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Förord 
Vi vill främst tacka de bloggare som ställt upp som intervjupersoner. Genom att dela med er 

av era tankar, känslor och erfarenheter i ämnet har ni gjort denna undersökning möjlig.  

Vidare riktar vi ett stort tack till vår handledare Michael Krona vars kompetens inom MKV- 

forskning gett oss inspiration och hjälpt oss att komma på rätt väg i arbetet. 

Slutligen vill vi tacka nära och kära som gett oss tips, råd och uppmuntran under 

arbetsprocessens gång.    

 

Malmö 2010-01-10 

Victoria Larsson & Karin Irwe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
 
T itel: Identitetskonstruktion genom bloggande - En kvalitativ analys om varför vi bloggar och 

vad det har för inverkan på oss som individer  

 

Författare: Karin Irwe och Victoria Larsson 

 

Författad vid: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet  

 

Syfte: Vi vill ta reda på varför unga människor bloggar utan ekonomiskt eller politiskt syfte 

samt 

om detta kan kopplas ihop med individen som person och dennes identitetsbehov. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse för varför 

unga 

människor bloggar. Vårt empiriska material har vi samlat in genom åtta personligt 

genomförda 

intervjuer med personer som av olika anledningar ägnar sig åt att blogga. Arbetsprocessen kan 

liknas vid en analytisk induktion då vi först efter insamlad data har analyserat denna för att få 

fram 

en teori och utifrån vår frågeställning fört en diskussion. 

 

Slutsats: Slutsatserna vi drar är att den teoretiska referensramen är applicerbar på det 

empiriska materialet och analysen. Bloggandet är tillfredsställning av grundläggande behov 

såsom identitetskonstruktion och bekräftelse av individernas existens samt positionering i det 

sociala samhället. 

 

Nyckelord: Bloggare, identitetskonstruktion 
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1. Inledning 
 
Ordet blogg är en förkortning av Web Log och att blogga innebär i stort sett att föra 

dagboksanteckningar på Internet. Dessa är formellt speciellt utformade med den senast 

uppdaterade händelsen överst på webbsidan och ett upplägg som gör att man enkelt kan hitta 

äldre texter. Alla (kändisar, företag, politiker och privatpersoner i alla länder och åldrar) kan 

skapa sin egen blogg och Thorstensson (2007) beskriver bloggandet som en fortsättning av 

unga svenskars inlärda vana att använda sig av sociala verktyg på nätet, som communitys som 

Lunarstorm och Playahead. Bloggandet är en kraftigt växande trend, både bland yngre och 

äldre generationer, som spås utvecklas ytterligare och anammas av ännu fler i Sverige.1 

Möjligheten att ha en blogg finns för alla och det är upp till varje individ att utnyttja denna 

möjlighet. Vad som präglar bloggarna och deras syfte varierar i oändlighet. Bloggar kan 

handla om både breda och extremt nischade ämnen, vara helt fristående eller ingå i ”nätverk” 

där bloggarna hänvisar till varandra. Bloggar och deras innehåll kan grovt delas in i tre 

kategorier: tema-, politik- och dagboksbloggar.2 Möjlighet att tjäna pengar på bloggen finns, 

genom att ta del av annonsintäkterna webbsidan tjänar in eller att helt enkelt vara anställd som 

bloggare för ett företag.  

När bloggaren har som syfte är att tjäna pengar, bli känd eller att sprida sina kunskaper och 

åsikter till en massa, anser vi bloggarens verksamhet vara välmotiverad och enkel att förstå. 

Då kan exempelvis deras trovärdighet eller påverkansmöjlighet studeras. Vad som kanske inte 

är lika självklart och enkelt att förstå är de dagboksbloggar, som drivs utan politiskt eller 

ekonomiskt syfte. De bloggar som inte direkt handlar om något speciellt, men som någon 

ändå lägger ner tid och energi på. Vad ger denna typ av bloggar för tillfredsställelse till 

personen bakom bloggen? Varför lägga ner kraft och tid på något som varken har politiskt 

syfte eller som genererar en ekonomisk vinst? Generar det något annat till bloggaren, och i så 

fall vad?  

 
 
 
 
  

                                                      
1 Thorstensson 2007, s. 64-65 
2 Stone 2004, s. 43 



 

1.1 Syfte 
 
Syftet för denna B-uppsats är att genom kvalitativa studier analysera, diskutera och därmed 

utvinna förståelse för varför unga människor, utan ekonomisk vinning eller politiskt syfte, 

ägnar sig åt att publicera dagbokstexter och privata bilder i bloggformat på Internet. 

  

Genom att uppmärksamma tendenser och gemensamma uppfattningar hos unga bloggare 

ämnar vi försöka förstå betydelsen bloggandet och självframställningen på Internet får för 

individens identitetskonstruktion, samt hur individen påverkas emotionellt. Den teoretiska 

utgångspunkten i undersökningen kommer från Thompsons och Goffmans teorier om 

individens identitetskonstruktion, självframställning och intrycksstyrning inför andra 

åskådare. 

 

Vår ambition är även, att genom denna undersökning bidraga med forskning om bloggandet, 

som en mer och mer vanligt förekommande aktivitet inom den nutida ungdomskulturen, som i 

sin tur kan ge förståelse till det moderna samhället som ofta speglas av just ungdomskulturens 

yttringar.    

 

 

1.2 Frågeställning  
 Varför ägnar sig unga människor åt bloggande, som saknar både ekonomiskt och 

politiskt syfte?  

- Går det att se en koppling mellan individens bloggande och dess 

identitetsbildande? 

- Vad blir bloggandets konsekvenser för bloggaren?  

- Hur påverkas den bloggande individen emotionellt?  

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs de teorier vi utgått från när empirisk data analyserats. Tyngdpunkten 

har lagts på Thompsons och Goffmans teorier och inspiration för undersökningens analys och 

slutdiskussions har sökts i Asplunds, Thorstenssons och Sernhedes förklaringar och 

uttalanden.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Medierat identitetsbildande 
Här presenteras ett urval av John B. Thompsons teorier från boken Medierna och 

Moderniteten, om medieutvecklingens påverkan och roll i samhället, socialt liv samt den egna 

individens identitetskonstruktion. Thompson påpekar vikten av att inte bara granska det icke-

tekniska i den mediala utvecklingen, utan även det sociala bakomliggande. Detta ger teorierna 

relevans för frågeställningen.3   

2.1.1. Symbolisk makt  
Symbolisk makt kan liknas vid Bourdieus begrepp: kulturellt kapital, och är en grundläggande 

faktor i det sociala livet. Att inneha denna typ av makt innebär att man har förmåga att kunna 

påverka händelser och andras handlande, med hjälp av produktion och överföring av 

symboliska former, d.v.s. informations- och kommunikationsmedel. Denna typ av 

maktutövande är vanlig inom medieindustrin, där möjligheten att producera och sprida 

budskap (symboliskt innehåll) till en massa finns.4  

2.1.2 Jagbildningsprocessen 
Jagbildningsprocessen handlar om att individen konstruerar sin identitet och har i stor grad 

sig själv och sina egna resurser som utgångspunkt för detta konstruerande. Thompson ser 

jaget som ett livsprojekt som individen aktivt sätter samman, dels med hjälp av sig själv och 

dels med hjälp av omvärlden och intryck från denna. Intryck utifrån, som påverkar 

jagbildningsprocessen kan exempelvis komma via medierna och Thompson menar att 

”medieutvecklingen  berikar  och  förvandlar  jagbildningens  process” (Thompson, 1996, s. 

257), då medierna berikar jaget med icke-lokal kunskap och erfarenheter vi inte upplevt 

själva. Man konstruerar, och omkonstruerar ständigt sin självidentitet, eller en föreställning 

                                                      
3 Thompson 2001,  s. 20 
4 Thompson 2001,  s. 27-29 



om sig själv som kan liknas vid en ständigt förändrande berättelse. Denna berättelse tydliggör 

alltså vem man är, hur man kom dit och vart man är på väg. 

Icke-lokal erfarenhet som mottags och upplevs genom medier kallas även medierad 

erfarenhet. Denna erfarenhet kan ge kunskap, förståelse och intresse för sådant man utan 

mediernas intryck kanske aldrig vetat om eller kommit i kontakt med. 5 

2.1.3 Medierad Kommunikation  
Den tekniska utvecklingen har genom årens lopp utvecklat våra möjligheter att kommunicera 

med varandra genom att överföra information i form av text, ljud och bild genom olika 

mediekanaler, såsom telefon, TV och Internet. 6  Det utvalda mediet att använda för 

kommunikation agerar materiellt underlag för spridning av information. Exempelvis blir 

radion och TV:n det tekniska hjälpmedlet för nyhetsrapportering och en blogghemsida blir 

hjälpmedlet att kommunicera personliga berättelser om ens liv. Tillskillnad från 

kommunikation i form av ett samtal, ansikte mot ansikte, lagras informationen som 

kommuniceras. Thompson beskriver denna lagring av information som fixering, vilket 

försiggår olika länge, beroende på medium och vilka möjligheter som finns i form av teknisk 

kapacitet och vem som ansvarar för mediet.7 Medierna och fixering av information ger även 

möjlighet till distansering av tid och rum. Information kan alltså, med mediernas hjälp, mottas 

och bearbetas både mycket längre bort och mycket senare än vad som är möjligt i ett 

traditionellt samtal, mellan två ögon.8 Denna möjlighet som den tekniska medieutvecklingen 

ger, innebär dock även att information av personlig karaktär, riktad till en viss grupp, lagras 

längre än den för sändaren var ämnad att göra och når fler människor än det från början var 

tänkt. Händelser och information kan dokumenteras med hjälp av medier och därmed även 

orsaka problem för de som från början förfogade över informationen eller situationen. Det kan 

även innebära problem för en tredje part, alltså den som informationen berör. Den medierade 

tekniska utvecklingen besitter alltså både för- och nackdelar beroende på innehåll, medium, 

sändare och mottagare.9 

 

 

                                                      
5 Thompson 2001, s 257, 260-262 
6 Thompson 2001, s. 39 
7 Thompson 2001  s. 30 
8 Thompson 2001, s. 35 
9 Thompson 2001, s. 44 



2.2 Dramaturgiska perspektivet 
Här presenteras ett urval ut Erving Goffmans teorier från boken Jaget och Maskerna om att se 

socialt liv ur ett s.k. dramaturgiskt perspektiv. Goffman beskriver individens sätt att styra 

omgivningens uppfattning om sig själv med hjälp av metaforer från teatervärlden. Individen 

kan exempelvis framträda inför en publik eller utföra saker i skymundan; bakom kulisserna.10  

2.2.1 Publik 
Om det finns en publik, finns det någon som kan få en uppfattning om oss själva. Publiken är 

de som tar emot intryck om oss som individer. Publiken är anledningen och förutsättningen 

till ett framträdande och utan publikens närvaro går det inte att dela upp platserna individen 

rör sig i, i regioner.11 

Så fort det finns en publik, så finns det någon man kan ge en uppfattning om en själv/ någon 

som kan ta emot intryck. (13)  

2.2.2 Regioner  
Det finns bakre och främre regioner och beroende på tid, rum, sammanhang och person beter 

vi oss olika, beroende på vilken region vi befinner oss i.  

Det som sker i den främre regionen, sker och är synligt inför publik. Här 

framträder/uppträder individen och visar upp en annorlunda och mer ”putsad” fasad, jämfört 

med i den bakre regionen. Inom publikens syn- eller hörhåll håller individen i regel sig till de 

anständighetsnormer; dekorum, som finns och är olika beroende på situationen och publiken. 

Dekorum kan innebära att uppföra sig artigt och korrekt, sexuellt anständigt eller att som 

arbetstagare uppfylla de krav ens chef eller kunder kan förväntas uppfyllas. Den personliga 

fasad som visas upp vid dessa s.k. uppträdande kallas manér och kan dels ha som syfte att 

bekvämliggöra publikens upplevelse, men även att skydda individen själv för eventuella 

sanktioner, grundade i klandervärt uppträdande, exempelvis att bryta mot etikettregler på en 

middagsbjudning och därmed sjunka i anseende hos värdparet och de övriga gästerna.12  

Sidor och aspekter som kan skapa individens framträdande undertrycks och göms i den bakre 

regionen, d.v.s. bakom kulisserna. Här kan man dölja sådant som aldrig ska visas för publik 

eller planera och förbereda sådant som ska framföras i ett uppträdande i främre regionen.13 

Exempel på detta kan vara anställda i serviceyrken, som i kontakt med kunder inte visar något 

                                                      
10 Goffman 2006 
11 Goffman 2006, sid 13 
12 Goffman 2006, s. 97-98 
13 Goffman 2006, s. 101-102 



alls av den irritation och stress som drabbat dem p.g.a. problem i bakre regionen (exempelvis 

ute på lagret eller restaurangköket) utan uppträder efter de normer som både kunder och 

chefer förväntar sig.14 

 

2.3 Bekräftelse  
Johan Asplund tar i sin essä Om Hälsningsceremonier, Mikromakt och Asocial pratsamhet, 

upp begrepp inom hälsningsceremonier som är applicerbara på bloggar och bloggarnas 

kommentarsfunktioner. Här följer definitioner på dessa begrepp som i sin tur ska ge förståelse 

för denna funktion och vad den kan betyda för bloggarens sysselsättning. Därmed ge 

förståelse för analysen av empirin.15 

2.3.1 Social responsivitet 
Social responsivitet kräver två eller flera personer och uppstår exempelvis när dessa personer 

hälsar på varandra. Asplund beskriver detta som en frinyttighet, som varken är tvunget, kostar 

något eller följer något direkt regelverk och detta förknippas ofta med ett visst 

välbefinnande.16 Social responsivitet sker inom ett responsorium; det som uppstår så fort en 

interaktion mellan människor uppstår och detta sker inom ramen för ett responsorium. Vad 

som faller utanför responsorium benämns asocial responslöshet, vilket är motsatsen till social 

responsivitet och kan exempelvis innebära att ena parten inte hälsar eller tar notis om den som 

faktiskt hälsar.17 Att hälsa innebär att man erkänner och bejakar varandra, samt erkänner 

varandras existens.18 Att däremot inte få en hälsning besvarad innebär i sin tur att någon inte 

förser dig med den fria nyttigheten, ens existens bekräftas inte och man känner kanske att man 

måste blidka motparten och känslor av underkastelse kan framträda.19 

 

 

  

                                                      
14 Goffman 2006, s. 107-108 
15 Asplund 1987  
16 Asplund 1987, s. 9, 22 
17 Asplund 1987, s. 9-11 
18 Asplund 1987, s. 17 
19 Asplund 1987, s. 25 



2.4 Innovatörer, efterföljare och storytelling 
I Människor påverkar människor presenterar Göran Torstensson modeller och exempel på hur 

nya företeelser (s.k. flugor) får fäste i samhället, samt vad Storytelling innebär. Detta 

inspirerar vår analys av respondenternas svar i empirin.    

Nyheter och trender i vårt samhälle anammas i regel först av öppensinnade och nyfikna 

innovatörer som Thorstensson kallar Grästoppar. Därefter kommer efterföljare, som litar på- 

eller ser upp till innovatörerna och testar nyheter först när de provats, godkänts och anammats 

av grästopparna.20  

Thorstensson tar även upp begreppen varumärke och storytelling. För att förstärka ett 

varumärkes anseende hos andra kan man använda sig av berättelser om händelser eller 

erfarenheter som ägt rum i verkligheten. På det sättet minns andra varumärket bättre, bilden 

av det kan bli tydligare och mer specifikt och intrycket av det kan förbättras. Genom att se 

bloggarna som individer och personliga varumärken, kan man även se hur berättelserna de 

delar med sig av i bloggen kan förstärka dem själva som personer och deras personliga 

varumärken.21 

 

2.5 Identitet och Reflexivitet 
Ove Sernhede tar i boken Ungdomar och kulturens omvandlingar upp identitetsbegreppet ur 

en ungdomlig aspekt och ungas behov att reflektera över sin egen person med hjälp av 

medierna.  

Identitetsbildandet beskrivs som ett livsprojekt som individen ständigt utvecklar och 

omprövar. Genom att skapa oss själva och vår identitet skapar vi också mening med livet. 

Ungdomen innebär att ompröva sin barnidentitet till vuxenidentitet och att frigöra oss behovs- 

och känslomässigt från våra föräldrar och därmed bli helt egna individer. Identitetsbildandet 

har, genom den ökade individualisering som präglar de senare generationerna mer och mer, 

blivit mer komplicerat då det tar sig i uttryck på mer och mer olika sätt. 

Reflexivitet kan beskrivas som individens själviakttagelseförmåga som blir viktig och 

påverkar identitetskonstruktionen. Ungdomen innebär mycket självbetraktelse och 

filosoferande om sig själv som ofta resulterar i estetiskt skapande. Genom självframställning i 

bild, musik, poesi eller dagboksskrivande får vi en s.k. narcissistisk tillfredsställelse. Vi lär 
                                                      
20 Thorstensson 2007, s. 25 
21 Thorstensson 2007, s. 33 



känna oss själva genom självframställning, vi berättar vilka vi är, och får möjlighet att 

reflektera över detta för att sedan utvecklas ytterligare.  

Att utvecklas som ung innebär att visa vad man har för stil, markera sin identitet och 

positionerna sig själv i förhållande till andra. För detta självskapande använder sig unga av de 

mediala kanaler som finns till hands och gör sin röst hörd genom dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Metod 
 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Tillvägagångssätt 
I denna undersökning vill vi genom djupintervjuer få fram kvalitativ empiri, som kan ge oss 

Insyn i unga människors bloggning. Genom kvalitativ metod och hermeneutisk självreflektion 

vill vi se problemet ur målgruppens perspektiv, för att därefter analysera och diskutera vår 

frågeställning. För att få med olika perspektiv och infallsvinklar inför kommande 

undersökning började vi med att göra en litteraturstudie kring de ämnen som finns i 

teorikapitlet. Efter att diverse urval gjorts valde vi att intervjua åtta personer som av olika 

anledningar förde bloggar (dock ej av ekonomiskt eller politiskt syfte). Två av dessa 

intervjuer gjordes i fysiskt möte och resterade sex per telefon. Arbetsprocessen kan liknas vid 

en analytisk induktion, där vi först efter insamlad data har analyserat denna för att få fram en 

teori. 

 

3.2 Hermeneutiken 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är den grundläggande forskningsmetoden inom 

hermeneutiken.22 Hermeneutik som betyder tolkningslära och går att härleda ända tillbaka till 

antiken. Dessa frågor ingick redan då i kunskapsteoretiska reflektioner samt fungerade även 

som en metodologisk princip för att förstå gamla och svårbegripliga skrifter.23 Inom denna 

vetenskapsteori intresserar man sig för kunskap om människors livsvärld. Livsvärld är här i 

den bemärkelse hur människor föreställer sig olika företeelser i världen och världen i sig, 

denna är alltså subjektiv och ointressant är att beskriva en objektiv värld, då en sådan inte 

existerar. För att få kunskap om människors livsvärld måste man kunna tolka det observerbara 

beteendet.  Vi kan här använda oss av den hermenutiska cirkeln som innebär att man behöver 

en viss förförståelse för att förstå vad saker betyder, detta såsom språk, begrepp och 

trosföreställningar. Vi kan genom detta studera en persons beteende och därefter forma en 

uppfattning om personens livsvärld. Detta är en tolkning som grundar sig på vår förförståelse. 

Därefter får vi ytterligare intryck och baserat på tidigare uppfattningar formar vi en ny 

                                                      
 

22 Hartman 2004, s. 27 

 
23 Gripsrud 2002, s .172 



helhetsuppfattning.24 Gripsrud (2002) beskriver det som en pendling eller växling mellan del- 

och helhetsförståelse, där man måste förstå delen för att förstå helheten och vice versa.25 Vi 

kan hela tiden uppdatera vår helhetsuppfattning och i slutändan leder processen till förståelse 

för den andra personen. 

Viktigt att veta är att detta är vår egen förståelse och att vi aldrig kan nå fullständig förståelse 

för en annan individ, dock kan vi sträva efter att nå en ömsesidig förståelse denna utifrån vår 

egen förståelse och den förståelse personen vi tolkar har.26 

 

3.2.1 Hermeneutisk självreflektion 
 

Vi har strävat efter att använda oss av en reflexiv metod. Denna metod präglas av att man 

ställer höga krav på sig själv vad gäller redogörelse för sin egen förförståelse, 

tillvägagångssätt, analysförfarande och redovisning.27 Gripsrud (2002) menar att vi hela tiden 

tolkar ”vardagliga” eller ”vanliga” fenomen på ett omedvetet sätt, då dessa kan verka lätta att 

förstå. Dock måste vi medvetet försöka distansera oss för att få en verklig förståelse av 

dessa.28 ”Man måste främmandegöra det självklara och  försöka betrakta det vardagliga som 

något anmärkningsvärt..”.  (Gripsrud 2002, s.178) Thomsson (2002) menar att betydelsen av 

ett fenomen eller av en händelse måste förstås som uppbyggd av definitioner som i sig redan 

är tolkningar.29 Gripsrud (2002) lägger därför vikt vid en medveten tolkningsprocess och 

menar att den som tolkar måste reflektera över sig själv och sina förutsättningar.31 Vidare 

menar  han  att  ”en  central  hermeneutisk  insikt  är  att  vi  aldrig helt kan befria oss från våra 

historiska, kulturella och sociala förutsättningar när vi försöker förstå meningen med ett 

fenomen”(Gripsrud 2002, s.178) och att man därför måste genom självreflektion försöka lyfta 

fram tolkningar som kan tyckas självklara till mer eller mindre omedvetna gömslen. 

Thomsson (2002) liknar bitar av information vid byggstenar och menar att dessa måste ställas 

som en prövning av gällande förståelse, kunskaper och fördomar.30 Under undersökningens 

gång har vi hela tiden försökt att ifrågasätta allt empiriskt material. Vi har strävat efter att gå 

in med ett ”öppet sinne” och därmed ställt all information på sin kant för att avslutningsvis 

                                                      
24 Hartman 2004, s. 191 
25 Gripsrud 2002, s. 176 
26 Hartman 2004, s. 191 
27 Thomsson 2002, s. 42 
28 Hartman 2004, s. 281 
29 Thomsson 2002, s. 43 
30 Gripsrud 2002, s. 178 



komma fram till en slutsats. Denscombe (2009) menar att forskarens ”jag”  - identitet, 

värderingar och övertygelser inte helt kan elimineras från analysprocessen vid kvalitativ 

data.31 Vi  anser  därför  att  vårat  ”jag”  kan  ha  format produktionen och analysen av denna 

undersökning, men då vi hela tiden har varit medvetna om vår roll har vi också försökt sträva 

efter att kontrollera våra attityder för att kunna arbeta på ett opartiskt sätt. Därför ser vi inte 

skäl nog att behöva redogöra för våra personliga erfarenheter och sociala bakgrund. 

 

3.3 Kvalitativ forskning 
 

För att ta reda på varför unga människor bloggar har vi valt att utgå efter en kvalitativ ansats, 

då vi tror att denna i kombination med en hermeneutisk vetenskapsteori är en bra metod för 

att få vetenskaplig kunskap och därmed trovärdigt resultat. För att genomföra vår 

undersökning har vi främst använt oss av analytisk induktion. Hartman (2004) förklarar vad 

analytisk induktion är genom att ange orsaken till namnet och menar att tillvägagångssättet 

handlar om att först samla in data, och sedan analyserar denna data för att få fram en teori. 

Detta är en linjär process och Hartman delar därefter upp metoden i tre olika faser, planerings-

, insamlings-, och analysfasen, dessa delas i sin tur upp i olika moment. Planeringsfasen delas 

upp i två olika moment, man börjar med att formulera en fråga som man vill att 

undersökningen ska ge svar på, därefter utformar man sin undersökning. Teorin kommer i 

kvalitativa undersökningar att genereras av data och Hartman understyrker specifikt att denna 

inte formuleras först, som vid kvantitativa undersökningar. Vidare menar han att frågan i 

kvalitativa undersökningar alltid är om något meningsfullt, om hur människor föreställer sig 

och förstår världen.32  Processen kan liknas vid en interaktiv induktion, dock har vi inte 

analyserat data för att kunna göra vidare urval och och en ny datainsamlingsmetod. 
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3.3.1 Kvalitativa intervjuer 
 

En kvalitativ metod i form av ostrukturerad intervju kom att passa vår typ av undersökning 

bra, då vi från början var förberedda på att olika individers respons kan skilja sig åt. Metoden 

ger utrymme för den intervjuande att till stor del själv bestämma vad som ska diskuteras och 

på detta sätt beröra saker som denne finner viktiga. En ostrukturerad och ej standardiserade 

intervju är utmärkande för en kvalitativ undersökning och sker alltid personligt.33 Intervjuerna 

liknas vid vanliga konversationer, dock menar Denscombe (2009) att dessa ger mer än bara en 

vanlig konversation då intervjuer innefattar en rad antaganden och kunskaper om situationen. 

Detta är något som normalt inte associeras med en tillfällig konversation. För att undvika att 

diskussionen i alltför hög grad lämnar området kan man ta hjälp av en intervjuguide.34 

 

3.4 Urval av respondenter 
 

För att försäkra oss om att våra källor var intressanta för vår problemformulering studerade vi 

till en början deras blogg. Främst fokuserade vi på utformningen av bloggen, om det framgick 

något ekonomiskt eller politiskt syfte samt hur många besökare bloggen hade, detta för att få 

en uppfattning om hur stor den var. Förberedande preciseringar gjorde att vår undersökning 

fick ett bra utgångsläge att gå med rätt riktning och relevans för att besvara vår 

problemformulering.35 För att inte riskera att undersökningen skulle bli skev på grund av för 

få intervjuande källor valde vi att arbeta med åtta stycken personer. Av dessa kände vi till en 

del bloggare sedan tidigare, andra hade vi nyligen fått information om av våra vänner och 

bekanta. Vi ansåg det viktigt för undersökningen att samtliga intervjupersoner hade bloggat 

under en längre period samt att de bestod av både kvinnor och män i olika åldrar. Intressant 

för frågeställningen var att intervjua unga människor om sin blogg. Tanken var att unga 

människor, som genom sin ålder troligtvis vuxit upp med Internet, kunde ge oss en aktuell 

bild av dagens bloggar och bloggning samt deras egna anledning till den privata bloggen. 

Enligt Sernhede (2006) är det ungdoms kulturer och aktiviteter som anses spegla samtiden 

och samhället. Vi definierar unga människor som personer födda kring 1980. Då vi själva 

tillhör denna generation och är aktiva och vana Internet-användare, tror vi att denna 

åldersgrupp kan förse oss med relevant och aktuell information inom ämnet. På grund av 
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begränsad tidsram och litet urval av bloggare, hade vi inte möjlighet att välja intervjupersoner 

efter typ av blogg de förde, vi kunde endast hoppas på variation och uppriktighet. Denscombe 

(2009) förklarar att urval vid kvalitativa intervjubaserade undersökningar har en tendens att 

göras medvetet av forskaren då undersökningens övergripande syfte är att producera resultat, 

därför baseras urvalet på att intervjupersonerna har något speciellt att bidra med.36 För att inte 

undersökningen endast skulle representeras av det ena könet ville vi intervjua hälften kvinnor 

och hälften män.   

3.5 Insamling av empiriskt material 
 

Efter att ha gjort en litteraturstudie kring de ämnen som finns i teorikapitlet gick vi vidare 

med att samla in vårt empiriska material. Litteraturstudien gjorde att vi fick med olika 

perspektiv och infallsvinklar och en därmed en bredare grund att stå på inför kommande åtta 

intervjuer. Två av dessa intervjuer har skett genom fysiska möten och resterande sex via 

telefon. En kortare presentation av våra respondenter introduceras i empirikapitlet. 

3.6 Genomförandet av intervjuer 
 

Vi har valt att använda oss av personliga ostrukturerade intervjuer, samt tagit hjälp av en 
intervjuguide. Intervjuerna har varit utformade efter en tratteknik, där frågorna i 
intervjuguiden delats in i tre teman, som sedan delats in i en ordning. Hartman (2004) 
pointerar att ordningen på teman är viktig för att få den intervjuade i rätt stämning samt att en 
intervjuguide är viktig att använda sig av, detta för att minimera risken att missa relevant 
material för undersökningen.37 Vårt första tema har därför fungerat som en introducerade del 
där samtalet har kretsat kring frågor som handlat generellt om bloggar och bloggvanor för att 
därefter komma in på intervjupersonens egna identitet och personlighet. Slutligen 
diskuterades den egna bloggen i samband med intervjupersonens identiteten och personlighet.  
Intervjuerna varierade mellan 20-40 minuter per intervju och för att garantera att vi inte skulle 
bli avbrytna under intervjun bokades dessa in vid ett tidigare tillfälle enligt överenskommelse 
med intervjupersonen.  

 

Under samtliga intervjuer har vi strävat efter att gå in med ett ”öppet sinne”. Detta innebär att 

man trots ett speciellt perspektiv och fokus, eller med en allmän fråga i tanken, kan studera 

områden utan någon förutfattad teori. Detta är även viktigt för att upptäcka nya relevanta 
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faktorer som kan spela in vid analys av data.38 Då vi hade gjort en litteraturstudie samt ett 

icke-sannolikhets urval, som bland annat baserats på vilken typ av blogg de förde, hade vi 

tagit del av teorier och även skaffat oss en bakgrundsinformation om intervjupersonerna. 

Trots detta försökte vi sträva efter att vara objektiva vid intervjutillfället för att inte riskera att 

styra intervjupersonen åt någon riktning. Denscombe (2009) förklarar att det är viktigt för den 

skicklige intervjuaren att bland annat vara uppmärksam, lyhörd och kunna sufflera under 

intervjuns gång.39 Vi har därför varit noggranna med att låta den intervjuade tala till punkt, 

inte döma eller göra uttalanden som hade kunnat komma att störa. Vi var också noggranna 

med att informera respondenterna om deras roll i förhållande till det övergripande ämnet för 

intervjun samt att dessa delvis skulle vara anonyma i undersökningen. Därmed var de 

informerade om villkoren för hur den data som samlades in skulle hanteras och offentliggöras. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
 

Denscombe (2009) menar att frågor kring reliabilitet och validitet gäller i vilken utsträckning 

kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra. Han hänvisar till Lincoln 

och Guba (1985) som påpekar att det för kvalitativa forskare inte finns några absoluta sätt att 

visa att de har ”fått det rätt”.  

Trovärdigheten i vår undersökning ligger i den grundande data, som innebär att fynden i 

mycket hög grad har grundats i fältarbete och empiriska data. Insamlingen av data har skett 

personligt via fysisk kontakt eller telefonnärvaro med respondenterna. Detta menar 

Denscombe ger en solid grund för de på data baserade slutsatserna och bidrar till forskarens 

trovärdighet.40 Genom tvåvägskommunikation med respondenterna har vi även med största 

sannolikhet fått en validering var det gäller förståelsen av data. Vi har alltså kunnat 

kontrollera att vi har förstått informationen korrekt genom att sammanfatta vad vi har 

uppfattat att informanten har sagt, varav denne sedan har kunnat bekräfta eller korrigera.54 

Genom ljudupptagning och protokoll har vi sedan kunnat ”gå  tillbaka”  för  att  ta del  av vid 

senare analys. Vi vill dock notera att vi inte utgått från att vi har tolkat informationen helt 

enligt informantens perspektiv, då detta ej är möjligt.41 Vad det kommer till pålitlighet menar 

Descombe (2009) att man bör ställa sig frågan om forskarens ”jag” kan ha spelat någon roll 
                                                      
38 ibid. s. 128 
39 ibid. s. 253 
40 ibid. s. 254 
41 se avsnitt 3.2.2 



för datainsamlingen. Tanken är att resultatet för forskningsinstrumentet ska vara detsamma 

oberoende av vilken forskare som genomför undersökningen. Denscombe (2009) hänvisar 

åter igen till Lincoln och Guba (1985) och menar att ”det handlar om att visa att forskningen 

återspeglar procedurer och beslut som andra forskare  kan  ”se”  och  bedöma när  det  gäller  i 

vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut”. För detta krävs det att metoder, 

analys och beslutsfattande och ”tillhandahållandet av en  fullständigt  reflexiv  redogörelse av 

producenter och metoder som med så mycket detaljer som möjligt visar läsaren de 

undersökningslinjer som ledde fram till särskilda  slutsatser”(Denscombe 2009,  s.381 citerat 

Seale et al.1999, s. 157). 

 

Denscombe (2009) förklarar begreppet överförbarhet genom Lincoln och Guba (1985) och 

menar att forskning baserad på ett mindre antal enheter och kvalitativa data kräver ett annat 

angreppssätt. Han menar vidare att mindre antalet enheter som undersöks ger upphov till 

frågor om hur representativa dessa fall är och hur stor sannolikheten är att det man fann i 

dessa fall också kommer att återfinnas i liknande fall på annat håll.42 Vi vill därmed pointera 

att syftet för denna kvalitativa undersökning inte är att föra statistik, något som hade varit 

relevant om undersökningen gjorts i kvantitativt syfte. Syftet är att vi, genom enstaka 

kvalitativa intervjuer, ska kunna förklara dessa människors bloggning och vidare kunna 

använda oss av den kunskap vi erhållit för att kunna förklara andra fall. Vi är därmed inte 

intresserade av att ta reda på sannolikheten för i vilken mängd dessa återfinns. 

 

3.8 Metodkritik 
 

Att få tag på intresserade och tillgängliga respondenter var problematiskt och detta är 

förmodligen en konsekvens av att intervjuperioden inföll under en storhelg.  Då vi använde 

oss befintliga källor som vi sedan tidigare visste bloggade samt att vi där efter tog hjälp av 

vänner och bekanta för att hitta resterade, är vi medvetna att detta kan ses som ett 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Detta var inte något medvetet urval, utan blev en 

konsekvens av den tidsram vi hade att röra oss med.  Delar av vårt urval bestod av att studera 

eventuella respondenters blogg för att få fram relevanta källor att intervjua. Detta ledde till av 

vi fick en bakgrundsinformation om våra respondenter innan intervjutillfället. Vi vill härmed 
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understryka att denna information endast var i urvalssyfte och inte kom att spela roll för hur vi 

därefter tolkade informationen som framkom under intervjun. Vi har även funderat över 

huruvida det empiriska materialet kan ha försämrats på grund av att flertalet intervjuer fick 

genomföras via telefon. Denscombe (2009) menar att telefonintervjuer för med sig några av 

de direkta interaktionsmöjligheter som förknippas med intervjuer ansikte mot ansikte. ”Även 

då man går miste om den visuella kontakten så finns det ”personliga” inslaget kvar, liksom 

tvåvägskommunikationen mellan forskare och respondenten”. (Denscombe 2009, s. 30) Vi är 

medvetna om att ljudupptagning kan ha en hämmande effekt på informanten.43 Denna metod 

fångar inte in den icke-verbala kommunikationen, något som en videoupptagning hade gjort. 

Men eftersom flertalet intervjuer skedde per telefon fanns det ingen anledning till detta, dock 

hade det kunnat vara ett alternativ vid de två fysiska mötena. Vi vill understryka att vi är 

medvetna om att när det fysiska mötet uteblir kan vi inte utgå från att vi får samma 

information som vi hade fått om intervjun skett ansikte mot ansikte. Denscombe (2009) menar 

vidare att man ifrågasätter om människor är lika ärliga vid telefonintervjuer som vid intervjuer 

ansikte mot ansikte men tar även upp fördelaktiga aspekter av att göra telefonintervjuer, då 

dessa är billigare och snabbare att genomföra samt att det inte finns några geografiska hinder. 

Dock finns nackdelar med intervjuer då data från intervjuer baseras på vad människor säger 

snarare än vad de gör. Vi kan inte utgå från att allt som sägs automatiskt återspeglar 

sanningen. Detta kan ha att göra med vår identitet som intervjuare att göra och de 

statusskillnaderna kopplade till kön, ålder, uppträdande och uttal.44 
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4. Empiri och Analys 
 

Här redovisas resultatet av den empiriska undersökningen samt intervjupersonernas 

beskrivningar och tankar kring sitt bloggande i relation med den teoretiska referensramen som 

presenterats. De åtta personer som intervjuats presenteras och därefter följer en redogörelse 

om deras bloggvanor, attityder och tankar om bloggar som kan hjälpa att svara på uppsatsens 

frågeställning. Här belyses även skillnader, likheter och samband som finns och hur teorin kan 

anses applicerbar på det empiriska materialet.  

 

4.1 Intervju 1: Carl 
Carl är 25 år, uppvuxen och bosatt i Malmö och färdigutbildad mäklare. Han skriver sedan 

drygt två år tillbaka en livsstilsblogg. Bloggen har främst om hans eget liv som utgångspunkt 

som framförallt handlar om kläder, stil och finess.  

Bloggen 

Carl säger att hans främsta syfte med bloggen är att strukturera sin vardag och få möjlighet att 

betrakta den utifrån. Den ger honom möjlighet att se på sig själv ur ett utifrånperspektiv och 

på det sättet lär han känna sig själv bättre. Detta kan jämföras med Sernhedes (2006) 

beskrivning om det själviakttagelsebehov som mer och mer utvecklas hos unga. Man får, 

genom självframställning i medier, en möjlighet att granska sig själv ur ny synvinkel, för att 

därefter kunna utvecklas ytterligare.  

Han tänker sig bloggens läsare som återkommande besökare och med ganska bra koll på 

vilken typ av människa han själv är. Han tror att hans blogg läses som en av många bloggar, 

då den inte är ämnad att fungera som ledstjärna, utan mer ”en  i  mängden” av liknande 

bloggar. Han positionerar sig alltså, men inte som extraordinär, och är medveten om sin 

position i bloggvärlden.   

Läsarna kommenterar ibland, men inte så mycket och Carl svarar om kommentarerna rör ett 

ämne som berör honom. Han uppskattar kommentarerna och tycker det är roligt, men menar 

att det inte är något avgörande för bloggens existens. Kommentarerna känns alltså som en fri 

nyttighet som Asplund (1987) skriver om. 

 



Personlighet/identitet 

Carl beskriver sig själv som omtänksam, kontaktsökande och i behov av att vidga sitt nätverk. 

Han är öppen för olika människor med olika intressen och är även intresserad att tala om sina 

egna intressen. Han intresserar sig mycket för litteratur, kläder och att både skapa samt lyssna 

på musik. Han anser sig inte ha något direkt behov av att blogga, utan tänker göra det så länge 

tid och intresse finns. Skulle han inte haft bloggen hade han kanske startat eller ingått i en 

diskussions-/intressegrupp med likasinnade. 

Bloggandet i relation till identiteten 

Carl berättar att han som vardagsperson och bloggperson skiljer sig en aning. Bloggpersonen 

har inte lika stor integritet, och ofta ett roligare och lyxigare liv. Det är meningen att bloggen 

ska spegla Carls riktiga jag, men känsliga och allt för privata saker utelämnas, liksom 

vardagssaker som inte uppfattas som direkt lyxiga eller intressanta.  

”Man framställer väl allt som lite tjusigare. Låtsas som att man anstränger sig lite mer än 

vad man egentligen gör osv.” 

Detta kan exemplifiera Goffmans (2006) beskrivning av intrycksstyrning genom 

framträdande i den främre regionen. Den person som Carl visar upp i bloggen är medvetet 

”putsad” och förfinad, för att läsarna, eller publiken som läsarna kan anses vara då de mottar 

framträdandet, ska få ett bättre intryck av honom än vad som är verklighet. De mindre 

glamorösa detaljerna, samt privatlivet utelämnas i framställningen av honom själv och göms 

undan i den bakre regionen, vilket i analysen av empirin får symbolisera allt som inte tas med 

i bloggen. Bloggen i sig får representera den främre regionen eftersom det är vad som visas 

upp för allmänheten och varje inlägg blir därmed ett framträdande.  

Carl läser många liknande bloggar och känner en viss press på att leva upp till sin egen, och 

andras standard. Inläggen ska ha ett visst nyhetsvärde, för att inte tappa syfte. 

”De som valt att gå in och läsa skall få ut det de vill. De skall inte bli besvikna. Det hade ju 

varit tråkigt om läsarna är kunnigare i ämnet än vad jag är. Då minskar ju mitt syfte att 

blogga”. 

Genom att förmedla sina kunskaper inom livsstil och mode, positionerar sig alltså Carl bland 

andra bloggare och modeintresserade, på ett förhållandevis medvetet sätt. Han framställer sig 



själv, genom texter och bilder i bloggen och ger tydligt uttryck för sin identitet och sitt jag, 

vilket både Thompson och Sernhede beskriver att vi har behov av, för att utvecklas.  

 

4.2 Intervju 2: Maria 
Maria är 22 år, uppvuxen i Malmö, bosatt i Lund där hon läser juristprogrammet. Hon skriver 

en personlig blogg där hon framställer sig själv och sitt liv som uttråkad juriststudent på ett 

roligt och underhållande sätt. Hon har bloggat sedan 2002, men då i annan blogg och annat 

format än nu och har under årets lopp haft ett antal olika bloggar. Hon kan därmed anses 

passa in på Thorstenssons (2007) beskrivning av innovatörer eller Grästoppar gällande 

bloggandet, då hon var tidig med att anamma trenden när den fortfarande ansågs ny och lite 

främmande.   

Bloggen 

Marias syfte med bloggen är att skriva dagbok för sin egen skull och på så sätt strukturera och 

få koll på sitt liv och sin vardag, samt för att andra ska läsa och kunna ge rolig respons på det 

hon skriver. Antalet kommentarer varierar mycket och kommer periodvis och Maria 

uppskattar när folk kommenterar och tycker det är roligt. Hon tror många börjat läsa hennes 

blogg för att den handlar om hennes juridikstudier, som hon ogillar, och det kan intressera och 

roa likasinnade, folk som funderar på att börja plugga juridik eller bara intresserade. Marias 

framställande av sig själv positionerar henne bland studenter i allmänhet, dels som 

juridikstuderande och dels som en uttråkad men underhållande sådan.  

Personlighet 

Maria beskriver sig själv som utåtriktad, rolig och ironisk. Hon är engagerad i produktiva 

organisationer Lunds studentliv som radio, spex och Lundakarnevalen. Om hon inte haft sin 

blogg hade hon skrivit mer i sin privata dagbok, som hon nu skriver i parallellt med bloggen.  

Bloggandet i relation till identiteten 

Maria säger att hon inte fullt ut visar upp sitt riktiga jag i bloggen.  

”Jag lägger på mycket liksom och överdriver. Jag överdriver exempelvis mitt skolhat ganska 

mycket. Jag skriver när jag hatar och inte när jag faktiskt tycker det kul och intressant”. 



Hon förklarar att hon visar lite för mycket av sig själv och hennes ironiska sida, men inte att 

hon att förfinar sig själv. Hon säger att hon ibland kan känna en viss press på att vara 

underhållande, då det har kommit att bli temat för bloggen, och skulle hon må dåligt eller bara 

inte vara på humör kan hon inte direkt skriva det. Även Maria ägnar sig alltså åt vad Goffman 

skulle kalla för intrycksstyrning, men i hennes fall handlar det mer om att visa upp en rolig 

och underhållande sida av sig själv. Hon vill roa publiken och ge den vad hon gissar att de 

förväntar sig av henne och använder bloggen som scen. Bloggen blir en del av Marias främre 

region som hon styr över.  Hon skulle aldrig skriva om sitt kärleksliv, eller om hon dejtade 

någon. Detta dels för att hon inte anser att man bör kommunicera sådana saker offentligt och 

även för att hon själv hade hatat om någon hon dejtat skrev om henne. Överlag tycker hon inte 

att man ska vara allt för utelämnande om sig själv eller andra. Hon har ganska tydligt uppdelat 

i kategorier om vad som kan framföras, och vad som bör vara osagt och kvar i den bakre 

regionen.   

”Det kan bli väldigt jobbigt för en själv och det är ofta inte värt det. Man måste tänka på att 

det skrivna ordet finns kvar, och även om det känns rätt i ”stundens hetta” så är det 

antagligen inte lika roligt om tre år”. 

Bloggens förmåga att fixera budskapet, i form av att texterna lagras och därmed går att 

distansera från tid och rum är alltså vad som hindrar Maria från att blogga om för starka 

känslor under bråk och dylikt. Rädslan finns att när man delat med sig för mycket av det som 

kanske borde stannat i den bakre regionen och sedan ångrar det, är det försent, då 

informationen hamnat hos fel person den inte var ämnad för och som kan spara på texterna så 

länge han/hon önskar. Thompsons (2001) beskrivningar av mediernas förmåga att fixera 

symboler och distanseringen av tid och rum är alltså något som blir avgörande i Marias val av 

bloggämnen.   

Hon nämner också att hon inte kommer fortsätta blogga på det sättet hon gör idag när hon får 

man, barn och jobb, då hon har mer att förlora och bör visa upp en annan, mer mogen sida. 

Hon vill inte förstöra för sig själv genom att skriva för ironiskt eller ingående i bloggen, så då 

kommer hon vara anonym, eller sluta.  

 

 

 



4.3 Intervju 3: Lina 
Lina är 27 år, från Örebro och nu bosatt i Malmö med sin pojkvän. Hon jobbar som 

civilingenjör. Hon har bloggat sen 2-3 år tillbaka och hennes blogg handlar mest om hennes 

liv, vad hon gör om dagarna och hon lägger upp mycket bilder. 

Bloggen 

Lina startade bloggen i informationssyfte för nära och kära, då hon hade flyttat en bit från sin 

hemstad och kände att det var ett bra sätt att uppdatera för de om sitt liv. Det får komplettera 

det faktum att de ses så sällan, och hon tror att det är mest hennes kompisar som läser 

bloggen. Till skillnad från Maria, som hindras lite av bloggens förmåga att fixera text och 

distansera tid och rum till andra, så utnyttjar Lina denna funktion. Bloggen möjliggör 

informationsspridning till människor långt borta och de kan ta del av informationen mycket 

senare, eftersom den är fixerad, precis som Thompson beskriver mediernas potentialer, på ett 

positivt sätt.  

Hon använder den även för sin egen del, för att få ur sig saker, som en dagbok. Hon tar mest 

upp vardagliga saker, som träning, vad hon äter till middag och om hon gjort något roligt. 

Hon får kommentarer ibland och det tycker hon är roligt.  

Personlighet 

Lina beskriver sig själv som glad, sprallig, pratglad och hon gillar att skriva, men i övrigt har 

hon inga direkt kreativa drag. Hon intresserar sig mycket för träning och gymnastik och gillar 

matlagning. Hon har egentligen inget behov av att blogga, bara om det hänt något roligt som 

hon vill dela med sig av. Hade hon inte haft bloggen hade hon skrivit mer i sin privata 

dagbok.  

Bloggandet i relation till identiteten 

Lina anser att hennes blogg speglar hennes riktiga jag.  

”Har jag roligt skriver jag det. Har jag tråkigt skriver jag det. Jag förfinar mig inte. Den 

handlar om allt, inte bara exempelvis mode eller så, utan verkligen om vad jag gör”. 

Ibland känner hon att bloggen handlar om lite väl trista saker och att hon borde vara lite 

roligare. Men eftersom syftet inte är att direkt underhålla eller bli känd så har hon ingen press 

på sig. Hon skulle aldrig ta upp bråk, meningsskiljaktigheter eller annat för personligt, där 



folk kanske kan känna igen sig. Hon skriver inte heller vad hon egentligen tycker om sitt jobb, 

ifall någon där skulle läsa bloggen.  

Även Lina ägnar sig också åt vad Goffman skulle kalla för intrycksstyrning genom sin blogg, 

men hon är mån om att läsarna ska få en sann bild av henne. Hon anser sitt framträdande vara 

verkligt, inte förvrängt eller förfinat. Hon lever dock upp till de anständighetsnormer som hon 

anser är ställda på henne, genom att inte skriva något dåligt om sitt jobb, utan lämnar dessa 

tankar kvar i den bakre regionen, liksom oenigheter i sin bekantskapskrets som anser vara för 

privat för att visas upp i den främre regionen.  

 

4.4 Intervju 4: Samuel  
Samuel är 29 år, uppväxt på Gotland men nu bosatt i Malmö med sin flickvän. Han arbetar 

som frilandsjournalist och skribent inriktad på politiska frågor. Samuel har bloggat sen cirka 5 

år tillbaka, för att få ut budskap, tankar och åsikter och för att bloggen är lättare att använda 

sig av än en hemsida. Han är, precis som Maria, en innovatör bland bloggare, då han var tidigt 

ute med att utnyttja denna kanal för åsiktsspridning och dagboksskrivning och ser bloggande 

som en naturligt inslag i vardagen.  

Han har olika bloggar, många jobbrelaterade, men i intervjun fokuserade vi på hans privata 

blogg han delar med sin flickvän. 

Bloggen 

Bloggens främsta syfte är att Samuel och hans flickvän vill uppdatera släkt och vänner, som 

de inte träffar så ofta, om sina liv, vad de gör och även att lägga in roliga videoklipp och 

liknande. Ibland kan Samuel få lite dåligt samvete över bloggen och för att de inte uppdaterar 

den tillräckligt ofta. Bloggen fungerar dels som en dagbok för de själva och dels något som 

stillar deras samvete gentemot släkt och vänner. Samuel utnyttjar alltså, precis som Lina, 

bloggens möjlighet att distansera tid och rum, för att på så sätt inkludera andra i hans liv. 

Personlighet 

Samuel beskriver sig själv som snäll, omtänksam, smart och trevlig. Hans främsta intresse är 

politik och samhälle. Han gillar idrott, spelar lite fotboll och även fiol. Hans flickvän, som 

också skriver i bloggen arbetar som dramapedagog. Hade de inte bloggat hade de ändå haft en 

hemsida, som liknade bloggen.  



Bloggen i relation till identiteten 

Samuel menar att bloggen i allra högsta grad speglar hans personlighet. De skriver mycket 

rakt upp och ner, utan underdrifter eller överdrifter. Han tillägger dock att de lägger upp de 

snyggaste bilderna på sig själva, om det finns fler alternativ, och att de på så sätt kanske vill 

framstå som ”bättre”.  

”Det är en privat blogg som blir offentlig. Man ska tänka på läsarna om det kan finns saker i 

vårt liv som exempelvis min flickväns elever inte bör se, lägger vi inte upp det. Inte heller sånt 

som rent allmän ärt för privat eller utlämnande”. 

Samuel menar också att man som bloggare bör ha rätt ambitionsnivå, inse sin kapacitet och se 

det lite som ett ”jobb”, så den inte bara självdör. Han tror att de kommer ha kvar bloggen om 

tio år, men att den antagligen ser annorlunda ut, beroende på den tekniska utvecklingen, samt 

sin personliga utveckling.  

Genom Samuels sätt att beskriva sin blogg och sin relation till den exemplifieras tydligt 

Goffmans beskrivning av den främre regionen. Bloggen fungerar som en arena där man visar 

upp vem man är och vad man vill ha sagt och detta mottas av en publik. Det behov av 

självframställning som både Thompson och Sernhede beskriver, tillfredställs med hjälp av 

bloggen, då man genom att beskriva sig själv både visar vem man är, och vem man inte är och 

positionerar sig därmed i det sociala fältet, mer eller mindre medvetet.   

4.5 Intervju 5: Erika  
Erika är 29 år, civilekonom, uppvuxen och bosatt i Karlskrona med sin man och 1-åriga dotter 

Lisa. Hon har bloggat sedan Lisa föddes om Lisa och hennes utveckling.  

Bloggen  

Syftet med bloggen är att med hjälp av text och bilder uppdatera om Lisas liv så att släkt och 

vänner runt om i Sverige kan följa hennes uppväxt genom bloggen och vara delaktiga, trots 

avståndet. Ibland blir bloggen en stressfaktor, då hon inte hunnit lägga upp nya inlägg och 

bilder. Hon känner alltså press från läsarna, eller publiken, att uppdatera bloggen hon själv 

upprättat.  Hon brukar få 2-3 kommentarer per inlägg och tycker det är roligt att se vad folk 

tycker om det hon producerat. Hon säger att hennes blogg inte påverkas av kommentarerna, 

men att hon inte skrivit bloggen om den inte lästs av någon. Att någon läser är alltså viktigt, 

att få kommentarer är roligt. Att hon postar inlägg och får kommentarer på detta kan 



exemplifiera Asplunds (1987) begrepp: social responsivitet. Läsarna bekräftar att bloggen 

finns och att de läst den genom att kommentera den. Erika, och de övriga respondenterna, får 

därmed bekräftat för sig att de inte skriver ut i rymden, utan att det faktiskt finns mottagare 

för texten. Detta kan vara förklaringen till att det respondenter som ser dagboksskrivande som 

alternativ, ändå väljer offentliga webben som dagbok och de som skriver till släkt och vänner 

som bor långt bort, inte tröttnar, utan fortsätter uppdatera. Kanske är det också denna faktor 

som gör att bloggarna ibland känner sig stressade över bloggen, då läsarna finns bekräftade 

som just läsare, p.g.a. kommentarsfunktionen.  

Även om Asplund mest beskriver social responsivitet som hälsningsceremonier, anser vi att 

det är applicerbart på bloggarens skrivande och läsarnas möjlighet att kunna kommentera, då 

det handlar om att bekräfta varandras existens. Samtliga av de intervjuade beskriver inte 

kommentarerna som något direkt nödvändigt, utan något som är ”lite  roligt” eller 

uppmuntrande, alltså något som resulterar i ett välbefinnande. Varken bloggaren eller de 

kommenterande läsarna ägnar sig åt något tvunget, det kan liknas vid en fri nyttighet, precis 

som att hälsa.    

Personlighet 

Erika beskriver sig själv som noggrann, ordentlig och duktig. Hon gillar att läsa och laga mat 

och sen hon fick sin dotter har det blivit en väldigt stor del av hennes liv. Hade hon inte 

bloggat hade hon kanske gjort en fotobok eller liknande, som Lisa kunde fått när hon blivit 

större. Hon och hennes man pratar om att skriva ut bloggen och ge till Lisa när hon blivit 

större.  

Bloggen i relation till identiteten 

Lisa menar att bloggen i allra högsta grad speglar en sann bild av dottern och att hon är 

väldigt ärlig. Hon menar att hon kör sin grej, utan någon direkt press, men att hon vill att 

läsarna ska tycka att den är rolig och bra. Återigen påpekar hon att hon känner att hon borde 

uppdatera ofta med bilder, och att det är anledningen till att folk läser den. Överlag anser hon 

det viktigt att tänka på läsarna. Hon är mån om vad som visas upp i den främre regionen helt 

enkelt.  

Erika är lite försiktig vad hon postar i inläggen.  



 

”Jag är väldigt försiktig med att lägga upp bilder där min dotter är naken. Man vet ju inte 

exakt vilka det är som kollar. Sen berättar jag aldrig exakt när jag är bortrest, man har ju 

hört om inbrott och sådant”. 

Erika exemplifierar ytterligare en negativ konsekvens av mediernas fixeringsförmåga som 

Thompson tar upp, och att distanseringen gör att ett budskap kan mottas av helt fel person, 

och man inte är försiktig med vad man förmedlar via sin blogg.  

 

4.6 Intervju 6: Cecilia 
Cecilia är 22 år, uppvuxen i Helsingborg och numera bosatt i Linköping där hon studerar till 

logoped. Hon har bloggat sedan tre år tillbaka och började blogga då hon blev inspirerad av 

sina vänner som bloggade. Hon hamnar därmed, tillsammans med dryga hälften av våra 

respondenter, under den kategori som Thorstenson (2007) kallar E fterföljare. De blev 

inspirerade av innovatörer till bloggandet, tyckte det verkade vara en rolig sysselsättning och 

började därmed själva, när de fått bekräftat av andra att det var roligt. Det svarar inte på 

frågeställningen om varför man bloggar, utan på hur man började, men det är trots allt en 

förutsättning till att hålla på med det i nuläget.     

Bloggen 

Bloggen handlar om Cecilias liv, hennes tankar, allmänna saker som händer och om hon 

shoppat något roligt. Hon bloggar för att hon tycker det är roligt att skriva och för vänner som 

bor långt bort eller bara vill följa hennes liv. Bloggen uppdateras varje dag och Cecilia känner 

ett visst ansvar att faktiskt uppdatera bloggen.  Hon uppskattar att folk läser bloggen och blir 

glad om de kommenterar.  

”Men annars tycker jag mest det är kul för mig själv. Det är roligt att kunna gå tillbaka och 

läsa om sig själv och om några år kunna komma ihåg vad man gjort och så”. 

Personligt 

Cecilia beskriver sig själv som lite blyg och snäll. Hon gillar att skriva och har skrivit en del 

noveller. Hon gillar träning, musik och film samt att umgås med vänner. Hon anser sig inte 

direkt ha något behov av att blogga och hade inte bloggen funnits hade hon nog skrivit mer 

dagbok. Cecilias, och liksom många av de övriga respondenternas beskrivning av bloggandet 



kan liknas vid Thompsons beskrivning av Jagbildningsprocessen, då bloggen liksom 

identiteten eller jaget är ett projekt som aktivt skapas och omkonstrueras med tiden. När man 

själv eller ens liv förändras har man ett behov av att framställa detta, genom sig själv eller 

genom en förlängning av sig själv, som bloggen kan liknas vid. Bloggen blir ett medium för 

individen att visa och utveckla sin identitet individen genom.    

Andra tankar k ring bloggen och hon själv 

Cecilias blogg speglar inte henne själv helt och hållet. Hon skulle inte skriva om hon mår 

riktigt dåligt och genomgår något jobbigt. Hon tycker att hennes chef ska kunna läsa bloggen, 

utan att dennes uppfattning om henne ändras. 

”Jag lämnar inte ut hela mig själv, så att säga” 

Ibland kan bloggen bli ett stressmoment, när hon känner att hon måste uppdatera den varje 

dag. Cecilia tycker att huvudsaken är att man inte sårar andra i sin blogg eller blir för 

personlig. Hon tror definitivt att hon kommer blogga om 10 år, men vet inte vilken 

utformning bloggen kommer ha.  

4.7 Intervju 7: Anna 
Anna är 21 år, uppvuxen i Ängelholm och nu bosatt i Helsingborg där hon studerar biologi. 

Hon skriver sedan 1 år tillbaka en blogg där hon beskriver sin vardag, vad som händer henne 

och vad hon tycker och tänker om saker och ting i livet. 

Bloggen 

Anna bloggar för sin egen skull och mest när hon har något på hjärtat. Hon tar inte sin blogg 

på så stort allvar (och det vill hon inte heller att andra ska göra) utan ser den som en möjlighet 

för henne att få skriva, någonting som hon gillar att göra, samt erkänner hon att den fungerar 

lite som en ego-tripp. ”  

”En del vet jag inte vilka det är, men det stör mig inte. Jag undrar dock varför de vill läsa om 

mig? Jag tycker inte själv att min egna blogg är så bra eller intressant, den följer ingen röd 

tråd, har ingen struktur eller något mål. Den finns mest bara.” 

 

Anna säger att hon inte får så många kommentarer på sin blogg. Hon brukar besvara 

kommentarerna om hon får några och tycker det är kul, hon menar att det fungerar lite som ett 



bevis på att folk intresserar sig och tycker någonting om det hon skriver. Tanken från början 

var dock inte att folk skulle läsa hennes blogg, den skulle mer fungera som ett sätt för henne 

att gå tillbaka och läsa om sig själv. Även detta kan exemplifiera behovet av att 

självframställa sig själv och använda tillgängliga medier för detta. Det kan vara en version av 

vad Sernhede beskriver som narcissistisk självframställning, som sker genom bloggen. 

Respondenterna beskriver inte direkt några narcissistiska behov, utan mer ett behov av att 

uttrycka sig och få ner tankar i skrift. Detta påminner dock om Sernhedes beskrivningar av 

behov som utmynnar i självframställning genom kreativa uttryckssätt, som dagboksskrivande. 

Bloggen hjälper till med den självreflektion via medier som unga sägs ha behov av och till 

även om respondenterna är omedvetna om både sina behov och hur de tillfredställs.  

Personlighet 

Anna ser sig själv som en självsäker person. Hon är en glad, men samlad och lugn person utan 

något behov av att stå i rampljuset. Hon gillar hästar och sina studier. Hade hon inte haft sin 

blogg hade hon använt sig mer av Facebook eller skrivit dagbok.  

 

Bloggen i relation till identiteten  

Anna berättar att hon alltid är ärlig på sin blogg och ser ingen mening med att ljuga bara för 

att folk ska tycka det är roligare att läsa hennes blogg. 

”Det är många småttingar som bloggar en massa skitsnack, sånt blir man trött på. Att man 

tar sig tid och försöker stava rätt, det är viktigt. Man märker att det lätt försvinner i Internet-

världen. Jag menar det är fortfarande ord vi skriver, även om det inte är papper vi skriver ner 

dem på.” 

Detta uttalande visar att Anna, genom din blogg, positionerar sig bland bloggare. Hon är inte 

en av dessa ”småttingar” vilket hela hennes blogg är ett exempel på. Bloggen säger alltså vem 

Anna är, och vem hon inte är, och därmed är behovet Thompson pratar om; att framställa sitt 

jag och sin identitet, till viss del tillfredsställt.  

Vidare anser Anna att man inte bör ta upp för känsliga ämnen på sin blogg och att folk lätt blir 

sårade. Hon menar att det ibland kan vara ett problem att man inte kan sudda ut offentligt 

publicerade ord men tror ändå att hon kommer fortsätta blogga längre fram, då kanske i någon 



annan form av blogg. Hon tycker själv att det är intressant när folk bloggar av vettiga 

anledningar så som i jobb- eller målsyfte och läser gärna andras bloggar när hon får tid över. 

4.8 Intervju 8: Mia 
Mia är 23 år gammal och bor i Kalmar där hon har pluggat journalistik. I nuläget söker hon 

jobb samtidigt som hon sedan drygt två år tillbaka skriver en blogg. I bloggen skriver hon om 

sina tankar och åsikter, men även nyheter och vardagshändelser.  

Blogg 

Mia berättar att hon har bloggat i drygt två år men att hon redan som 15-åring började skriva 

dagböcker på Internet. Hon ser detta som ett sätt att ventilera sina tankar men även att hålla 

kontakt med vänner och bekanta som befinner sig utomlands, trots att hon ser det som en 

envägskommunikation.  

”..men jag har märkt att jag mailar vänner mer när jag inte bloggar. Jag antar väl att jag 

måste agera ut i någon kanal? Haha..”. 

Besökare brukar inte kommentera hennes inlägg men när detta väl händer brukar hon 

kommentera tillbaka.  

 

Personlighet 

Mia beskriver sig själv som en lugn, vanlig tjej. Hon anser sig själv inte vara särskilt kreativ 

men berättar att hon har ett behov av att uttrycka sig. Detta gör hon ibland genom att måla och 

teckna. Hon skriver även mycket texter och i och med sin utbildning förklarar hon att den är 

viktig för henne. 

Bloggandet i relation till identiteten 

När Mia bloggar är hon för det mesta alltid ärlig, dock har hon en tendens att överdriva.  

”På så sätt blir texten blir mer intressant. Jag brukar läsa igenom den själv och 

sedan se hur de låter. Jag vet att det finns en möjlighet att folk läser och därför vill jag att det 

ska vara en bra text, så man kan säga att jag anpassar sig till en potentiell läsare. Det är 

Ju det som är skillnaden mellan att skriva egen privat dagbok. Bloggen blir väl lite av en 



produkt på ngt vis”. 

Mia förklarar att hon genom bloggen får ut en del som hon tidigare inte fått och hon säger att 

hon också är medveten om att hon ger ut en bild av sig själv på Internet som hon sedan måste 

upprätthålla. Dock menar hon att det nog är hon själv som har mest förväntningar på sin 

blogg. 

Hon menar att bloggar är kul och tycker det är bra med denna typ av forum där enskilda 

individer kan göra sig hörda och få uttrycka sig fritt. 

Den medierade erfarenhet som Thompson beskriver får mottagare via medier. Genom att 

vända på detta synsätt kan man emellertid se samtliga intervjupersoner som förmedlare av 

erfarenhet som genom bloggen blir medierad. Läsarna av bloggen får inblick i 

respondenternas liv på ett sätt de inte fått om de inte läst bloggen. Erikas vänner som inte 

träffar hennes dotter så ofta får ändå erfara hennes liv, genom bloggen. Carls läsare får inblick 

i en ung, nyutexaminerad mäklares vardag och livsstil genom hans blogg och Marias läsare 

får en bild av hur det är att vara juridikstuderande och vantrivas med det. Även om 

respondenterna inte verka ha reflekterat direkt över detta faktum, kan det ändå både påverka 

deras bloggstil och tillfredsställa självframställelsebehov och utveckla identitets bildande samt 

bidra med reflexivitet över självframställningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Diskussion/Slutsats 
I den avslutande diskussionen ger vi utrymme för egna tankar och åsikter kring de resultat 

som framkommit utav analysen. Vidare presenteras slutsatser som svarar mot 

problemställningen och undersökningens syfte.  

 
I denna uppsats ämnar vi besvara varför unga människor ägnar sig åt bloggande, som saknar 

både ekonomiskt och politiskt syfte. Denna fråga reser följdfrågorna om det går att se en 

koppling mellan individens bloggande och dess identitetsbildande, vad bloggandet får för 

konsekvenser samt hur individen påverkas sinnesmässigt.  

 

Intervjupersonerna har beskrivit två huvudanledningar till att blogga. Dels för att utnyttja 

bloggens tekniska möjlighet; att kunna fixeras under längre tid och framför allt kunna 

distansera tid och rum, och därmed sprida information om sig själva och sina liv till släkt och 

vänner de vill hålla kontakt med, men inte hinner träffa eller höra av sig till så mycket då de 

bor i andra delar av landet. De andra respondenternas huvudsyfte är att föra en offentlig 

dagbok om sig själva och sina liv, för sitt eget nöjes skull, främst att man gillar att föra 

dagboksanteckningar och genom bloggen se sitt liv ur ett annat perspektiv. Respondenterna 

beskriver det som ”en rolig grej” och ingen har gått in i sitt bloggande med blodigt allvar. Vi 

tror att båda anledningarna påverkar både bloggarnas identitetsbildande och sinnesmässigt, 

även om respondenterna själva inte reflekterar över detta på ett djupare plan, än att det är 

roligt, intressant, stillar behov av att skriva samt stillar samvetet inför de närstående man 

borde kontakta oftare.  

 
Mycket i den teoretiska referensramen är applicerbart på empirin och analysen av den.  

Anledningen till att respondenterna börjar blogga går att applicera på Thorstenssons 

beskrivningar av Grästoppar och efterföljare. Det faktum svarar dock mest på frågan om hur 

man började och inte direkt varför man sedan fortsatte med det, vilket är det intressanta i 

denna uppsats. 

Respondenternas beskrivning av att kunna gå tillbaka och ta del av de fixerade berättelserna 

om sitt eget liv kan påverka behovet av självframställning, positionering och 

identitetsskapande. Intervjupersonerna bekräftar med sina uttalanden vad som tas upp i teorin 

och i analysen av detta kan man knyta samman dessa faktorer. Vi anser dock inte 

respondenterna vara medvetna om dessa behov, kopplade till identitetskonstruktion, utan 

beskriver sitt bloggande på ett mer ytligt och vardagligt funktionellt plan som skapar ett 



välbefinnande, men vad som ligger bakom detta har få reflekterat vidare över. Vi tror dock att 

när vi i efterhand delar med oss av undersökningens resultat till respondenterna, kan samtliga 

hålla med om slutsatsen; att bloggandet är en bidragande faktor till bloggarnas 

identitetskonstruktion, självreflektion och välbefinnande.  

 

Även om bloggarna talar väl om sin sysselsättning och sina känslor inför detta, går det genom 

svaren att uppfatta känslor av stress, dels för att uppdatera bloggen tillräckligt ofta och även 

för att det som skrivs ska läsas av s.k. okända människor som informationen inte är ämnad 

för. Detta faktum förbises dock eftersom ingen valt att ta detta på allvar eller göra något för 

att förhindra detta.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Bloggen 

 

Hur länge har du bloggat och hur började du blogga? 

● 

Hur mycket tid lägger du dagligen/i veckan på din blogg? 

● 

Vad handlar din blogg främst om? 

● 

Vad är det främsta syftet med din blogg? 

● 

Hur ofta uppdaterar du din blogg? 

● 

Hur känns det när du inte uppdaterat din blogg? 

● 

Får du många kommentarer på dina inlägg? 

● 

Brukar du besvara kommentarerna? 

● 

Är det viktigt för dig att folk tar del av din blogg? 

● 

Är det viktigt för dig att folk kommenterar din blogg/dina inlägg? 

● 

Varför tror du folk tar del av just din blogg? 

● 

Personligheten 

Hur skulle du beskriva din personlighet? 

● 

Vad har du för intressen/hobby? 

● 

Anser du att du har ett behov av att blogga? Om ja, hur yttrar sig det? 

● 

Om du inte hade en blogg, tror du att du skulle göra något annat för att få ut dina 



● 

tankar/idéer etc.och i så fall vad? 

Bloggandet i relation till identiteten 

Upplever du att din blogg speglar ditt riktiga ja? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

● 

Är meningen att din blogg ska spegla dig och dina åsikter? 

● 

Bryr du dig om vad folk tycker om din blogg? 

● 

Upplever du att du förändrar dig/din blogg efter vad folk tycker? 

● 

Upplever du att du har du vissa förväntningar du måste leva upp till när du skriver din 

● 

blogg? Om ja, vad är det för förväntningar och vems förväntningar är de? 

Skriver du ärligt i din blogg eller förvränger och förskönar du den? 

● 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man bloggar? 

● 

Vad skulle du aldrig ta upp i din blogg? (och varför skulle du inte ta upp just det?) 

● 

Tycker du att det finns några gränser för vad man inte ska/bör ta upp i sin blogg? 

● 

Är din blogg någonsin ett problem/ställer till med problem? 

● 

Har du kvar din blogg om 10 år? 

● 

Vad skulle få dig att sluta blogga? 

● 

Önskar du att du kunde hindra någon från att läsa din blogg? 

● 

Läser du själv bloggar? 

● 

Vad har du för generell inställning till bloggar? 

● 


