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Sammanfattning 

Sociala medier tar allt mer plats i våra vardagliga liv. Vi skapar inte längre oss själva i en 

gömd vrå i universum, där bara ett fåtal kan se på. Berättelsen om jaget ser inte ut som den 

gjort för bara några år sedan. Det blir mer viktigt att sticka ut och att bli sedd av publiken. 

Termen personligt varumärke har blivit ett begrepp. Historier om människors kändisskap som 

började med att de hade alteregon som drev deras bloggar fyller skvallertidningarna. Man 

pratar om att marknadsföra sig och bloggen verkar vara ett ypperligt redskap i denna process.  

 Syftet med den här studien har varit att försöka få en ökad förståelse för hur individer 

använder bloggen som verktyg när de kommunicerar sin självbild till omvärlden. Vi har 

önskat veta mer om hur identiteter formas och skapas i samverkan med bloggen som redskap 

och i förlängningen även tittat på vad det kan få för konsekvenser i det vardagliga livet. Detta 

har vi gjort genom att genomföra kvalitativa intervjuer med människor som skriver egna 

bloggar, med en fråga om hur de vill framställa sig på internet. 

   I vårt analyserade material har vi kunnat se tendenser som pekat på att samtliga av våra 

informanter är ganska medvetna om att de mer eller mindre skapar en alternativ identitet på 

sin blogg. Det är inte en totalt väsensskild identitet utan snarare en putsad och fixad version 

av människan som sitter bakom skärmen.  
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1. Inledning, bakgrund och tidigare forskning  

Kändisbloggerskan Hanna Widerstedth blev mycket uppmärksammad när hon gick ut och 

avslöjade sin provokativa bloggidentitet som ett konstprojekt och att den bild av sig själv, som 

hon visat upp på nätet inte var hon. Detta väckte hos oss ett intresse för att titta närmare på 

hur vi framställer oss själva på nätet och specifikt i bloggsammanhang, samt i förlängningen 

av detta se vilka eventuella konsekvenser detta kan få i det verkliga livet. 

    Fenomenet blogg erbjuder en ingång till att studera människors beteenden på internet och 

genom att använda bloggar som en lins kan forskare analysera sociala och psykologiska 

frågeställningar inom datamedierad kommunikation. “Blogs illustrate the fusion of key 

elements of human desire - to express one’s identity, create community, structure one’s past 

and present experiences - with the main technological features of 21st century digital 

communication.” (Gurak & Antonijevic, 2008). Genom att använda bloggar i forskningssyfte 

kan vi inhämta mer kunskap om hur människor idag använder digitala medier och på så sätt 

lära oss mer om hur sociala normer och beteenden ser ut. 

 Det finns en uppfattning om att skapandet av vårt jag har blivit allt mer reflexivt, i det att 

vi i allt högre utsträckning faller tillbaka på våra egna resurser, när vi ska försöka att sätta 

samman en identitet åt oss själva. Vi skapar idag vår jagbild i allt större omfattning med hjälp 

av de nya och framväxande kommunikationsmedierna, men om vi skruvar tillbaks våra 

klockor några hundra år såg världen annorlunda ut och de processer som var aktiva i 

identitetsskapandet var troligtvis mindre komplexa än dagens.  

Tidigare fick de flesta individer det symboliska material som fungerade som byggmaterial 

till jagbildnigen via överföring ansikte mot ansikte. Men i samband med ett allt mer 

tillgängligt och växande medieutbud har vi fått tillgång till en allt större arsenal av symboliskt 

material att använda oss av i skapandet av vår jagbild (Thompson 2008). 

   

   Medieutvecklingen inte bara berikar och förvandlar jagbildningens process, den skapar  

   också ett nytt slags intimitet som i vissa grundläggande avseenden skiljer sig ifrån de  

   former av intimitet som utmärker interaktion ansikte mot ansikte (Thompson 2008:257). 

 

I artikeln Information & Communications Technology Law (2008) skriver Karen McCullagh 

om riskerna (och varför vi tar dem) när vi presenterar våra jag och vårt privata liv i sociala 

medier och specifikt i bloggsammanhang.  

   

   Blogs are permeating most niches of social life, and addressing a wide range of topics 

   from scholarly and political issues to family and children’s daily lives. By their very 

   nature, blogs raise a number of privacy issues as they are easy to produce and 

   disseminate, resulting in large amounts of sometimes personal information being 

   broadcast across the Internet in a persistent and cumulative manner (McCullagh 2008). 
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Artikeln väckte vår nyfikenhet till att gå vidare med större fokus på identitet och jagskapande  

i bloggsammanhang. Vi ska inte här sticka understol med att vi tycker att det finns något 

beroendeframkallande med bloggar – har man en gång börjat följa en blogg vill man gärna 

fortsätta, och tydligen finns det något vanebildande med att skriva dem också. Man kan likna 

bloggen vid en hemsida med den skillnaden att på en blogg ersätter du vanligtvis inte 

gammalt material med nytt utan du bygger konstant på med ny information. Resultatet blir ett 

ständigt växande material av inlägg och poster i ett växande arkiv (McCullog, 2008). 

 Begreppet blogg är en förkortning av engelskans web-log och för att strukturera upp 

begreppet ytterligare kan man dela in bloggarna i ett antal olika kategorier såsom; personliga 

bloggar av dagbokskaraktär, filterbloggar (blogg som bygger på länkar till andra intressanta 

sidor som bloggaren kommenterar eller tipsar om) samt ämnesstyrda bloggar (Rettberg, 

2008:9).  

 I sin bok The Discourse of Blogs and Wiki listar Greg Meyers upp några viktiga punkter 

kring varför vi ska bry oss om bloggar.  

 För det första börjar bloggar bli viktiga inom den politiska, sociala och ekonomiska 

världen.  

 För det andra kan det hjälpa oss att titta närmare på ett mediefenomen som är relativt ung 

och i utveckling – då det kan hjälpa oss att bättre förstå andra mer etablerade medier som vi 

kanske tar för givna. För det tredje använder bloggmediet sig av internets alla möjligheter fullt 

ut – med tanke på länkar, sökmotorer, användandet av olika material (text, bild, film och så 

vidare) (Myers 2009:3) vilket gör det intressant, sett ur ett mediekommunikativt perspektiv. 

 Falkheimer (2003) introducerar begreppet autokommunikation inom forskningsområdet 

strategisk kommunikation och identitet. Autokommunikation innebär att man på ett eller 

annat sätt kommunicerar för sig själv, att via skrift hålla ett anförande inför publik. Även 

Rettberg (2008) beskriver en bloggskrivares medvetenhet av att; skriva för en publik: 

”Bloggers don’t simply write to their ’Dear Diary’ as you would do in a traditional diary, they 

write into the world with a clear expectation of having readers”(2008:57). I dagens samhälle 

är de sociala medierna en otroligt viktig del, där bloggar tar en stor del av jagbildningen, och 

Falkheimer (2003) diskuterar begreppet autokommunikation och menar att vi idag har ett 

större bekräftelsebehov.  

Bloggar idag tycks mer fungera som den gamla tidens dagböcker men som numera har 

öppnats upp för alla som vill läsa. Syftet med våra digitala dagböcker är alltså baserat på ett 
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bekräftelsebehov, att bekräfta våra jag och gärna genom exponering av allt vi är och allt vi  

vill bli.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att titta närmare på hur tio olika bloggskrivare kommunicerar sin 

identitet med bloggen som verktyg. Vår forskningsfråga handlar om att få en ökad förståelse 

kring hur bloggare eventuellt bygger och förändrar sin självbild och identitet med hjälp av 

bloggskrivande. Konkret ska vi försöka besvara följande frågor i vår undersökning.  

1. Skapar vi medvetet eller omedvetet alternativa identiteter i bloggsammanhang? 

2. Hur kommuniceras identitet med hjälp av bloggen? 

3. Hur får skapandet av bloggidentitet konsekvenser i vardagslivet? 

 

3. Metod 

Under denna huvudrubrik följer vårt tillvägagångssätt, som vi valt att dela upp i 4 

underrubriker för att på detta sätt skapa en överskådlig genomgång av våra metodval. 

 

3.1 Urval  

För att angripa vår forskningsfråga och få ett användbart empiriskt material föll vårt val på en 

kvalitativ studie. Då vår frågeställning handlar om att förstå ett beteende och hitta mönster, är 

de kvalitativa intervjuerna att föredra eftersom vårt ämne delvis rör ett ganska komplext och 

abstrakt fenomen – identitetsskapande – som kräver djupa och tolkande analyser. 

    Rent konkret har vi valt ut 10 stycken bloggskrivare av varierande kön och ålder. Vi har 

vidare valt att fokusera på bloggar som skrivs och produceras av privatpersoner och har 

därmed valt bort företagsbloggar – detta för att avgränsa vårt område.  

 Vi motiverar antalet olika bloggar med att vi för det första velat få ett hanterbart material 

och för det andra med att få en tillräcklig bredd och variation i urvalet – detta för att det 

samlade materialet skulle bli tillräckligt mättat med information.  

 Vid vår kontakt med de utvalda respondenterna har vi valt att presentera vår undersökning 

– kort och gott – som en intervju om bloggskrivande, för att om möjligt undvika den så 

kallade intervjueffekten (Østbye et al. 2008:153). Att inte nämna att det var kopplat till 

begreppet identitet, var alltså ett medvetet val då vi misstänkte att det kunde påverka 

respondenterna att förbereda tankar och svar i förväg. 
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    Rent praktiskt har vi förhört oss i vår bekantskapskrets om huruvida de känner till någon 

som skriver blogg och som kan tänkas ställa upp på en intervju, men undvikit personer som vi 

känner sedan tidigare. Tillgängligheten och forskningsuppdragets tidsramar har gjort att vi fått 

kompromissa något vad gäller bredden på vår urvalsgrupp. Med andra ord har vi hämtat våra 

informanter inom Skåneregionen och vi har försökt att få ett brett åldersspann på 

informanterna som möjligt, men vi är väl medvetna om att ett större åldersspann hos våra 

informanter hade varit önskvärt. 

 Faktorer som kan ha påverkat vårt material är exempelvis antalet respondenter, urvalet och 

bredden av informanter. Detta har gjort att vi undviker att dra några generaliserande slutsatser 

utifrån vårt material, men har förhoppning om att det kan ge en ökad förståelse kring frågor 

om bloggar och identitet. 

 

3.2 Utrustning och intervjuguide 

När det gäller utformningen av våra frågor har vi strukturerat dem utifrån 3 olika teman, 

kopplade till våra frågeställningar. Under dessa teman har vi sedan operationaliserat vårt syfte 

och våra frågeställningar, genom att försöka bryta ner desamma till mer konkreta och 

förståeliga frågor att rikta till våra informanter.  

 Det upplägg vi valde för vår intervjuguide utgick ifrån det som Østbye m.fl. (2008:104 f.) 

beskriver som samtalsformen, i vilket man ska tänka på ordningsföljden på frågorna, genom 

att börja med enklare och mer konkreta frågor, för att sedan längre fram i intervjun ställa mer 

kritiska och kontroversiella frågor. Alla våra intervjuer spelades in med diktafon för att vid 

kvalitativa intervjuer kan varje formulering, betoning eller paus vara av vikt. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Precis som i all forskning är det forskningsprojektets perspektiv och frågeställning samt 

resurser och undersökningsobjekt som måste avgöra vilka intervjumetoder som ska användas.  

 Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide, (se bilaga 

1) detta för att möjliggöra en avspänd dialog där det kunde kännas naturligt med uppföljande 

frågor och intressanta sidospår.  

   Då vårt empiriska material består av personliga samtalsintervjuer, var det av största vikt att 

de genomfördes så korrekt som möjligt. Vad gäller själva utförandet av intervjuerna gjordes 

de alla face to face eftersom vi inte ville förlora gester och ansiktsuttryck som annars kan 

försvinna vid exempelvis en telefonintervju. Vad beträffar validiteten hos frågorna har de i sin 

tur bedöms utifrån överensstämmelsen mellan de variabler som tillämpas i analysen och de 
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teoretiska begrepp som vi utgått ifrån. Vi har alltså utifrån vårt syfte och frågeställningar 

formulerat frågor till vår intervju-guide som på bästa sätt kunde tänkas ge ökad förståelse för 

vår forskningsfråga. En del av frågorna styrdes också av vår koppling till Goffmans 

dramaturgiska perspektiv men kompletterades efter insamlat material med ytterligare 

relevanta teorier. Vad beträffar val av plats för våra intervjuer, har vi i möjligaste mån gjort 

dessa på, vad man skulle kunna kalla, neutral mark – det vill säga på lugna och avskärmade – 

men offentliga platser. Det var viktigt för oss att platsen var så ostörd som möjligt och att våra 

informanter kände sig trygga i miljön. Att genomföra intervjuerna hemma hos någon av oss 

själva var uteslutet då respondenterna i denna miljö lätt hamnar i någon form av underläge 

(Trost 2005:44). 

    

3.4 Databearbetning  

Vårt analysarbete bygger på noggrant transkriberade intervjuer som vi sedan har bearbetat 

utifrån de teman som vi redogör för i vårt teoriavsnitt. För att få en struktur på vårt material 

använde vi oss av ett enklare analysschema, (se bilaga 3) samt färgkoder (varje tema fick en 

egen färgkod som vi använde oss av när vi letade efter relevant information i vårt 

intervjumaterial) som vi kunde applicera på det transkriberade materialet, vilket underlättade 

arbetet med att strukturera upp vår datainformation. 

 Då vi hade allt material inspelat gav det oss också möjlighet att gå tillbaks för att lyssna på 

tonläge och nyanser på avsnitt som vi fann relevanta för vår studie. 

  Vid allt analysarbete är det dock viktigt att ha i åtanke att ”Människor anpassar vad de 

säger, sättet de säger det på och tolkningen av vad de säger efter sin egen identitet och sitt 

perspektiv och övriga deltagares. Samtidigt bidrar deras handlingar till att kontexten formas” 

(Moberg, 2000:234). 

 

4. Teori  

Vi har förankrat vårt resonemang i Giddens (1991) och Goffmans (1959) teorier kring 

självidentitet och för att strukturera upp detta avsnitt har vi valt att dela in teoridelen i 

underrubrikerna självidentitet, skapandet av jaget och självbiografi och autenticitet. 

 

4.1 Självidentitet 

I Nationalencyklopedin (1992:342) får vi veta att ordet identitet har sitt ursprung i latinets 

”identitas” vilket betyder densamme. Upplevelsen av identiteten bygger fundamentalt på 
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kroppen och kroppsuppfattningen och ”den föreställning vi har om gränserna för den egna 

kroppen, dess utseende och värde” (Stier 2003:82) 

 Den tyske sociologen Peter Berger lade på 1970-talet fram en beskrivning på begreppet 

identitet som fortfarande känns modernt och relevant. ”Identiteten definieras inte längre 

entydigt utifrån släktband, föräldrars klasstillhörighet, etnisk tillhörighet eller kön. Individen 

måste själv engagera sig i detta projekt och utveckla sin identitet” (Hammarén & Johansson 

2009:29). 

 När vi talar om identitet och specifikt självidentitet handlar detta helt och hållet om 

perspektiv. Självidentitet blir en självdefinierad identitet som svarar på frågan; vem/vad är jag? 

(Stier 2003: 19). ”Självidentitet är det som individen är medveten om när vi talar om individens 

”självmedvetenhet” (Giddens 1991:67). Giddens menar vidare att självidentiteten är 

sammanlänkad med den fragila karaktären hos den berättelse som personen skapar om sig själv. 

”En individs biografi kan inte vara helt fiktiv om hon ska kunna upprätthålla en normal 

interaktion med andra i vardagslivet” (Giddens 1991:69).  

 Dagens moderna människa bygger sitt jag med hjälp av levd erfarenhet som är ”en situerad 

erfarenhet vi skaffar oss i vårt dagliga livs praktiska sammanhang” (Thompson 2001:281), 

medan det han kallar medierad erfarenhet är de erfarenheter som bygger på det medieinnehåll 

vi tar del av. 

   Lägger vi därtill alla de byggklossar som blir tillgängliga via internet och de sociala medierna 

– och som i vårt fall bloggskrivandet – kan det tyckas som om att möjligheterna blir gränslösa. 

”Internet har blivit ett viktigt socialt laboratorium för experiment med de konstruktioner och 

omkonstruktioner av jaget som kännetecknar ett postmodernt liv” (Turkle 1995:220). 

 Våra jag på bloggen är bara en av många identiteter som påverkas av det kontext man 

befinner sig i. ”Kontexten avgör vilken del av totalidentiteten vi uppmärksammar eller 

framhäver” (Stier 2003:61). Stier menar vidare att dessa kontexter kan vara oändligt många, 

men trots att vi gör ständiga förflyttningar mellan olika kontexter är det viktigt för oss att 

upprätthålla en relativt stabil identitet. Giddens (1991) menar att vi i dagens moderna samhälle 

konfronteras med en sammansatt mångfald av valmöjligheter samtidigt som moderniteten ”på 

grund av sin icke-fundamentalistiska karaktär erbjuder liten hjälp när det gäller frågan om vad 

man bör välja” (Giddens 1991:101). 

 Vi har valt att koppla vårt material till Erving Goffmans teorier kring hur vi presenterar oss 

och agerar inför andra människor i det dagliga livet och i förlängningen av detta också hur vi 

bygger upp våra identiteter och jag. Till grund för vårt resonemang utgår vi främst ifrån 
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Goffmans bok ”Jaget och maskerna”. När det gäller identitetsbegreppet kompletterar vi även 

med Anthony Giddens teorier ifrån boken ”Modernitet och självidentitet”.  

 Människans identitet finner man inte i beteende eller i andras reaktioner – även om de är 

viktiga – utan snarare i vår ”förmåga att hålla igång en specifik berättelse” (Giddens: 

1991:69). Giddens (1991) menar vidare att denna berättelse eller biografi inte kan vara helt 

fiktiv om det ska gå att upprätthålla ett normalt samspel med andra människor. ”Den måste 

kontinuerligt integrera händelser som inträffar i den yttre världen och sortera in dem i den 

fortsatta historien om självet” (Giddens: 1991:69). 

 Om vi nu återgår till Goffmans dramaturgiska perspektiv använder han sig av 

teatervärldens terminologi för att analysera vårt samspel med andra människor i vårt dagliga 

liv. Vi har aktörer eller skådespelare som uppträder på en scen inför en publik. När vi har 

spelat upp vår roll inför vår publik kan vi sedan lämna scenen för att bege oss ut i kulissen för 

att där drapera oss en annan roll som är dold för publiken. Viktigt att understryka i detta 

sammanhang är att vi alla i dessa sammanhang är både publik och skådespelare.  

 Rummet där vår interaktion tar plats talar han om regioner och delar vidare in dem i främre 

och bakre region. Den främre regionen ”refererar till den plats där framträdandet äger rum” 

(Goffman 1959:97) och den bakre regionen eller ”bakom kulisserna kan definieras som ett 

ställe, i anknytning till ett visst bestämt framträdande, där det anses som en självfallen sak att 

med vett och vilja bestrida det intryck som har uppammats av framträdandet.” (Goffman 

1959:102).  

 När Goffman (1959) talar om ett framträdande i den främre regionen talar han också om att 

aktören försöker upprätthålla vissa normer som man kan dela in i två olika grupper.  

   För det första har vi hövlighetsnormer som refererar till hur den agerande behandlar sin 

publik i interaktionsfasen. För det andra har vi den normgrupp (dekorum eller 

anständighetsnormen) som berör på vilket sätt ”den agerande uppför sig medan han befinner 

sig inom syn- eller hörhåll för publiken men inte nödvändigtvis är upptagen med att tala med 

eller till den.” (Goffman 1959:98). 

   Anständighetsnormen delas vidare upp i två underkategorier; moraliska och instrumentella 

krav. De moraliska kraven är ”mål i sig själva och hänför sig ofta till regler om att inte ofreda 

andra och inte blanda sig i andras angelägenheter, regler om sexuell anständighet, regler om 

att visa respekt för heliga platser, osv.” (Goffman 1959:98). Vad beträffar de instrumentella 

kraven handlar det inte om några mål i sig utan snarare om regler och förordningar som kan 

gälla i en region. 
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   Ett annat begrepp som Goffman (1959) använder sig av är fasad – ”den expressiva 

utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans 

framträdande” (Goffman 1959:28). Fasaden delar han sedan in i två underkategorier som 

betecknas inramningen och den personliga fasaden. Den förstnämnda syftar på den rekvisita 

(möbler, dekor, ytplanering och andra bakgrundsinslag) som ramar in ett uppträdande. ”En 

inramning är platsbunden, så att de som vill använda sig av en speciell inramning som en del 

av sitt framträdande inte kan börja spela sin roll förrän de har tagit sig till den för ändamålet 

lämpliga platsen och de måste avsluta sitt framträdande när de lämnar den” (Goffman 

1959:29). 

 Den andra underkategorin – personlig fasad – refererar till andra detaljer såsom kön, ålder, 

kläder, utseende, hållning, ansiktsuttryck, gester och så vidare. Den personliga fasaden delas 

vidare in i uppträdande och manér där uppträdande förklaras med de stimuli som för stunden 

upplyser oss om aktörens sociala status, medan manér ”refererar till de stimuli som fungerar 

för ögonblicket för att ge oss besked om den roll i interaktionen som den agerande räknar med 

att spela i den situation som är under utveckling” (Goffman 1959:30). 

 Den överensstämmande kopplingen mellan uppträdande och manér, samt en viss koppling 

till inramning kallar Goffman för idealtyp som ”stimulerar oss att rikta uppmärksamheten och 

intresset mot undantagen” (Goffman 1959: 31). 

 

4.2 – Skapandet av jaget 

En annan viktig aspekt som Goffman (1959) tar upp är frågan om identitet och skapandet av 

jaget. När en människa spelar upp sin roll på scenen inför en publik projicerar han eller hon 

medvetet en förklaring av händelsen där jaguppfattningen ingår som en viktig del. Vid ett 

framträdande kan det uppstå en störning som kan få konsekvenser på tre olika 

abstraktionsplan – personligheten, interaktionen och den sociala strukturen.  

 Det första planet – personlighet – syftar på de uppfattningar om sig själv som man har 

byggt upp sin personlighet runt blir misskrediterade.  

 Det andra planet – interaktionen – kan förklaras med att en dialog mellan deltagare (aktör 

och publik) stoppas upp på ett förbryllat vis och de roller man tidigare definierat inte längre 

blir hållbara.  

 Den tredje och sista abstraktionsnivån – den sociala strukturen – handlar om händelser som 

får konsekvenser (utöver det personliga planet) i ett större sammanhang. Exempelvis kan en 

företagsledare bete sig på ett olämpligt vis som får inte bara hans personliga jag utan även 

hela organisationen att framstå i dålig dager (Goffman 1959:210 ff.).  
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4.3 – Självbiografi och autenticitet  

Självidentitet som företeelse förutsätter en berättelse eller historia och man kan se 

självbiografin som en tolkad och skapad historia om sig själv. Att föra en dagbok kan vara 

viktigt för att bevara en anpassad självkänsla och självbiografin utgör självidentitetens 

viktigaste del i vårt sociala liv i dagens moderna samhälle. ”Precis som alla andra 

formaliserade berättelser är den något man måste arbeta med och som naturligtvis kräver 

kreativitet” (Giddens 1991:96). 

 En annan aspekt som Giddens (1991) tar upp kring självidentiteten är begreppet 

autenticitet. I ordböckerna förklaras ordet med äkthet och tillförlitlighet. Att agera autentiskt 

är inte bara att agera utifrån en egen självkännedom utan även att ”kunna lösgöra det sanna 

självet från det falska självet” (Giddens 1991:99).  

 Ärlighet mot sig själv handlar om att hitta sitt jag men eftersom det är en pågående process 

i skapande av självbilden måste den styras av överordnade mål av typen; självförverkligande 

eller att bli fri ifrån beroenden (Giddens 1991:99). I vårt fall blir det betydelsefullt att 

applicera det dramaturgiska perspektivet på fenomenet bloggar. Vidare – utifrån detta 

perspektiv – ställer vi oss frågor kring identitetsskapande med utgångspunkt ifrån begreppen; 

jaget, självidentitet, självbiografi och autenticitet. 

 

5. Analys.  

För att få en lättöverskådlig struktur på vår analysdel inleder vi kort med att lista upp och 

redovisa våra informanter och de förkortningar vi kommer att använda oss av i det kommande 

analysarbetet. Vi har valt att låta informanterna vara anonyma där följande namn är fiktiva 

och åldersspannet hos våra respondenter ligger mellan 19-35 år: 

1.  Johanna O. (förkortas – J.O) 

2.   Nils G. (förkortas – N.G) 

3.   Vilma L. (förkortas – V.L) 

4.   Filip B. (förkortas – F.B) 

5.   Sara J. (förkortas – S.J) 

6.   Stina M. (förkortas – S.M) 

7.   Lovisa L. (förkortas – L.L) 

8.   Per T. (förkortas – P.T) 

9.   Susanne N. (förkortas – S.N). 

10.  Björn P. (förkortas – B.P) 
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I vårt analysarbete utifrån vårt insamlade empiriska material kommer vi att i huvudsak utgå 

ifrån den struktur och de teman som vi målat upp i vårt teoriavsnitt – detta för att i möjligaste 

mån få ett lättöverskådligt och strukturerat analysavsnitt.  

    Vidare använder vi oss av några begrepp som kan vara på sin plats att förklara i detta 

sammanhang. Det första är bloggportal som syftar på en webbplats som samlar en mängd 

olika bloggadresser under samma tak. Det andra är header som refererar till den huvudbild 

eller text som bloggskrivaren har som ingång till sin blogg – kort och gott – bloggens omslag. 

 

5.1 – Det dramaturgiska perspektivet 

Ofta har ett framträdande bara ett visuellt centrum för den agerande (Goffman 1959:97) och i 

vår studie kan man koppla samman detta med bloggaren och dennes framträdande. Den 

visuella scenen i vårt fall – bloggportalen – där aktören framträder för sin publik, samtidigt 

som auditoriet befinner sig på en annan plats. Den bakre regionen blir för bloggaren den plats 

– dold för publiken – varifrån hon eller han skapar och publicerar sitt material. På samma sätt 

som aktören kan ha sin bakre region placerad på de geografiskt mest skiftande ställen, 

befinner sig publiken på liknade vis i olika situationer och tillika kan de interagera utifrån sina 

respektive bakre regioner.    

 I vårt intervjumaterial har vi på flera ställen sett tecken på att bloggen fungerar som en 

scen för våra informanter, där de kan uppträda i sin roll som bloggskrivare, även om just det 

begreppet är något som många av våra informanter har viftat bort när vi inlett våra intervjuer. 

”He he – tja … alltså jag ser mig inte riktigt som en bloggskrivare men okey då …” (N.G).  

 I vår intervjuguide (se bilaga 1) hade vi en fråga som rörde tankar kring varifrån och när 

man skriver på sin blogg. Många av svaren bekräftar bilden av ett mobilt och uppkopplat 

informations-samhälle. ”Jag skriver när som helst på dygnet och antingen med hjälp av min 

iPhone, iPad eller min stationära dator … jag har till och med skrivit från Kvinnokliniken” 

(N.G). Vidare säger samme informant att han inte ändrar sitt språk eller uttryck utifrån den 

plats han befinner sig på och tror inte att hans läsare kan avgöra var han skriver ifrån, men 

tillägger att han givetvis inte kan vara säker. 

 Flera andra av våra informanter svarar på ett likartat sätt vilket – utifrån vårt material – 

tyder på att den bakre region – som skrivplatsen trots allt utgör – tycks vara föränderlig, men 

oftast dold för publiken. Endast två av våra respondenter svarade att de alltid skriver hemifrån 

med hjälp av en laptop, men detta hade mer att göra med praktiska detaljer eller för att 

undvika vissa begränsningar som kan förekomma på en smartphone.  
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 När vi tittat på bloggportalen som aktörens scen har vi också sett tecken på de normer som 

bloggskrivaren (aktören) begagnar. Något som går igen i vårt införskaffade material är att de 

flesta av våra informanter lägger ner stor omsorg på sin blogg när de väl gör ett inlägg. De 

verkar känna ett ansvar gentemot sina läsare att leverera något bra och bestående, ”… om jag 

har en matig historia att berätta kan jag sitta med den länge, låt säga 40 minuter om jag 

verkligen vill skriva det bra” (F.B). Även om våra informanters bloggportaler är av olika 

karaktär och skulle kunna inlemmas i skiftade genrer är det likväl genomgående så att de 

flesta känner ett ansvar för läsaren att visa upp något bra. ”Att få kvalité på bloggen tar tid, 

och jag är en sådan person som vill att om det ska vara någonting så ska det vara bra” (F.B). 

Det finns genomgående en tendens att det material som publiceras ska vara bra av respekt för 

publiken vilket vi ser som en hövlighetsnorm. ”Jag tänker på att svära så lite som möjligt, jag 

tror att jag har någon familjemedlem som läser.” (S.N). Många av våra informanter har tydligt 

visat att man hellre väljer att visa upp en bild av sig själv på bloggen och dölja en annan.  

På frågan om det är något som döljs eller framhävs var det många som svarade ja på detta. 

En informant sa följande: ”Jag skriver ju inte ”hejhej bloggen, idag ska jag ta en fika klockan 

då … sedan ska jag göra detta och sedan ska jag träna.” … utan såna saker försöker jag hålla 

lite utanför bloggen. Och fokuserar mer på de här äventyren, lite mer spännande fragment av 

mitt liv.” (P.T). Vi tolkar detta som att våra informanter använder sig av bloggen som ett 

främre rum och att de därmed döljer annan information i den bakre regionen. 

    Goffman (1959) talar om hur aktören talar till sin publik eller är intresserad av det utbyte av 

gester som blir ersättningen för talet (i vårt fall inlägget). I detta sammanhang har vi i de nya 

sociala medierna den direkta kopplingen till respons och feedback på inlägg som har gjorts 

möjlig.  

 När vi kommer in på anständighetsnormerna och de två undergrupperna – moraliska och 

instrumentella krav ser vi tydliga kopplingar till vårt intervjumaterial vad beträffar de 

moraliska. ”Det finns ju vissa zoner på nätet som kanske är lite mer gråa än vad de är privat. 

Hur det än är – det du publicerar det finns där. Jag har aldrig nämnt min fru vid namn i 

bloggen av hänsyn till henne. Har aldrig frågat om hon har något emot det, men det kändes 

rätt av hänsyn till henne” (N.G). Här kan vi tydligt se hur Goffmans hövlighetsnormer kan 

appliceras på vårt empiriska material. En annan av våra informanter berättar att hon kan 

skriva om det mesta på sin blogg, men lägger sedan till att hon utesluter killar som hon dejtar 

av hänsyn till de inblandade. 

    Begreppet fasad var också något vi stötte på flera gånger i vårt material. ”Min blogg… 

hm… det är väl mest min fasad som visas där” (V.L). Fasaden som Goffman (1959) talar om 
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blir i vårt empiriska material, bloggskrivarens fönster mot yttervärlden. Bloggen blir scenen 

där aktören medvetet eller omedvetet visar upp en fasad med hjälp av expressiva 

uttrycksmedel för sin publik. 

 I vårt insamlade material kan vi göra tydliga kopplingar till de två underliggande 

kategorierna; inramning och personlig fasad. Goffman (1959) skriver att en inramning är 

platsbunden och att aktören inte kan börja spela sin roll förrän hen har tagit sig till den platsen 

eller arenan. I vårt fall är denna inramning en ofta noggrant utformad plats. ”… utseendet och 

så tycker jag är ganska viktigt för det är det man möts av direkt när man kommer in, vilken 

font jag använder och hur mina rubriker ser ut, sådant tänker jag också på” (F.B).  

 Alla våra informanter jobbade medvetet med att skapa en attraktiv inramning till sin 

presentation av sig själv. De flesta använder sig av bilder och grafisk dekor för att skapa en 

miljö och en dekor som de kan identifiera sig med. Vi ställde en specifik fråga till alla våra 

informanter kring deras tankar i valet av header på bloggen då vi anser att den är ett centralt 

bärande element och det som en besökare på bloggportalen möter först. ”Jag har en bild från 

när jag var på Malta med några polare. Det är en bild på mig när jag sträcker ut armarna och 

ser skitglad ut. Den visar typ att jag är glad alltid och lite knäpp” (S.N). 

 En bloggare väljer dock bort bilder, men understryker samtidigt att det är ett medvetet val 

och säger följande; ”Visst du kan publicera en massa bilder på vad du åt, eller titta så fina 

löven var när jag var ute och gick. För mig är det fullständigt ointressant. Det kan vara kul att 

läsa en sån blogg också men min blogg är min ventil så det har det inte mycket bäring” (N.G).  

 När vi tittar på den personliga fasaden och dess mer intima sammankoppling med personen 

kan man både dölja och avslöja mycket på sin blogg. Alla utom en av våra respondenter 

använder sig av bilder på sig själv på sin blogg vilket kan avslöja flera av de aspekter som 

Goffman (1959) tar upp under denna kategori så som ålder, kön, kläder, utseende, hållning, 

ansiktsuttryck och så vidare. 

    Goffman (1959) säger att spänningar och stridigheter kan uppstå mellan manér och 

uppträdande och detta är något som även är relevant i bloggsammanhang. Idealtypen är något 

som man kan bygga vidare på eller försöka bryta. Flera av våra informanter hävdar att de 

skriver för sig själv – som en ventil – men att bli läst och få många träffar är en annan sida av 

myntet. Givetvis använder många av de intervjuade andra sociala medier för att länka till sin 

blogg men vi tyckte oss också uppfatta ett visst sökande i de begrepp som innefattas i 

Goffman’s (1959) fasadbegrepp. ”Sen är det ju klart att man märker vad andra bloggare blir 

uppmärksammade för, då tänker man ju så att då har man blivit det på grund av någonting – 

vad är det som har gjort att dom har blivit hajpade, är det på grund av utseendet eller att de 
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skriver på ett visst sätt, videobloggar eller, och då är det ju klart att man försöker utforska det 

lite” (F.B). 

 Eftersom fasader brukar vara något som vi väljer och inte själva skapar kan det av 

förklarliga skäl uppstå svårigheter när en fasad ska väljas (Goffman 1959). På bloggen kan du 

välja att försöka vara dig själv eller någon annan, eller så kan du lyfta fram eller hålla tillbaka 

vissa personliga drag. ”/…/ de säger ju ofta att jag kan framstå om tuff och hård på min blogg 

för att jag har tatueringar, och det är ju en sån grej att har man tatueringar så är man arg … 

/…/  Och vissa bilder jag tecknar ibland kan ju vara lite råa … /…/  Ja och så bilderna på mig, 

men de säger alltid att jag är mycket mjukare än vad jag framstår på bloggen” (V.L). 

 En av våra informanter beskrev sig på följande vis; ”Jag har den sjukdomen att jag inte kan 

hålla tyst om mina åsikter. Tycker jag något så säger jag det… och sen får folk tycka vad de 

vill” (N.G) och tillade sedan att han på bloggen försökte tona ner detta en aning och vårda sitt 

språk.  

 En del av de så kallade teckenförmedlare som vi hittar i anknytning till den personliga 

fasaden så som ansiktsuttryck och gester är ofta väldigt flyktiga ”in real life”, men blir i 

bloggsammanhang 

ofta – via bilder – frysta ögonblick. En av våra informanter berättade om att hon hade 

uppfattats som dystrare på bloggen än vad hon faktiskt var. ”Hon tyckte jag verkar mycket 

gladare och positivare i verkligheten” (S.J). 

 En bloggerska tycker att hon medvetet framhäver sin glada och positiva sida på bloggen; 

”jag skymmer undan lite om jag är jätteledsen. Eller så skriver jag inte alls om jag är ledsen, 

för jag vill inte skriva ett glatt inlägg om jag inte är glad, det blir bara falskt liksom” (S.N). 

     I och med att publiken på internet inte bara är publik, utan faktiskt även är delaktig i fram-

trädandet (via feedback och respons) – på ett helt annat vis än vad som är möjligt i till 

exempel en biosalong, kan den spela en helt annan roll. Vi tror att publiken i 

bloggsammanhang – tillsammans med huvudrollinnehavaren – ibland kan fungera som ett 

gemensamt team. ” /…/ den definition av situationen som projiceras av en speciell deltagare 

är en integrerad del av en projektion som skapas och bärs upp av och genom det intima 

samarbetet mellan flera deltagare” (Goffman 1959:73). 

 Vi kan under detta tema konstatera att Goffman’s (1959) teorier kring en främre och en 

bakre region – och de spelregler som gäller på dessa arenor – i vår interaktion med andra 

människor är tydliga även i ett socialt medium som bloggar. Trots att Goffmans teorier 

baserats på interaktion ansikte mot ansikte, går det att applicera tankebanorna på 

bloggskrivarens vardag, men de nya sociala kommunikationsmediernas framfart och potential 
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har öppnat upp för nya möjligheter i de jagskapande processerna och det finns – nu när vi fått 

lite perspektiv på de sociala medierna – behov av nya rön och ny relevant forskning. 

 

5.2 – Skapandet av jaget  

När Goffman (1959) pratar om jagbilden och jaget avlägsnar han sig ifrån personen ifråga och 

menar att densamme är bara den ”hängare som en i själva verket kollektiv produkt kommer att 

fästas upp på för en tid” (Goffman 1959:219). Vidare finns inte medlen för att skapa jaget i 

hängaren och kroppen utan i de sociala anordningarna. Där hittar vi den bakre regionen med 

sina identitetsskapande verktyg, den främre regionen med sin rekvisita.  

 Dessutom har vi teamet som består av deltagarnas aktiviteter – aktörer såväl som publik – 

som tillsammans med rekvisitan ligger till grund för skapandet av jaget. Jaget är en produkt 

av alla de arrangemangen och är till alla sina delar präglat av den skapelsen” (Goffman 

1959:218 ff.). 

    I skapandet av jaget använder vi oss av den bakre regionens alla till buds stående verktyg, 

den främre regionen med sin fasta rekvisita, samt teamen av andra människor som samverkar 

med huvudrollsgestalt i skapandet av jaget (Goffman 1959). När vi iscensätter en roll 

tillkännages vi ett jag av den publik som betraktar oss menar (Goffman 1959), men det jaget 

är bara en produkt av alla de attribut som rollgestalten omger sig med. ”Ja, bloggen har ju 

blivit mig och Linn typ, folk kan ju inte tänka sig något annat liksom. Och de kan inte tänka 

sig något annat än att vi är ute och reser, surfar och fotar typ” (P.T). I detta exempel har 

bloggskrivaren tydligt hängt upp och iscensatt en rollgestaltning med hjälp av bloggens alla 

möjligheter att skapa en trovärdig scen. Vidare har publiken accepterat och i förlängningen 

tillskriver rollgestalten en identitet och ett jag. När bloggskrivarna meddelade att de drastiskt 

skulle ändra karaktär på sin blogg - från sitt äventyrliga liv på resande fot mot ett studentliv 

hemma i Malmö, blev responsen stark. 

 ”Hela det jagproducerande maskineriet är naturligtvis tungrott och ibland bryter det 

samman och avslöjar sina olika delar” (Goffman 1959:219). Vi har dock märkt hos de flesta 

av våra informanter att de har ganska bra koll på sin bakre region och släpper bara fram de 

delar som de tycker passar på scenen.”… Jag skriver typ så ”ja idag var jag bara hemma och 

chillade, vi åt gott och då menar jag typ åt chips eller kanske så. Men liksom chips och dippa 

blir inte lika fint på bild.. /…/ ..man lägger upp bilder på god och nyttig mat, kan jag tänka 

mig. Då kan det nog framstå som att jag är nyttigare än vad jag egentligen är” (J.O).  

 Vi har i vårt material sett alla våra respondenter använder bloggen på ett ganska 

eftertänksamt sätt vilket skiljer den från exempelvis Facebook. ”Alltså Facebook är ju 
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suveränt när det gäller att sprida saker /…/ men om man snarare är intresserad av att ha 

genuina läsare som verkligen bryr sig så får man det lättare via bloggen” (F.B). 

 När vi tittar på en individ som agerande finns det ett antal punkter som vi kan konstatera. 

För det första (1) är hen öppen för lärdom vilket är av vikt när man ska lära sig en roll. För det 

andra (2) har hen en läggning för fantasier och drömmar. För det tredje (3) har hen ofta ett 

behov av teamkamrater och en publik. Och slutligen – för det fjärde (4) har hen många gånger 

en förmåga att känna skam vilket medför att hen undviker att ta risker som kan blottlägga ett 

framträdande (Goffman 1959:219).  

 Många av våra informanter väljer bort saker att visa upp på sin blogg av flera olika 

anledningar. På frågan om man framhäver eller döljer saker på sin blogg svarar en av våra 

respondenter på följande vis; ”att prata om min danska mamma känns inte så relevant /…/ det 

har ju egentligen inte så mycket med min personlighet att göra” (F.B).  Detta är något som 

skulle kunna styrka Bergers beskrivning av begreppet identitet. Saker som släktband och 

klasstillhörighet är inte alltid lika relevanta i dagens identitetsskapande processer. 

 Det kan vara svårt att upprätthålla en identitet som bygger på historier, därmed kan en 

individs identitet inte bygga helt på fiktiva händelser utan att konflikter i jaget uppstår. En 

informant förklarar hur han kunde se denna konflikt i en av hans nära vänner, ”… där ser jag en 

klar koppling mellan hur han var då, när han körde truck på ett lager och hur han är idag som 

författare och känd bloggskrivare. Skillnaden där emellan är total – han har fått en annan social 

identitet” (B.P). Vår informants vän fick problem att upprätthålla sin sociala identitet när han 

träffade gamla vänner eftersom de kände honom sedan innan. 

 I vårt intervjumaterial hittade vi kopplingar till samtliga punkter i den nämnda 

uppräkningen. 1. ”Ja. Man kan ju jämföra det lite med att skicka fylle-sms. Man skriver ett 

inlägg men publicerar inte det, sen går man tillbaka senare och bara kollat igenom det och 

bara – nä, jag kan inte stå för det här. Och då har det varit så pass personligt att liksom. ja jag 

vet inte, man matar liksom elden bara. Man märker att man blir någon bitter karaktär som 

man egentligen inte tycker om och som man inte vill visa” (F.B). En annan informant säger 

följande; ”Ja från början var vi nog mycket mer personliga, men nu har man nog ställt sig 

mycket mer restriktiv till det … för att, jag vet inte ... jag är inte sån, jag vill inte skriva så 

mycket, jag är inte så egocentrerad” (P.T). De flesta av våra informanter hade gjort misstag 

som de sedan tagit lärdom av i upprättbyggandet av sin roll-gestaltning i bloggsammanhang 

men det verkar ändå som om bloggskrivande sker under mer eftertänksamma och 

kontrollerande former än låt säga Facebook. ”Jag har aldrig ångrat ett inlägg på min blogg … 

men på Facebook … jag gick en gång ut som talesman för det band jag spelade med och var 
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jävligt bitsk och det fick oanade konsekvenser. Det blev sjukt stort och det kan jag ångra. På 

min blogg är mer för min egen del och har folk problem med det så får de läsa nått annat” 

(N.G). 2. ”… jag kan känna att det inte finns något kvar för fantasin /…/” (F.B), svarar en av 

våra informanter på frågan om; bloggen speglar personligheten, vilket man skulle kunna tolka 

som att vi i vårt agerande har ett behov av att lämna saker öppna åt fantasi och drömmar att 

fylla i. I detta sammanhang menar Goffman (1959) också att fantasin och drömmarna kan leda 

till ”triumferande framträdanden”, där man i sin roll gör succé. En av våra respondenter 

beskriver hur man putsar till och förgyller en vardagstrivial händelse när man gör sitt 

framträdande på bloggen. ”Hellre än att bara skriva; nu sitter jag på bussen på väg till skolan” 

(F.B). Den andra sidan av myntet i framträdandet kan vara en rädsla för att göra bort sig i sitt 

framträdande. Man kanske undviker att ta risker som skulle kunna störa den bild man 

projicerar upp på bloggen. ”Det finns ju saker som inte känns relevant som diabetes eller min 

mamma. Men det har egentligen inte så mycket med min personlighet att göra, utan jag 

skriver hellre om hur jag ser ut eller om min musik” (F.B). 

 3. Behovet av teamkamrater och publik har en viktig roll i ett framträdande då det kan vara 

på sin plats att belysa detta med ytterligare ett citat ifrån en av våra respondenter. ”Ibland är 

man såhär ”kolla på mig snälla, gilla detta snälla, lyssna på detta snälla, och så får man en 

massa kommentarer på det, och så är man uppåt igen och tycker att allt är skitbra” (P.T). 

 4. Den sista punkten i detta sammanhang var svårare för oss att belysa i bloggsammanhang 

och de kopplingar vi kunde dra hängde ihop med bloggens struktur att samla gamla poster och 

inlägg under lång tid i ett stort arkiv. Här skulle man kunna misstänka att detta upplägg kunde 

generera mycket ånger och skuldkänslor inför gamla inlägg men hos våra informanter hittade 

vi inte mycket sådant. (Här bör man helt klart ta i beaktande att frågan kan vara känslig och 

att informanterna undviker att berätta om händelser kopplade till detta fenomen).  

 En del av våra respondenter har publicerat material på sin blogg, som de sedan fått radera 

av en och eller annan anledning. Detta har dock inte framkallat skam eller skuldkänslor. 

”/…/ en bild jag fick ta bort. Jag blir ju tatuerad mycket också och jag tycker det är kul att 

sätta dem på udda ställen. Jag har aldrig varit naken på en bild men jag visar ju hud, eftersom 

det är där tatueringarna sitter. Då fick jag ta bort den och det är synd, för jag vill inte lägga 

upp nakenbilder på mig själv, det är inte alls det handlar om, utan om att jag har gjort en 

tatuering och den vill jag visa upp (V.L). 
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5.3 – Självbiografi och autenticitet  

Många av våra informanter refererade till sin blogg som en dagbok. En digital plats där det är 

socialt accepterat att vara sig själv och skriva om sig själv. ”Grundtanken är att jag skriver för 

mig själv men att den ska finnas kvar när vårt barn vuxit upp, så kan man gå tillbaks... lite 

som en dagbok” (N.G). Varför har man en digital dagbok, där man skriver semipersonliga 

inlägg, men låter hela världen läsa? Och vad är det som intresserar publiken till att läsa om en 

okänd persons vardag? 

    Möjligheten att kunna titta tillbaka på sina gamla inlägg blir ett sätt att få bekräftelse på sig 

själv och se sin utveckling och enligt informanterna är denna bekräftelse en av anledningarna 

till att de fortsätter skriva. ”Allt det jag skriver om vardag och så, det tror jag inte är så 

intressant egentligen. Det är ju mer mitt ego som gör de inläggen. Hela den här eran vi är inne 

i med att folk ska veta så mycket som möjligt om alla och vill vara så uppdaterade som 

möjligt, men att man istället för att på Facebook berätta exakt var man är och vem man är 

med, kan man göra det på ett lite mer kreativt sätt, lite mer putsat” (F.B). En annan av våra 

respondenter svarade följande på frågan; Vem skriver du för?: ”jag skriver för mig själv… det 

är kul att kunna gå tillbaks och titta på gamla inlägg för att se vad man tyckte om kände då…” 

(S.J). Vid bristande uppmärksamhet och bekräftelse kan en negativ självbild utvecklas. En 

positiv självbild däremot, med känslor av att duga, att vara bra, kan få oss att växa och känna 

samhörighet med andra. Detta sker när vi blir positivt bekräftade av omgivningen. 

Exempelvis ger sociala medier oss tillgång till en miljö där vi kan känna oss fria att skapa 

egna identiteter. 

    Respondenterna är överens om att man inte kan vara hur öppen som helst på bloggen och 

som exempel på detta, beskriver de scenarion från fester och inre känslor, som man inte går 

närmare in på i detalj ”Det är mer att jag utesluter killar jag dejtar. Jag skriver heller inte så 

mycket om när jag är ledsen, jag vill liksom inte att folk ska veta exakt allt om en” (J.O), utan 

menar att den informationen är något man behåller för de närmsta, ”Jag tycker inte att det får 

vara för personligt, (Varför?), jag vet inte, för det är något som jag har personligt med mina 

vänner och familj” (V.L). ”Ja jag kanske inte är fullt öppen med vem jag är, var jag bor och 

lite sånt … men annars, språkbruk och åsikter är desamma” (N.G). Genom att använda ett 

mönster i sitt språk, som dessutom är direkt kopplat till hans verkliga personlighet uppfattas 

N.G. som autentisk bland sina läsare, både av de som känner honom personligen och de som 

inte gör det lika väl.  

   ”Jag vill ju att folk ska läsa min blogg för att de gillar det jag skriver, jag vill liksom inte ha 

sådana blaskinlägg med reklam, det känns så fejkat och onödigt” (S.J). Vilken sorts reklam 
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och på vilket sätt man använder sig av reklam förknippas även med autenticitet och är viktigt 

för självuppfattningen. Giddens (1991) lägger vikt på att uppfattas som tillförlitlig och 

autentisk och inom bloggsfären är det extra viktigt att uppfattas som autentisk. Där kan man 

visa det på olika sätt, om det är genom språk, kvaliteten på inläggen, reklam, bilderna, 

ärligheten mot läsarna eller att man skriver om sin verklighet – faller autenticiteten, faller 

statistiken med den. ”Jag är väldigt ärlig med mina läsare, så jag brukar säga som det är 

liksom, att jag har inte så mycket tid och att jag jobbar mycket” (F.B). 

    Möjligheten att kunna gå tillbaka bland sina blogginlägg visar också vad man tyckte om, 

vad man skrev om och vad man gjorde reklam för. Sådant som man i framtiden inte alltid 

behöver hålla med om längre. ”… men det problemet har ju alla liksom.. Om du haft en blogg 

sedan 2008 så är de bilder du laddade upp då kanske inte något du står för helt idag… även 

ifall jag inte var lika mogen eller utvecklad då så är det ju ändå en del av mitt liv. Tittar man 

tillbaka i bloggen kommunicerar vi ju helt annorlunda då än vi gör idag. Det säger ju en hel 

del om att man har utvecklats” (P.T). Det handlar om att vara ärlig mot sig själv, att vara 

medveten om de konsekvenser publicerat material kan få, men också själva utlämnandet på 

nätet.  

    Självmedvetenheten varierar bland våra informanter, där några sticker ut och uppfattas 

vara fullt medvetna om självet på bloggen och förknippar det helt med vem de är. ”Jag kan 

väl säga att jag är en väldigt passionerad människa i mig själv. Jag har en passionerad syn på 

livet. Kanske inte alltid så proffsig, utan mer från hjärtat, ohämmat och ibland ologiskt. Men 

jag vet andra som inte alls vill vara sig själv på bloggen. Men för mig är det mer som ett 

förstoringsglas på mitt liv” (F.B).  Giddens (1991) pratar om hur självbiografin blir den 

viktigaste delen i vårt sociala liv. Enligt Giddens (1991) perspektiv kan den självbild man 

skapar komma i konflikt med den uppfattningen som andra har om en och på detta vis låsa 

individens utveckling. Ett exempel från våra informanter var; ”Ja, bloggen har ju blivit mig 

och Linn typ, folk kan ju inte tänka sig något annat liksom. Och de kan inte tänka sig något 

annat än att vi är ute och reser, surfar och fotar liksom… morsan bara nä men det här funkar 

inte, du måste sluta utbildningen och sticka ut och vara radikal … det är ju det som är DU!” 

(P.T). Ser vi utifrån Giddens (1991) perspektiv blir det tydligt hur mycket uppfattningen andra 

har påverkar individens utveckling och självbild. 

    En enhetlig uppfattning bland informanterna är om möjligheten att genom bloggverktyget 

kunna framställa sig som lite bättre, ”alltså det kan ju vara typ så att de skriver mycket om att 

de tränar, men så kanske de inte tränar så mycket ändå, utan bara skriver mycket OM 

träning...” (J.O).  
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 På frågan om bloggen påverkar vardagslivet svarade några att de inte riktigt kunde känna 

av den effekten fullt ut ”Ja, det har inte genererat ett gig eller så i sig, men att fler och fler får 

upp ögonen för mig och min musik och det inbillar jag mig gör så att jag blir ihågkommen 

senare i framtiden när någon vill spela in ngt, eller så.. jag finns i deras vardag och då är det ju 

ett bra sätt att marknadsföra sig på” (F.B). Medan andra informanter menade på att de genom 

bloggen fått vänner för livet, ”Jag har fått kontakt med andra bloggerskor som är högt rankade 

i Sverige, så numera känner man ju varandra ganska väl…” (S.N). 

 En bloggare gav ett personligt exempel på hur sociala identiteter förändras i och med att 

man bloggar och poängterar också vilken effekt bloggen kan få i det verkliga livet. ”När jag 

pratar med honom är det samma kille, men så fort det dyker upp andra också som inte känner 

honom lika väl så då är det en annan kille ... det är nog lika lätt att skaffa sig en ny polerad 

identitet... han har en helt annan identitet som bloggare än den jag känner. Han har nog aldrig 

tagit bort något bärande i sin grundidentitet men däremot lite småkrafs och konturer” (N.G). 

Alltså står självidentiteten i direkt koppling till hur andra uppfattar dig och även de inlägg du 

får mycket uppmärksamhet och bekräftelse för, blir allt mer en del av dig och din identitet. 

”Det är liksom ett litet egoprojekt man har igång.” (F.B). Det blir dock aldrig färdigt utan 

förblir ett livslångt biografiskt arbete, där ständiga revideringar gör att saker tillkommer eller 

tas bort, konturer modifieras, färger byts ut eller bleks. 

 

6. Slutdiskussion och slutsats. 

Att se vårt agerande och vår presentation i vår interaktion med andra människor utifrån det 

dramaturgiska perspektiv kan underlätta vår förståelse för hur vi konstruerar våra identiteter 

och våra jag i denna process. Goffman (1959) applicerade sina tankebanor på våra dagliga 

aktiviteter i den fysiska världen, men vi har i vår analys sett att de mycket väl går att projicera 

på de aktiviteter som pågår på internet med dagens sociala medier och specifikt – som i vår 

studie – på bloggen. 

 Vi hade som ansats och syfte med vår studie att få en ökad förståelse kring huruvida 

bloggare skapar och bygger identiteter med hjälp av sin blogg och vi tycker oss ha hittat flera 

intressanta svar på vår forskningsfråga.  

 

Skapar vi medvetet eller omedvetet alternativa identiteter i bloggsammanhang?  

I vårt material har vi kunnat se tendenser som pekar på att samtliga av våra informanter är 

ganska medvetna om att de mer eller mindre skapar en alternativ identitet ute på sin blogg. 
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Det är inte så att de skapar en totalt väsensskild identitet på bloggportalen utan snarare en 

putsad och fixad version av människan som sitter bakom skärmen. Man pratar om att 

marknadsföra sig och att sticka ut och bloggen verkar vara ett ypperligt redskap i denna 

process.  

 Det verkar – inte helt oväntat – fungera som vilket annat kontextuellt sammanhang som 

helst och precis som Stier (2003) påpekar verkar våra informanter utgå ifrån en grund- eller 

totalidentitet i sin presentation av jaget på bloggen och utifrån den lägger de sedan till eller 

dra ifrån pusselbitar mer eller mindre medvetet. Detta stärker vidare Giddens (1991) 

resonemang kring hur vi i dagens moderna samhälle i allt större omfattning får sätta samman 

vår egen självidentitet med det symboliska material vi har till vårt förfogande. Till skillnad 

från andra sociala medier såsom Facebook och Twitter verkar det på bloggen vara lättare att 

forma ett jag och en identitet under mer kontrollerade former. Man talar om ett störande brus i 

de andra medierna och att man lätt försvinner i informationsflödet. 

 

Hur kommuniceras identitet med hjälp av bloggen?  

På bloggen kan man lyfta fram eller dra ifrån olika sidor, ifrån vad man skulle kunna kalla sin 

grundidentitet och alla våra informanter har visat på att så är fallet. Man håller inne med 

information som man säger inte känns relevant, förstärker eller förskönar andra saker. 

 I sitt framträdande använder man kreativt scenens alla möjligheter och rekvisita i detta 

bygge. Alla våra informanter jobbar medvetet och kreativt med texter, bilder och form på sin 

blogg och tycker att uttrycket speglar deras personlighet.  

 Vår ingång till vår forskningsfråga var historien om Hanna Widerstedth och hennes 

experiment med sin identitet på och utanför bloggen. Men identitetsexperiment i den 

omfattningen var inget vi hittade bland våra informanter utan man talade snarare om ärlighet 

och att inte framstå som falsk. 

 Att arbeta med sin ständigt pågående biografi i den identitetsskapande processen var något 

som blev väldigt tydligt på bloggen. Många använde bloggskrivandet som ett sätt att sortera 

och strukturera upp sitt liv och sina tankar och gick gärna tillbaks och tittade på gamla inlägg. 

Att välja att inte skapa totalt fiktiva historier på bloggen och totalt annorlunda identiteter i 

bloggsammanhang kan vara en överlevnadsstrategi. Precis som Giddens (1991) påpekar kan 

en individs självbiografi inte vara fullt ut påhittad om man ska kunna bevara en normal 

interaktion i sitt vardagliga liv. 

 Att koppla samman sin blogg med länkar till andra sidor på nätet var också något som de 

flesta i vår intervjugrupp gjorde. Självklart är detta en av grundtankarna med internet och 
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något som fyller många olika funktioner, men vi tror att det samtidigt kan utgöra en viktig 

byggsten i konstruerandet av ett jag på bloggen. Genom att koppla samman sin blogg med 

saker man finner intressant, bygger man mer eller mindre medvetet upp en scen för sitt 

uppträdande och precis som Thompson (2008) påpekar använder vi oss i allt större 

utsträckning av medierat symboliskt material som finns runt om kring oss när vi formger våra 

identiteter.  

 

Hur får skapandet av bloggidentitet konsekvenser i vardagslivet?  

Vi har i vårt material sett – inte helt förvånande ska medges – att bloggskrivandet har 

påverkat vardagslivet ur flera olika aspekter. Rent praktiskt har det hos de flesta av 

respondenterna skapat ett större kontaktnät och nya vänner. Det har också gett dem chans att 

visa upp färdigheter och talanger på olika områden. Även om ingen av våra informanter 

kunde säga att bloggen direkt hade öppnat upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden var 

detta något som flera av informanterna inte såg som omöjligt. Här kan man tillägga att på 

samma sätt som möjligheterna kan öppnas kan de även slutas av olämpliga inlägg eller av att 

information ifrån den bakre regionen dyker upp.  

 Vi fick dock intrycket att samtliga av de vi intervjuat kände sig säkra i sitt framträdande 

och upplevde att de hade bra kontroll uppe på scenen. Det var ingen som riktigt ångrat något 

inlägg på sin blogg, vilket vi tolkar som att informanterna känner sig trygga och 

eftertänksamma på denna sociala arena. 

 Om vi tittar djupare på den jagbild och den identitet som man bygger upp på nätet, blir det 

svårare att säga något med bestämdhet. Vi tycker oss likväl kunna läsa in i vårt material att 

”bloggandet” för samtliga av våra informanter har fått dem att reflektera och fundera mer över 

sin identitet. Det har gett dem möjlighet att utforska och förstärka sidor hos sig själv, för att 

sedan också kunna uppträda i dessa roller, med möjlighet till direkt respons ifrån en publik. 

Man kan här anta att de möjligheter som bloggskrivandet ger, kan ge näring åt de processer 

som är aktiva i byggandet av jaget. Här kan vi tillägga att vi hos en av våra respondenter, 

kunde läsa in ett omvänt scenario, nämligen att den bild man bygger upp på bloggen kan bli 

svår att lämna eller utveckla åt ett annat håll om man skulle vilja det – publiken kräver att 

man upprätthåller denna identitet.  

 Historien som en av våra respondenter berättade; om en kompis som skapat en annorlunda 

bloggidentitet som skiljde sig ifrån hans vanliga identitet kan vi å andra sidan använda som ett 

exempel på när ett bloggskrivande kan få negativa konsekvenser och paralleller till Giddens 

(1991) resonemang om individens sanningshalt i självbiografin blir åter relevant. 
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 Vi kan inte här säga något med säkerhet, men man kan anta att det kan bli riskabla 

uppträdanden, när man uppträder inför flera olika publiker som sett olika sidor av ens 

personlighet och har skiftade uppfattning om ens identitet – den bakre regionen kan plötsligt 

bli den främre och vise versa. 

    De sociala medierna och vår användning av desamma är i ständig utveckling. Att studera 

bloggar och intervjua bloggskrivare kan ge oss en ökad förståelse för vårt samhälle i stort. 

Bloggskrivarnas antal ökar ständigt och skrivs av människor från jordens alla hörn, av 

människor från vitt skilda kulturerer och samhällsskikt, och även inom företags- och 

organisationskulturer är det ett vanligt förekommande kommunikationsmedel. 

    I vår studie har vi försökt fånga in tio olika bloggares tankar kring bloggskrivande och 

identitetsskapande och den inblick vi fått via vårt analyserade material har varit informativt 

och berikande, men har också gett upphov till nya tankar och funderingar i ämnet, som man 

kan ta med sig till vidare forskning. Hur kommer framtidens sociala medier att utvecklas? Hur 

kommer framtidens bloggar att se ut? Lämnar vi kvar förkastade digitala identiteter på nätet, 

likt en oändlig, elektronisk kyrkogård av digitala jag, för andra att bygga vidare på? 
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8. Bilagor 

 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

 

Inledande frågor 
A. Varför började du blogga? 

B. Hur mycket tid lägger du på att skriva blogg/hitta inspiration till det? 

C. När och varifrån skriver du din blogg?  

a. Tror du att läsaren märker det?  

b. Syns det på bloggen? Hur? 

 

Egen produktion 
D. Hur ser processen ut när du ska skriva blogginlägg?  

a. Var hittar du inspiration?  

b. Hur tänker du när du länkar till andra sidor?  

E. Hur tänker du kring det material (text och bild) du publicerar (specifika kriterier för text 

och bild)? 

 

Skapar vi medvetet eller omedvetet alternativa identiteter? 
A. Tycker du att din blogg reflekterar dig och din personlighet?  

a. Hur gör du detta? (genom bild och text, länkar, språk) 

b. Varför tror du att du gör det?  

c. Hur mycket av det som är “du” lämnar du ut på din blogg?  

d. Finns det skillnader?  

e. Tänker du i baner av typen "min bloggidentitet" och min vanliga identitet? 

B. Beskriv på vilket sätt din header speglar dig som person - varför valde du att ha/inte ha 

en porträttbild? 

C. Kopplar du ihop din blogg med andra sociala medier och i så fall varför? - ser dessa 

identiteter olika ut och i så fall varför? 

D. Framhävs/döljs något till förmån för en annan personlig egenskap? 

E. Har du någon gång känt att du ångrat ett inlägg som varit för personligt? 

 

Konsekvenser i vardagslivet? 
A. Har ditt vardagsliv ändrats i och med att du bloggar? - positivt och negativt 

B. Vem skriver du för? / Vem tror du läser och tittar? 

C. Vad tycker du om möjligheten att ge feedback/respons/kritik på dina blogginlägg? 

a. Får du användning av den feedback du får på bloggen? 

D. Är respons viktigt för dig? 

E. Funderar du någon gång över eventuella konsekvenser (långsiktigt/kortsiktigt) som ditt 

publicerade material kan få? 
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BILAGA 2: ANALYS-SCHEMA 

 

- Dramaturgiska perspektivet: bakre och främre region, fasad. 

- Händelser som får konsekvenser utanför bloggen. 

- Identitetsskapande: jaget, självidentitet, personlighet, bloggidentitet kontra vanlig 

identitet. 

- Självbiografi: varför bloggar man.    

- Autenticitet: ärlighet, sanning. 
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BILAGA 3: BLOGGLÄNKAR 

http://www.nattstad.se/Juliaolsson 

http://attblipappa.wordpress.com/ 

http://wicketh.blogspot.se/ 

http://lioncourt.blogg.se/index.html 

http://ssophiia.blogg.se/ 

http://childshutup.blogg.se/ 

http://sunshinestories.com/ 

http://sunshinestories.com/ 

http://steph.myshowroom.se/ 

http://bitterpappan.se/ 

http://www.nattstad.se/Juliaolsson
http://attblipappa.wordpress.com/
http://wicketh.blogspot.se/
http://lioncourt.blogg.se/index.html
http://ssophiia.blogg.se/
http://childshutup.blogg.se/
http://sunshinestories.com/
http://sunshinestories.com/
http://steph.myshowroom.se/
http://bitterpappan.se/

