk närhet blir ännu viktigare? Det min 

undersökning visade var att, även om det då och då slank in mer allmänna ämnen som 

diskuterades i bloggen, var det även då tydligt att man inte uttryckte sig på ett sätt som 

uppmanade till diskussion, eller sällan ens reflektion. Dagboksbloggarens tankar eller oftast 

rena beskrivningar av dagens händelser skrivs rakt upp och ner på ett sätt som framstår som 

en ny slags kommunikationsform, en monolog där publiken, som är anonym, förväntas/önskas 

vara där men inte tilldelas någon respekt eller ägnas speciell åtanke från den som skriver. 

Positiva kommentarer är förvisso alltid välkomna men styr inte dagboksbloggaren. Även den 

dagboksblogg som har en kommentar på två veckors dagligt inlägg fortsätter skriva i samma 

frekvens.
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7. Slutdiskussion 

Bloggandet som är ett förhållandevis nytt fenomen har i Sverige fortsatt att eskalera under 

2007. Kanske har utvecklingen till och med toppat. Att fenomenet i det närmaste är på väg att 

försvinna är det dock inget som tyder på. Det finns en del mindre undersökningar som gjorts 

om bloggandets natur som resulterat i några artiklar. Dessa har dock alltid varit små 

kvalitativa undersökningar i form av intervjuer med bloggare. Efter att ha läst dessa artiklar 

tror jag inte man kommer åt svaret om varför folk bloggar genom att fråga bloggaren själv, då 

deras motiv inte egentligen svarade på frågan var för de bloggade, utan svarade på frågan 

”varför skriver du?”… Att se skrivandet som ett sätt att reda ut sina tankar ger ingen 

förklaring till varför man publicerar det på nätet. För att försöka hitta svar på den frågan bör 

man kanske som jag gjort analysera själva dagboksbloggen innehållsmässigt och formmässigt. 

Min undersökning bekräftade misstanken jag hade att dagboksbloggen är självupptagen och 

exhibitionistisk. Geert Lovink definierar exhibitionism i detta sammanhang så här:  

”Exhibitionism equals empowerment. Saying aloud what you think or feel, in the legacy of de Sade, is 

not only an option – in the liberal sense of “choice” – but an obligation, an immediate impulse to 

respond in order to be out there, to exist with everybody else.” (s13) 

Är den offentliga rollen på väg att försvinna? Sennett menar att den är starkt försvagad. När vi 

under romantiken ändrade vår inställning till identitetsbegreppet och började eftersträva 

”äkthet” och innerlighet i våra uttryck och kastade bort de konventioner och masker vi 

använde oss av i offentliga sammanhang började den förtvina. Min tolkning är snarare att den 

privata rollen är på väg att försvinna i den form som den haft hitintills. Det finns allt färre 

områden som tycks vara strikt privata. Normen är exhibitionism. Det skulle naturligtvis kunna 

vara så att dagboksbloggande enbart var ett uttryck för ett allt större bekräftelsebehov hos den 

enskilde människan i dagens samhälle. Även om det mycket väl kan vara en av anledningarna 

till att man bloggar, är det i så fall en väldigt narcissistisk typ av bekräftelse. Innehållet i 

dagboksbloggen och sättet man skriver på tyder på att man inte är intresserad av läsaren. Man 

är inte intresserad av andra på något annat vis än som anonym publik, som en ständigt 

närvarande men stum spegel vari de egna upplevelserna och tankarna blir mer verkliga än om 

man delgav dem i den traditionella dagboken. Man skriver blogg för att bli mer intressant och 

speciell i egna ögon (helst också i andras) varför skulle man annars publicera sina vardagliga 

små händelser på nätet och förvänta sig att andra ska tycka det är intressant att läsa?  
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”På väg....  

Skrivet av Frk T 17 februari 2008, klockan 08:04 

.till Oslo igen.... 

Denna gången till ett nytt sjukhus. Alltid lite pirrigt innan man kommer dit och har kollat in stället, patienter och 
personal! 

Det bästa med att frilansa är att man får se nya arbetsplatser, träffa nya kollegor och upptäcka nya platser. 

Det är också bra för självförtroendet - jag har upptäckt att jag kan mycket mer, än vad jag trodde....Jag är Bra.... 
:)

Det är härligt att inte behöva/kunna planera så långt framåt - jag får helt enkelt ta dagen, som den kommer...och 
det är underbart att bara vara ledig, när jag är hemma...... 

Jag lär mig att packa resväskan smartare och smartare....nu har jag köpt reselakan och minifön...och gissa hur lite 
kläder man egentligen behöver ha med sig...... 

Finns det någon nackdel med att frilansa?.... 

Man måste ha en buffert, när man börjar för pengarna trillar inte in...finns inte alltid uppdrag, men räkningar 
måste betalas ändå..... 

Man missar en del socialt hemma...fast å andra sidan kan man ta igen det, när man är ledig....... 

Lätt hänt att man känner sig ensam, när man sitter där på en främmande ort i ett rum, men det är något, som jag 
måste jobba med...... 

Denna gången har jag mer pengar med mig och ska göra saker, när jag är ledig.... 

Jag tror att det kommer att bli bra den här gången och det tycker mitt lönekonto också att det ska bli....... :)”29

Ett motargument skulle ju kunna vara att det faktiskt är intressant, bara det faktum att bloggar 

har läsare skulle vara skäl nog att säga att det är intressant. Min undersökning visar (via 

kommentarer i bloggen) dock att de som kommenterar i huvudsak är personer som själva har 

bloggar. Det kan ju naturligtvis vara så att många bloggläsare inte själva har bloggar och 

väljer att inte kommentera. Indikationerna man får via kommentarerna skulle i så fall inte vara 

tillräckliga för att man ska kunna säga någonting om bloggläsaren. Om man ändå utgår ifrån 

att kommentarerna säger någonting om den allmänne bloggläsaren, så blir motivet för 

läsandet möjligtvis mer komplext än den enkla anledningen att man läser för att man tycker 

det är intressant. Man kan till exempel tänka sig att anledningen till att man som bloggare 

läser andra bloggar är för att kunna positionera sig i bloggsfären. 

29 http://blogg.aftonbladet.se/15500/ 2008 02 17
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Att folk inte längre anser att den egna privatsfären är värd att bevara, utan vill dela med sig av 

alla sina dagliga erfarenheter och tankar med hela världen, kommer antagligen att påverka 

offentligheten mer och mer. Bloggens inflytande på det offentliga samtalet leder till ökad 

subjektivitet, ofta under förevändningen att det bidrar till ökad demokrati. Ingens åsikt är mer 

värd än någon annans.

Vad händer när alldagliga betraktelser och anekdoter blir något man delar med sig av till hela 

världen, när det tidigare varit något man berättar för sin familj och sina vänner? Vad händer 

med relationen till de människor man känner? Behöver man skruva upp förtroligheten? Efter 

att ha läst så många bloggar där människor skriver om sina dagliga trivialiteter, har jag nästan 

börjat ifrågasätta om mina egna, som jag ofta pratar med mina vänner om, verkligen är värda 

att berätta. Som att det även dagligen krävs något viktigare, intimare för att skilja ut en nära 

vänskap från umgänge vilket som helst. Eller kommer det tvärtom leda till en förflackning av 

den nära vänskapens innebörd för att man delar med sig av sina ”inre tankar” till hela 

världen?
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9. Appendix 1 

Blogg: ”Mitt pixiga liv – en egocentrisk blogg full av crap” 

[…]

Och så var det dags för en lista igen!

Den här listan är snodd från Nicosen.

Namn: Johanna (efternamnet har jag plockat bort, höhöhö) 

Smeknamn: PJ, Pixie-Johanna, Pixie, Pix, Jojjo och Tjeckisk hora (ni kan säkert gissa av vem) 

Född: En sommar under det där jäkla 80-talet. 

Sexuell läggning: Hetero

Hårfärg: Brunt med blonda slingor. 

Ögonfärg: Mörkgröna med lite gult i. 

Civilstatus: Singel : ) 

Hobbies: Hm… 

Bästa kvinnliga sångare: Kicki Pryd 

Bästa manliga sångare: Hm…

Bästa skådespelare: Jag ska nu överraska alla och säga Judy McBurney (och en massa andra). 

Tre positiva egenskaper hos dig: Envis, omtänksam (försöker ivarjefall) och glad. 

Tre negativa egenskaper hos dig: Jag säger, skriver o gör impulsiva saker alldeles för ofta, är hämndlysten och nojig. 

Bästa TV-serierna genom tiderna: Kvinnofängelset och South Park. 

Favoritfärg: Svart 

Favoritfilm: Hade det stått filmer hade jag svarat eftersom det är omöjligt att bara välja en. 

Favoritlåt: Jag mötte Pixie 

Politik: Jag är såå jäkla ointresserad. 

Uddaste ställe du har haft sex på: Vad exakt räknas som udda? 

Drömyrke: Jag får nästan huvudvärk av att tänka på det. 

Största förebild: Ingen, förutom mig själv då. 

Om du var med i en skräckfilm skulle du: Va nåt stackars psykoffer. 

ABBA eller Beatles? Ingen, men om jag nu måste välja så blir det ABBA. 

Vad dricker du helst? Kaffe

Ska homosexuella få gifta sig i kyrkan? Ja

Är du fåfäng? Nej det tror jag inte. 

Har du någon talang som du är stolt över? Måla, men stolt vet jag inte om jag är… 

Hur ska din drömpartner vara? Perfekt! ; ) 

Vill du gifta dig i framtiden? Nej, men jag drömde inatt att jag skulle gifta mig, haha. Men om jag skulle göra det så skulle 

jag försöka bli bigamist, jag tycker det verkar skoj (Det är faktiskt ett ärligt svar). 

Använder du smink? Ja 

Vilken musikstil lyssnar du helst på? 80-tals skräp 

Filmer eller böcker? Filmer 

Vill du ha barn i framtiden? Nej
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Tror du på evig kärlek? Nej inte om jag är inblandad, men kanske om det handlar om andra. 

Gillar du att gå på nattklubbar? Nja…inte just nu ivarjefall. 

Skäms du över någon skiva i din skivsamling? Kanske

Ska homosexuella få adoptera barn? Ja 

Vad gör dig glad? Goda nyheter (som tyvärr är alldeles för sällsynta), en kopp kaffe med stesolid och trevliga människor. 

Analsex - ja eller nej? Nej 

Pop eller rock? Pop

Britney Spears eller Christina Aguilera? Ingen, så tvinga mig inte att välja. 

Har du många vänner? Nja, ivarjefall inte för många. 

Dansar du? Nej

Vilken filmgenre gillar du bäst? Skräck, och verklighetsbaserat (som väl oftast brukar va drama). 

Tror du på Gud och ett liv efter döden? Jag vet inte. Den senaste tiden har jag försökt att tro på gud, men jag vet 

fortfarande inte hur pass mycket jag ”tror”. 

Har du hånglat med någon av samma kön? Ja 

Melodifestivalen - underbart eller pinsamt? Eftersom jag inte gillar det så får jag väl säga pinsamt. 

Tror du på rykten? Ibland. Men det är ju intressant, så länge dom inte handlar om mig ; ) 

Till sist, vad vill du hälsa världen? Att den är så jävla orättvis. 

Publicerad i:  

Listor

on september 11, 2007 at 1:01 am Kommentarer (0)
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Kön

Kvinna Man Okänt

Publiceras bilder på bloggaren?

Ja Nej

Vad skriver bloggaren om? 

a) Arbete b) Fester/uteliv c)

Kärleksrelationer/sex 

d) Personliga 

problem 

e) Politik f) Hobbyer g) Familj/vänner h) Samhälle 

i) Mode (kläder, 

smink, etc) 

j) Kultur (musik, 

film, litteratur, tv etc)

k) Kändisar l) Miljö/(natur) 

m) Andra bloggar n) Sport o) Mat/dryck p) Resor 
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q) Skola/utbildning r) Religion s) Vetenskap t) Bantning/träning 

u) Media v) Shopping x) Sjukdomar y) Övrigt 

Ja Nej

Dagliga inlägg? 

Många stavfel? 

Många

”typos”/(tangenttrycksfel)?

Många grammatiska 

fel/språkfel? 

Är ordvalet varierat? 

Används engelska ord och 

uttryck? 

Används

slanguttryck/gruppmarkörer? 

”Jag” = subjekt i mer än 

hälften av inläggen? 

Inlägg på över 150 ord? 

Förekommer tankereferat? 
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Referat av 

händelser/upplevelser?

Reflektioner kring moraliska 

frågor?

Namnges personer i 

bloggarens omgivning? 

Förekommer skvaller? 

Förekommer förtal? 

Avslöjas intima detaljer? 

”Personliga” enkäter/listor? 

Skryter bloggaren? I så fall om vad? 

a)

Nätverk

b)

Framgångar 

c)

Bekantskap med 

kändisar

d)

Annat

Vem tilltalas i bloggen? 

a)

Den egna gruppen 

b)

Den egna kategorin 

c)

Allmänheten 

d)

Odefinierbart 
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Och hur? 

a)

 Ställs frågor? 

b)

Argumenterar 

bloggaren för 

en åsikt 

gällande en 

aktuell fråga? 

c)

Uppmanar 

bloggaren

läsaren 

något

personligt?

d)

Uppmanar 

bloggaren

läsaren till 

något

allmännyttigt?

e)

Tipsar om 

någonting

f)

Intention att 

roa/

underhålla

Kritiseras: 

a)

Privatpersoner? 

b) Andra 

bloggare?

c)

Makthavare?

d) Andra 

kända

personer?

e)

Samhälleliga 

institutioner?

f) Media? 

g) Annat? 

Finns det möjlighet att kommentera bloggen? 

Ja Nej
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Om så är fallet, hur många kommentarer lämnas i genomsnitt per inlägg? 

0 1-3 4-10 11 eller fler 

Är kommentarerna överlag: 

a) Positiva b) Motargumenterande c) Hånfulla d) Smickrande 

Vem kommenterar bloggen? 

a)

Vänner och bekanta 

b)

För bloggaren okända personer 
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Grafisk sammanställning av resultatet från undersökningen: 
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