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Sammanfattning 

Denna studie bygger på kvalitativa metoder med fokus på hur bloggare framställer sig i sina 

bloggar. Vi har särskilt riktat in oss på deras självmedvetenhet, krav de upplever och hur de 

balanserar privat och offentligt i bloggarna. 

Det empiriska materialet bygger på intervjuer med tre informanter. I vår analys har vi 

använt oss av Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv, ett tillvägagångssätt som ser på det 

sociala livet som en teater. Utifrån detta perspektiv ser vi bloggen som en scen där bloggarna 

kan styra sitt framträdande. Vi har även använt oss av teorier från Thompson (2001) och 

Giddens (1991) för att försöka förstå bloggens villkor och förutsättningar som 

kommunikationsmedium, samt för att få djupare förståelse för relevansen av 

självmedvetenhet.  

Vi har tittat på tidigare forskning som utgått från Goffmans dramaturgiska perspektiv 

och som försöker visa på att bloggares framställning i bloggarna skiljer sig från andra 

situationer. Vi har även tittat på forskning som presenterar resultat om bloggares handlingar 

och tankar kring bloggande. Våra slutsatser baseras på hur bloggarnas självmedvetenhet och 

bloggen som arena påverkar bloggarnas framställning.    

 

 

Nyckelord: framställning, blogg, självmedvetenhet, identitet, privat och offentligt, 

kommunikationsmedier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning & bakgrund ..............................................................................................................4 

 

2. Mål & syfte .................................................................................................................................5 

 

3. Metod ..........................................................................................................................................6 

   3:1 Urval ............................................................................................................................................6 

   3:2 Metodval ......................................................................................................................................7 

   3:3 Genomförande .............................................................................................................................7 

   3:4 Databearbetning...........................................................................................................................8 

 

4. Teori & tidigare forskning........................................................................................................9 

   4:1 Tidigare forskning .......................................................................................................................9 

   4:2 Dramaturgiska perspektivet: Framträdandet .............................................................................10 

   4:3 Dramaturgiska perspektivet: Bakre & främre regionen ............................................................11 

   4:4 Reflexiv medvetenhet ................................................................................................................11 

   4:5 Nya kommunikationsmedier .....................................................................................................12 

 

5. Analys .......................................................................................................................................14 

   5:1 Dramaturgiska perspektivet .......................................................................................................14 

   5:2 Reflexiv medvetenhet ................................................................................................................18 

   5:3 Bloggen som nytt kommunikationsmedium ..............................................................................19 

 

6. Slutdiskussion ..........................................................................................................................22 

   6:1 Hur uttrycker sig självmedvetenhet i bloggarnas framställnig? ................................................22 

   6:2 Vilka krav finns på bloggarna och hur hanterar de dessa? ........................................................23 

   6:3 Hur regleras gränsen mellan privat och offentligt på bloggen? .................................................24 

 
7. Källförteckning ........................................................................................................................26 

7:1 Tryckta källor .............................................................................................................................26 

   7:2 Elektroniska källor ....................................................................................................................27 

 

 

 

 

 
 
 
 



4 
 

1. Inledning & bakgrund  

Bloggar har blivit en integrerad del av internetkulturen, det som startade som en enkel 

dagboksfunktion har nu växt till ett fenomen som människor världen över använder sig av 

dagligen. I sin bok Blogging beskriver Jill Walker Rettberg (2008) framväxten av bloggen. År 

1994 hade det startats onlinedagböcker, dessa var dock väldigt annorlunda från de bloggar vi 

har idag. Open Diary lanserades sent 1998 och gjorde det möjligt för bloggare att på ett enkelt 

sätt publicera och uppdatera sin onlinedagbok (Rettberg 2008: 24ff). I januari 1999 hade 

Open Diary ca 2500 användare, varav alla var anonyma. Senare samma år lanserades Blogger 

där man helt gratis kunde skriva sin weblog, deras slogan löd “Push-botton publishing for the 

people”. Detta visade sig vara precis vad folket ville då 70 miljoner webloggar kunde 

lokaliseras år 2007 (Rettberg 2008:29f).  

Bloggen har gett upphov till vår tids kanske största plattform för självframställning 

(Sarrimo 2012:185). Med bloggen har dock en del frågor väckts kring privat och offentlig 

kommunikation och vad som händer med en individ när han eller hon intar bloggarenan. 

Bloggen erbjuder oss en möjlighet att studera hur människor beter sig på internet och hur de 

beter sig framför en obestämd mängd mottagare. Så som Bloggers slogan löd 1999 är det än 

idag, bloggare producerar ett innehåll och publicerar för vem som helst att ta del av.  Men vad 

innebär det att vara en del av bloggvärlden och vad får bloggandet för konsekvenser?  

Då tekniska medier är i ständig utveckling tycker vi det är viktigt, ur ett 

mediekommunikativt perspektiv, att studera konsekvenserna som det för med sig.  

Att se vad bloggen som arena utgör för möjligheter för självframställning och om 

bloggen kan bidra till ökad självmedvetenhet är en intressant aspekt som vi valt att titta 

närmare på. Rettberg (2008) skriver att det 2007 fanns ca 70 miljoner bloggar på nätet, med 

en sådan framväxt kan man tänka sig hur många blogganvändare det finns idag. Vi har utifrån 

detta valt att studera hur bloggare framställer sig med mål att få bättre förståelse för deras 

självmedvetna, vilka krav bloggare upplever från det omgivande samhället och hur de väljer 

att reglera gränsen mellan privat och offentligt innehåll.  

Vårt empiriska material kommer att studeras utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska 

perspektiv där bloggen ses som en scen för framträdande där bloggaren vill göra intryck på 

sin publik. Vi har även använt oss av teorier från Thompson (2001) och Giddens (1991) för att 

försöka förstå bloggens villkor och förutsättningar som kommunikationsmedium, samt för att 

få djupare förståelse för relevansen av självmedvetenhet. 
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2. Mål och Syfte  

Studiens mål är att studera hur bloggarna framställer sig med särskild uppmärksamhet riktad 

mot deras a) självmedvetenhet, b) vilka krav de upplever från det omgivande samhället,   

c) hur de väljer att reglera gränsen mellan vad som är privat och offentligt.  

 

Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om bloggarnas framställning och 

därigenom lämna ett bidrag till forskningen om bloggen som arena för självframställning. 
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3. Metod  

Under denna rubrik följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt och de metoder vi har 

använt oss av i vår uppsats. Vi har strukturerat upp detta avsnitt i fyra underrubriker; Urval, 

Metodval, Genomförande och Databearbetning. 

 

3:1 Urval 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer med ett urval bestående av tre intervjupersoner. 

Under de givna förutsättningarna bedömde vi att kvalitativa intervjuer med tre bloggare skulle 

förse oss med tillräckligt underlag för att belysa olika aspekter av bloggares framställning. Då 

vi ville utföra de kvalitativa intervjuerna genom personliga möten så kontaktade vi enbart 

bloggare som är bosatta i sydvästra Skåne. Samtliga bloggare kontaktades via mejl och 

intervjuerna utfördes parallellt som vi hade kontakt med intressenterna. Ekström m fl (2010) 

beskriver kvalitativa intervjuer som en stor del av forskningsprocessen och att det är genom 

dem som giltigheten avgörs bland annat av att man har intervjuat ”rätt” personer (Ekström m 

fl. 2010:77).  Därför har vi lagt mycket kraft i att få tag på ett urval bestående av personer som 

utgör ett urval som representerar forskningsfältet. Personerna vi kontaktade förväntades även 

erhålla relevant information som kan uppfylla denna studies syfte. 

De bloggare som vi genomfört intervjuerna med är Isabelle Engqvist, Malin Wester 

och Jennifer Green, samtliga intervjupersoner har erbjudits att vara anonyma i denna studie 

men samtliga gav sitt medgivande att deras riktiga namn visas. 

Nedan har vi skapat en översikt på intervjupersonerna med förkortningar på deras namn som 

kommer användas genomgående i denna uppsats. 

 

Malin Wester, innehavare av bloggen nojesguiden.se/malinwester – M.W 

Isabelle Engqvist, innehavare av bloggen fitnessbyisabelle.se – I.E 

Jennifer Green, innehavare av bloggen juennifer.com - J.G 

 

M.W yrkesbloggar för Nöjesguiden sedan enbart ett par månader tillbaka, hon har aldrig 

tidigare bloggat och av dessa anledningar kontaktade vi henne då vi förväntade oss att hon 

både som yrkesbloggare och nybörjare kunde komma med intressanta aspekter för denna 

studie. I.E och J.G bedriver bägge personliga bloggar och har bloggat under en längre tid men 

de skiljer sig åt genom innehållet på bloggarna och antalet läsare. I.E har en fitnessblogg med 

några få läsare medans J.G har en blogg med ett mer varierat innehåll och en större mängd 

läsare. Motivationen till att vi kontaktade dem är för att de bägge har erfarenheter av att 
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blogga men att dess skiljaktigheter gör att vi förväntade oss att de hade mycket information att 

ge och skilda erfarenheter som kan vara intressanta i denna studie.  

 

3:2 Metodval 

Vi har i denna studie utfört kvalitativa metoder i form av samtalsintervjuer för att angripa vår 

forskningsfråga och samla in användbart empiriskt material. Kvalitativa intervjuer är en 

metod som är central när det gäller att samla in och analysera data som är relaterat till 

människors uppfattningar, värderingar och handlande (Østbye m fl. 2003:99). Att vi valde 

kvalitativa intervjuer som metod motiveras av undersökningens fokus på kulturella, 

vardagliga och situerade aspekter av tänkande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig 

som personer (Kvale m fl. 2009:28). Vi har inte belyst några samband mellan variabler, 

exempelvis hur ofta intervjupersonerna bloggar, och vi har heller inte haft i syfte att det 

insamlade materialet ska hanteras i någon form av siffror (Ekström m fl. 2010:156f). I ett 

sådant fall hade vi behövt göra en kvantitativ undersökning, men då vi vill undersöka andra 

aspekter så föll vårt val av metod på kvalitativa undersökningar. 

 

3:3 Genomförande 

Vi kontaktade som tidigare nämnt våra tre intervjupersoner genom mejl för att boka 

intervjuerna, i mejlkontakten informerade vi även om syftet med studien och andra viktiga 

aspekter. Två av de kvalitativa intervjuerna genomförde vi sedan i form av personliga 

intervjuer och en av intervjuerna behövde vi genomföra via mejl. Intervjun som genomfördes 

över mejl blev mer begränsad än de personliga intervjuerna på så sätt att det blev mer 

omständigt om vi ville ställa följdfrågor till intervjupersonen. Vi valde därför ut färre frågor 

som var beskrivande så att intervjupersonen inte skulle missförstå dem då vi inte befann oss 

på plats under genomförandet. I övrigt hanterades intervjun på ett så likvärdigt sätt som de 

personliga intervjuerna. De personliga intervjuerna valde vi att utföra i form av 

semistrukturerade intervjuer, så innan självaste utförandet av intervjuerna så utarbetade vi en 

intervjuguide enligt Østbye m fl. (2003), som vi sedan kunde använda som riktlinje under 

intervjuerna (Østbye m fl. 2003:103). Valet av semistrukturerade intervjuer motiverar vi med 

att vi ville skapa en röd tråd i samtalen för att skapa trygghet då vi anser oss vara oerfarna 

intervjuare (Ekström m fl. 2010:53). Denna metod gjorde det även enkelt för oss att ställa 

följdfrågor som ledde till fördjupning i samtalen.  

Något som Ekström m fl. (2010) varnar för och som vi upptäckte under utförandet av 

intervjuerna var hur lätt det är att falla in i en egen pseudovärld under intervjusituationen. Vi 



8 
 

fick därför under intervjusituationen försöka tänka på att vara så neutrala som möjligt och inte 

låta samtalet och samvaron påverka det som sades (Ekström m fl. 2010:66). 

Vi valde att dokumentera intervjuerna med hjälp av inspelning så att vi under 

bearbetningen och analysen av det insamlade materialet kunde se tillbaka på intervjuerna. För 

oss var det viktigt att dokumentera samtalet av intervjuerna och inte enbart anteckna. 

Information som till en början förmodas ha låg relevans kan under arbetsprocessen få stor 

betydelse genom nya insikter och att man därför kommer behöva se tillbaka på det insamlade 

materialet (Østbye m fl. 2003:106). 

Vi inledde och avslutade intervjuerna enligt de riktlinjer som Kvale m fl. (2009) 

föreslår. Vi började med en orientering där vi definierade situationen för intervjupersonen 

genom att kort tala om syftet med intervjun och frågade om intervjupersonen skulle vara 

bekväm med att vi spelade in samtalet. Sedan frågade vi om intervjupersonen hade några 

frågor innan vi började inspelningen och självaste intervjun. Vi avslutade sedan på liknande 

sätt genom att fråga om intervjupersonen skulle vilja tillägga något eller hade några frågor 

(Kvale m fl. 2009:144).  

 

3:4 Databearbetning 

Bearbetningen av det insamlade materialet bestod av transkribering av samtliga intervjuer, 

informationen i materialet sorterades sedan i olika teman och kategorier. För att få struktur 

och underlätta analysen av det insamlade materialet så skapade vi bland annat ett enklare 

analysschema baserad på olika kategorier. I det bearbetade intervjumaterialet använde vi oss 

sedan av färgkoder där olika färger fick representera de olika kategorierna i ett analysschema. 
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4. Teori & tidigare forskning  

En av de teoretiska utgångspunkter vi har valt är Erving Goffmans (2009) dramaturgiska 

perspektiv. Vi har valt att se bloggarenan som en scen för mänsklig interaktion och kopplar 

detta till Goffmans (2009) teorier. Nedan presenteras det dramaturgiska perspektivets centrala 

delar och det som är relevant för vår uppsats. 

Nedan presenteras också Giddens (1991) teori om reflexiv medvetenhet som bygger 

på att alla människor ständigt kontrollerar omständigheterna för sina handlingar. Vi har även 

tittat närmare på Giddens (1991) teori om självbiografin.    

Slutligen diskuteras de nya kommunikationsmediernas inflytande på människors sätt 

att kommunicera i det moderna samhället. Thompsons (2001) beskrivningar av den medierade 

kommunikationen kommer att appliceras på bloggarens interaktion med omvärlden.  

 

4:1 Tidigare forskning   

I artikeln ”Blogging: Self presentation and privacy” skriver Karen McCullagh (2008) att 

bloggande skapar en del problem rörande integritetsfrågor och vad som är privat och 

offentligt då personlig information ofta sänds ut över Internet tillgänglig för alla att ta del av. 

En av de studier som McCullagh (2008) har studerat och refererar till i sin text är 

artikeln “Bridging the Gap: a genre analysis of weblogs” skriven av Herring et al. (2004). 

Karen McCullagh skriver att de studier som gjorts av Herring et al. visar att 70.4% av de 

bloggar som har undersökts är av typen personliga bloggar, ”där författarna skriver om sina 

liv och sina inre tankar och känslor”(McCullagh 2008:8). Studien visar också att det är 

vanligast att ungdomar och framförallt kvinnor tenderar att ha personliga bloggar (McCullagh 

2008:8). I undersökningen som presenteras blev också respondenterna tillfrågade vad som var 

anledningen till att de bloggade, 62.6 % svarade då att anledningen var att dokumentera 

personliga upplevelser och dela dem med andra. I artikeln har intervjuer med bloggare gjorts 

gällande vad för relation de vill ha till sina läsare. Det visade sig att bloggarna vill ha sina 

läsare på avstånd men det är ändå 72.3% som inte reglerar vem som får ta del av innehållet på 

bloggen. Studien visade även att många ansåg att bloggen är som en skyddad arena där man 

fritt kan uttrycka sig (McCullagh 2008: 10).  

Bullingham & Vasconcelos (2013) skriver i sin artikel “‘The presentation of self in the 

online world’: Goffman and the study of online identities” att när en individ befinner sig 

online finns alltid möjligheten för denne att presentera och anta olika identiteter. Den fysiska 

upplösningen som sker i interaktionen mellan producenten och mottagaren, på t.ex. en blogg, 

gör det lätt för individen att dölja vem han eller hon är offline och gå in i en slags 
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onlinekaraktär. Bullingham & Vasconcelos (2013) refererar till Baptistas (2003) beskrivning 

av detta; ”dessa onlinekaraktärer skapas oftast inte online utan är divisioner av jaget som kan 

ses i vardaglig interaktion ansikte mot ansikte”. Utifrån Goffmans struktur kan man se dessa 

onlineidentiteter som olika masker individer väljer att ta på sig i olika situationer (Bullingham 

& Vasconcelos 2013: 3). 

Med denna information som bakgrund har vi valt att studera hur bloggare väljer att 

reglera gränsen mellan vad som är privat och offentligt. Vi har också valt att fokusera på hur 

bloggare hanterar sin framställning på bloggarenan och vad för konsekvenser detta får.  

 

4:2 Dramaturgiska perspektivet: Framträdandet  

I vårt vardagliga liv interagerar vi med människor i olika situationer, för att individer ska veta 

hur de ska agera måste dessa situationer definieras. När en individ framträder framför andra 

individer försöker denne kontrollera det intryck som de andra människorna får av situationen. 

Ett framträdande innebär alltså den samlade aktiviteten vid en specifik tidpunkt då individens 

syfte är att påverka de andra deltagarna, deltagarna är med andra ord publiken (Goffman 

2009:22f).   

Under ett framträdande menar Goffman (2009) att individen spelar en roll och det är 

genom dessa roller som vi känner varandra men också oss själva. Att spela en roll innebär att 

individen tar på sig en viss mask som representerar den uppfattning vi bildat om oss själva, 

masken är den roll vi strävar att leva upp till. Efter ett tag blir denna roll naturlig för oss och 

en del av vår personlighet (Goffman 2009: 26f). 

För att kunna definiera situationen där framträdandet äger rum använder sig individen, 

medvetet eller omedvetet, av uttrycksfull utrustning som Goffman (2009) kallar fasad. Inom 

fasaden finns inramningen, alltså rekvisitan som används under framträdandet. Inramningen 

är platsbunden vilket innebär att framträdandet måste ske just här och individen kan inte gå in 

i sin roll utan den specifika inramningen som sin scen. Detta innebär också att individen 

måste avsluta sitt framträdande när denne lämnar inramningen (Goffman 2009: 29). En annan 

del av fasaden är den personliga fasaden som är de detaljer som identifieras och kopplas 

samman med individen själv. Exempel på detta är ålder, kön, utseende, gester och 

personlighet. Den personliga fasaden är vad publiken förväntar sig ska höra samman med 

aktören vart än individen befinner sig (Goffman 2009:30). 
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4:3 Dramaturgiska perspektivet: Bakre och främre regionen  

Goffman (2009) skriver också om regioner som en del av framträdandet. Regionerna varierar 

självklart beroende på vilket kommunikationsmedium det gäller men den generella 

definitionen av en region är ett ställe som mer eller mindre är avgränsat av 

perceptionsbarriärer. Den främre regionen används för att referera till den plats där 

framträdandet äger rum och som är inramningen av fasaden, t.ex. en blogg. 

När en individ uppträder i den främre regionen kan han eller hon ge intryck av försök 

att upprätthålla vissa normer. Normerna berör t.ex. på vilket sätt individen behandlar och talar 

till sin publik och brukar kallas för hövlighetsnormer (Goffman 2009: 97f). Men vad händer 

då när individen inte längre kan ses av sin publik? 

Under framträdandet i den främre regionen finns det mycket som kan skada intrycket 

hos publiken, för att detta inte ska ske trycks dessa aspekter undan. Det som undertryckts kan 

komma fram i det som Goffman (2009) refererar till som bakre region.  I den bakre regionen 

kan individen som står för framträdandet slappna av, kliva ur sin roll och släppa sin fasad. I 

den bakre regionen får inte publiken släppas in vilket spelar en betydande roll för att skapa en 

buffert mellan den agerande och de bestämda krav som han eller hon omges av (Goffman 

2009: 101ff). 

 

4:4 Reflexiv medvetenhet  

Anthony Giddens (1991) skriver i sin bok Modernitet och självidentitet att vara människa 

innebär att man hela tiden vet, på ett eller annat sätt, både vad man gör och varför man gör 

det. Alla människor kontrollerar ständigt omständigheterna för sina handlingar som en del av 

det de gör, detta kallas reflexiv medvetenhet och är någonting som här karaktäriserar allt 

mänskligt handlande (Giddens 1991:47). Någonting som förutsätter en reflexiv medvetenhet 

är självets identitet. När vi talar om självidentitet är det inte endast ett resultat av löpande 

sammanhang i individens handlingssystem utan någonting som skapas efter hand genom 

individens reflexiva handlingar. Självidentiteten är alltså det som individen är medveten om 

när man talar om individens självmedvetande (Giddens 1991:67). Detta kan uttrycka sig 

genom att exempelvis en bloggare medvetet gör en handling i form av att producera ett 

innehåll på sin blogg, medveten om konsekvenserna.  

Giddens (1991) beskriver att självet blir ett reflexivt projekt i en posttraditionell 

ordning. Under modernitetens villkor måste det förändrade självet utforskas och konstrueras 

som en del av en reflexiv process, där det handlar om att koppla ihop personlig och social 

förändring. Detta skiljer sig på många sätt från de traditionella kulturerna där allt förblev mer 
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eller mindre oförändrat från generation till generation, inte minst den förändrade identiteten 

(Giddens 1991:45).  

  

4:5 Nya kommunikationsmedier 

Kommunikation som utförs genom tekniska medier är oberoende av rum och tid för att nå ut 

med ett innehåll och budskap till andra individer. Detta har skapat andra förutsättningar till 

skillnad från andra typer av kommunikationsmedier. Producenterna kan organisera och 

kontrollera rummet och tiden och använda dem på nya sätt för egna syften (Thompson 

2001:34f). 

Bloggar är en relativt ny form av medierad kvasiinteraktion, vilket innebär att 

symboliska former förs fram till en obestämd mängd potentiella mottagare och 

kommunikationsflödet är här huvudsakligen enkelriktat. Denna typ av interaktion innebär att 

de ägnar sig åt att producera information åt andra som inte är fysiskt närvarande, mottagarna 

som tar del av denna information kan i de flesta fall inte ge någon direkt respons (Thompson 

2001:110f). Bloggares sätt att kommunicera är i största grad enkelriktad och de kan välja att 

bortse från responsen från mottagarna. Men att bortse från mottagarnas respons kan skapa 

något som Thompson (2001) kallar för en frånvaro av reflexiv kontroll. Detta innebär att 

bloggarna kan bestämma interaktionens förlopp och innehåll utan att behöva ta hänsyn till 

mottagarnas reaktioner. Thompson (2001) menar att frånvaron av reflexiv kontroll kan skapa 

konsekvenser och problem för producenterna och han beskriver detta på följande sätt; 

”…frånvaron av reflexiv kontroll av andras reaktioner är också en potentiell källa till 

osäkerhet och problem för producenterna, eftersom de berövas det slags kontinuerliga och 

omedelbara feedback som skulle göra det möjligt för dem att avgöra om och hur deras 

budskap tas emot och blir förstådda” (Thompson 2001:124f). Det är typiskt att oavsett 

medvetet eller omedvetet så anpassar producenter i en medierad kvasiinteraktion sitt beteende 

efter mottagarna även om de inte är fysiskt närvarande eller bidrar vid förloppet och 

innehållet i produktionen (Thompson. 2001:126ff).  

Den information och det symboliska innehållet som produceras och byts genom nya 

kommunikationsmedier har reorganiserat och omstrukturerat det sätt som människor förhåller 

sig till varandra och sig själva (Thompson. 2001:20). Thompson (2001) belyser hur denna typ 

av interaktion alltid är inbäddad i sociala sammanhang som konstrueras i produktionen och 

som har en strukturerad inverkan på budskapet och innehållet. Han menar att bakom 

produktionen ligger en komplex samling sociala förhållanden och att detta är en viktig aspekt 

man inte borde bortse från (Thompson. 2001:20). En faktor är att masskommunikationens 
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produkter är tillgängliga för allmänheten som får viktiga konsekvenser för producenters 

framställning och dess skiljelinjer mellan den offentliga och den privata sfären (Thompson. 

2001:45). 
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5. Analys 

I vår kommande analys av det insamlade empiriska material har vi huvudsakligen utgått från 

den ordning på teman som går att avläsa i teoriavsnittet. Detta för att det ska vara lätt att följa 

med i analysen efter att ha läst teoridelen.  

 

5:1 Dramaturgiska perspektivet 

Goffman (2009) skriver att den främre regionen refererar till den plats där framträdandet äger 

rum (Goffman 2009:97). I vår uppsats ser vi bloggen som scenen och den främre regionen, 

bloggen är alltså platsen där framträdandet äger rum. Det som händer vid sidan av bloggen 

kommer refereras till det som Goffman (2009) skriver är den bakre regionen, det är också 

detta som hålls dolt för läsarna.  

 I det empiriska material som vi har samlat in har informanterna gett oss insikt i olika 

förhållningssätt till exponering av privata aspekter. Det har i sin tur gett upphov till att vi sett 

hur de kontrollerar gränsen mellan den främre och bakre regionen när de agerar på bloggen.  

M.W säger såhär rörande hur personlig hon är på sin blogg - ”och sen gillar jag inte 

heller att skriva om personliga saker. Jag vet inte, jag är inte så bra på att dela med mig av 

vardagsbilder och sådant [...] det är svårt att skriva en rubrik typ: det här var min skittuffa 

lördag”. M.W ser till att inte släppa in publiken i den bakre regionen då hon beskriver att hon 

inte gillar att vara personlig på bloggen.  

Goffman (2009) skriver att när en individ befinner sig i den främre regionen försöker 

han eller hon upprätthålla vissa normer (hövlighetsnormer). Sättet som de olika informanterna 

förhåller sig till och för sig framför sin publik har skiljt sig åt. M.W definierar sina 

hövlighetsnormer genom att säga såhär - ”innan jag är varm i kläderna kanske jag väntar med 

att blotta mig själv [...] generellt har jag svårt att se var folk vill ha”. Vi tolkar detta som att 

M.W har svårt att förhålla sig till sina läsare och förstå vad som förväntas av henne på 

bloggarenan, detta på grund av att hon inte bloggat speciellt länge. M.W vill bli van som 

bloggare och innan det sker håller hon sig till inlägg som rör temat på hennes blogg, vilket är 

musik och klubbliv. Att skriva om sådant verkar för M.W vara en trygghet och det är denna 

typ av framträdande hon känner sig säker i.  

Någonting som M.W också känner sig bekväm med att visa under sitt framträdande på 

bloggen är till viss del hennes politiska ställningstaganden, rörande detta säger hon att - ”men 

just feminism har jag ju med i nästan varje tänk för det är liksom en grundbult i den jag är 

eller genustänk liksom är ganska mycket jag. Jag lyssnar liksom på artister som jag känner 

representerar någonting för mig, så det kommer igen i bloggen hela tiden men i olika former”. 
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Den feministiska grundbulten och det genustänk som finns på M.W’s blogg tolkar vi som 

något hon ser som helt oladdat. Det är någonting läsarna får räkna med om de läser bloggen 

och hon verkar därför tycka det är lätt att ha med. Personliga upplevelser hålls däremot 

tillbaka i den bakre regionen och blir inte synligt för hennes läsare. M.W berättar att hon 

ibland vågar utmana och skriva om saker som hon känner att hon inte kan hålla tillbaka i 

bakre regionen. Som den gången hon skrev om hur det är att vara feminist i Danmark, hon 

säger – ”jag tänkte väl mest att om jag brinner för någonting så ska jag göra det igen även om 

jag är rädd för att skriva det, jag testar hellre”. M.W var medveten om att detta framträdandet 

på bloggen kunde skada intrycket hos publiken och få negativa konsekvenser men hon var 

tvungen att skriva om det för hon kunde inte längre hålla kvar det i den bakre regionen. Då 

inlägget fick mycket positiv respons känner M.W nu att hon vågar skriva mer kontroversiella 

inlägg. Genom att testa gränser på det sättet förstår vi det som att det är så bloggaren till viss 

del sätter sina egna hövlighetsnormer men också hur de förstår gränsen mellan regionerna på 

bloggarenan. 

Goffman (2009) menar att under ett framträdande spelar individen en roll och det är 

genom dessa roller som vi känner oss själva men också varandra. Vid sidan av bloggandet är 

M.W DJ, hon säger -  ”Men när jag skulle bli DJ kände jag någon grej av identitetskris att 

vänja sig med att vara identitet-DJ är väl ungefär samma sak som att vara bloggare […] mitt 

internet jag är kanske någon form att DJ-jag och vågar liksom höras mer”. M.W beskriver att 

när hon började som DJ hade hon svårt att hitta rollen hon skulle ha på DJ-scenen. Det hon 

beskriver i ovanstående citat är att hon känner att den rollen hon tar på sig när hon är DJ är 

ungefär samma roll som hon går in i på bloggen och som blir hennes internetjag. Rollen hon 

har som DJ är redan en integrerad del av hennes personlighet, kan detta innebära 

komplikationer då hon importerar den rollen på bloggarenan? 

Med tanke på att det är två helt olika scener M.W framträder på innebär det också att 

regionerna för framträdandet är olika vilket också innebär olika förutsättningar för respons. 

Det kan vara därför hon har svårt att se vad som förväntas av henne som bloggare då hon 

befinner sig på en helt ny scen med en helt ny publik. Som DJ har hon kunnat testa sig fram 

för att kontrollera det intryck som publiken fått av henne och genom detta lärt känna sig själv 

som DJ. Vi tolkar det därför som att M.W fortfarande testar gränserna och lär känna sin roll 

som bloggare då fasaden för DJ-rollen ändrats.  

Ett framträdande är den samlade aktiviteten vid en specifik tidspunkt då individens 

syfte är att påverka publiken (Goffman 2009:22). I.E, en av de andra informanterna säger 

såhär gällande i vilket syfte hon bloggar -  ”jag började blogga för att jag ville skriva ner vad 
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som hände i mitt liv [...] det är där jag skriver av mig, och antecknar om mitt liv, mina 

framgångar inom träningen och hur jag är som person”. I.E uppdaterar bloggen dagligen och 

mycket av innehållet på bloggen visar på att hon försöker påverka sin publik, hon svarar att – 

”jag försöker alltid tänka igenom vad jag skriver för inlägg, och hur andra kommer påverkas 

av det [...] jag försöker lägga upp inlägg, artiklar med mera som lockar läsarna att 

kommentera, ställer gärna en fråga i slutet av några inlägg så det brukar leda till mer respons 

och kommentarer”. Det ovanstående citatet visar på att hon försöker kontrollera framträdandet 

för att få publiken att agera på ett visst sätt, alltså ge henne respons. Den ständiga bekräftelsen 

av läsarna är vad som får I.E att vilja fortsätta blogga. Responsen på hennes inlägg verkar 

vara ett typ av belöningssystem för henne själv, detta verkar vara en av faktorerna som 

uppmuntrar henne till att fortsätta blogga. Vi tolkar det som att I.E genom sin blogg bygger 

upp och befäster sitt jag och detta med hjälp av sina läsare och den respons hon får av dem. 

Detta förstärks när hon sedan säger - ”jag får respons och om jag hade slutat blogga hade jag 

mått riktigt dåligt, och det är därför bloggen är så viktig för mig”. Rollen som hon har på sin 

blogg tolkar vi som att den håller på att bli en del av henne själv som hon inte verkar klara sig 

utan, hon säger - ”Jag spelar ingen roll eller karaktär på min blogg, jag är mig själv och ändrar 

mig inte för att jag kan eller vill”. Vi tyckte detta var ett intressant svar med tanke på att hon 

senare i intervjun säger - ”om jag får kommentarer om att läsare vill se mer av mitt liv så kan 

det absolut komma upp fler ”personliga” och lära-känna-mig inlägg”. I.E säger att hon inte 

spelar någon roll eller karaktär på sin blogg. Detta blir problematiskt då hon senare säger att 

hon anpassar framträdandet efter vad hennes publik vill ha och responsen hon får. Det tolkar 

vi kan leda till att läsarna får förståelse för den personliga fasad som I.E har. Alltså det som 

Goffman (2009) beskriver som de personligheter och gester som publiken förväntas vara 

sammankopplat med aktören vart individen än befinner sig. Konsekvenserna av detta kan bli 

att vissa hövlighetsnormer sätts på bloggen som I.E känner att hon sen måste leva upp till för 

att upprätthålla intrycket som hennes läsare redan har av henne. Vad händer om hon nästa 

gång inte vill lägga upp med personliga inlägg? Kommer det skada I.E’s relation till sina 

läsare? I.E verkar både bygga upp sitt jag genom bloggen, samtidigt som hon gör allt för att 

inte intrycket hos hennes läsare ska förstöras.  

J.G är den bloggare vi har intervjuat som fått känna på när framträdandet förstörts på 

grund av att hon inte drog en gräns till den bakre regionen på sin blogg. Hon berättar – ”förr 

var den väldigt mycket mer personlig, så då var det mer en personlig dagbok, sen lärde jag 

mig med åren att skala av vad som kan skrivas och inte skrivas […] jag var lite mer 

provocerande för fyra år sedan, vilket ofta gav negativ feedback”.  J.G beskriver att hon lärt 
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sig med åren vad för framträdanden på bloggen som ger positiv feedback respektive negativ 

feedback. I början av hennes bloggande hade hon svårt att kontrollera intrycket och responsen 

hos sina läsare då hon inte visste vilka typ av hövlighetsnormer hon skulle förhålla sig till på 

bloggarenan. Nu efter några år som bloggare vet hon nästan exakt vad hennes inlägg kommer 

få för konsekvenser, samt vilka typ av inlägg som genererar mest kommentarer. Hon säger att 

bloggen ofta är ett redskap för henne att få utlopp för sina tankar men att de får stanna kvar i 

den bakre regionen – ”och jag bara måste skriva av mig men sen är det liksom bara att ta bort 

det. Men förr, för några år sedan, hade jag ju publicerat det och fått jättemånga kommentarer, 

både bra och dåliga”.  

Någonting som hände då J.G satte en tydlig gräns mellan hennes främre och bakre 

region på bloggen var att hennes personliga fasad förändrades. Hon berättar att hon innan det 

skrev ut hela sitt kärleksliv på bloggen men när det upphörde började läsarna undra. Hon 

berättar - “successivt kom det in en ny kille i bilden och det var ju jobbigt för då fick jag 

kommentarer hela tiden typ ”hallå vart tog han vägen? Och vem är han? [...] så därför har jag 

på senare tiden blivit lite mer sådär ”feel-good blogg” alltså skriver nästan inget personligt 

alls”. Att gå från att skriva ut hela sitt liv på bloggen till att kontrollera framträdandet till mer 

avskalat och opersonligt innehåll har varit en utmaning för J.G. Hon har nu en helt ny roll på 

sin blogg och den personliga fasad som J.G förr förknippades med är förändrad.   

En hövlighetsnorm som verkar vara gemensam för alla tre informanterna är pressen på 

att uppdatera bloggen regelbundet samt att inläggen på bloggen håller en viss kvalitet. Alla tre 

är måna om att hålla sina läsare uppdaterade men framförallt i I.E och J.G’s fall verkar det 

som att pressen på att uppdatera grundas i viljan att behålla sina läsare. I.E beskriver t.ex. att – 

”jag har en del krav på mig som till exempel att uppdatera minst 2 gånger om dagen […] jag 

vill ju att mina läsare ska ha någonting att läsa”. Gällande kvalitet i inläggen säger I.E – 

”dessutom försöker jag att inte skriva svordomar i mina inlägg för det ser inte så bra ut”.  

            J.G svarar såhär när vi frågar henne hur ofta hon uppdaterar och om hon känner krav 

från sina läsare att publicera – ”vissa dagar händer inget kul […] så då blir det väl såhär jaha 

då får jag väl laga något o fota det”. Senare i intervjun ställde vi frågan vem hon bloggar för, 

då fick vi svaret – ”det är ju inte så att jag känner att jag måste blogga för deras skull men jag 

har ändå gjort det […]så de ska ha något att kolla på”. Viljan att hela tiden tillfredsställa sina 

läsare och se till att de fortsätter läsa verkar alltså finnas hos både I.E och J.G. 

M.W uttrycker att – ”nu till Nöjesguiden är jag väldigt medveten, framförallt nu i 

början […] jag har mer tanke bakom och press att jag borde leverera någonting till skillnad 

från min Tumblr då jag endast gör det för mig själv. På min blogg lägger jag minst en timma 
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bakomarbete på varje post”. Pressen på att leverera när andra än hon själv ska ta del av 

innehållet finns definitivt hos M.W, vilket inte är så konstigt eftersom ett lyckat framträdande 

oftast resulterar i att läsaren fortsätter följa bloggen.  

 

5:2 Reflexiv medvetenhet  

Giddens (1991) pratar om hur reflexiv medvetenhet innebär att man som människa hela tiden 

är medveten om vad man gör och varför man gör det. Samtliga informanter uttrycker att de är 

medvetna om sina handlingar i bloggen och att de oftast tänker på varför de utför 

handlingarna, detta uttrycker sig oftast i form av innehållet på bloggarna. I.E beskriver att  - 

”Jag försöker alltid tänka igenom vad jag skriver för inlägg, och hur andra kommer påverkas 

av det”. Reflexiv medvetenhet förutsätter bland annat självidentitet som är det som individen 

är medveten om när man talar om individens självmedvetande. Giddens (1991) beskriver hur 

självidentiteten ska utforskas och konstrueras i en reflexiv process, där det handlar om att 

koppla ihop personlig och social förändring. Informanternas självmedvetenhet varierar då 

någon uppfattas vara fullt medveten om sin självidentitet i bloggen och en annan har knappt 

någon aning. M.W säger - ”Ja det kan ju bli att man sitter på jobbet och tänker på vad man ska 

skriva […] vad är jag? Vad jag nu vill att min blogg ska vara”. I detta exempel kan vi se att 

informanten är osäker på självet i bloggen som skapar osäkerhet i hur hon sedan ska uttrycka 

sig i bloggen. M.W säger ”Ja alltså jag får egentligen välja fritt vad jag vill skriva om men det 

var lite i eget syfte att definiera lite vad jag vill, som ett företag ungefär”. Utifrån Giddens 

(1991) perspektiv så kan man uppfatta M.W i en reflexiv process där hon utforskar och 

konstruerar sin självidentitet.  

I ett tidigare avsnitt citerade vi J.G där hon berättar om hur hennes framträdande på 

bloggen har utvecklats. När vi analyserade detta utifrån Goffmans (2009) teorier så tolkade vi 

det som att en del av hennes svårigheter berodde på att hon inte visste vilken typ av 

hövlighetsnormer hon skulle förhålla sig till på bloggarenan. Om vi ytterligare applicerar 

Giddens (1991) teorier på detta exempel så skulle det kunna beskrivas som att 

hövlighetsnormerna är en del av den sociala förändringen i en reflexiv process. Som nybörjare 

var även en del av J.Gs process att utforska och konstruera sin självbild i bloggen precis som 

M.W är i denna process i dagsläget. Slutligen kan vi då se hur J.G genomgår denna reflexiva 

process och allt mer som hon kan koppla ihop personliga och sociala förändringar så 

utvecklar hon sitt självmedvetna. Detta skulle då kunna förklara hur hon har blivit mer 

självmedveten i sitt framträdande och sina handlingar i bloggen.         
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5:3 Bloggen som nytt kommunikationsmedium  

Vi kan utifrån Thompsons (2001) teorier om hur nya kommunikationsmedier och den 

medierade kvasiinteraktionen påverkar människors sätt att interagera se hur bloggportalerna 

är en betydande faktor till hur bloggarna väljer att kommunicera (Thompson 2001). Bloggar 

är en relativt ny form av kommunikationsmedium och kommunikationen är mestadels 

enkelriktad. Detta sätt att interagera kan vara helt nytt och främmande för många om de inte 

har erfarenhet från att blogga eller andra liknande kommunikationsmedier. M.W började 

blogga för knappt tre månader sedan och hennes upplevelse av att blogga skiljer sig på många 

sätt från informanterna som är vana med att interagera i en medierad kvasiinteraktion. M.W 

beskriver att - “Jag har nog inte riktigt tagit ställning till vad bloggen är och väntar nog med 

det ett tag till. Men det är också det, vem jag riktar mig mot, alla och ingen. Och det är där det 

är så svårt. T.ex. ”ja här är vi, och så ska man skriva namn eller inte namn, mycket att ta 

ställning till. Och de som jag var med, vill dem vara med i bloggen och sådant”. Informanten 

beskriver nya aspekter hon måste ta hänsyn och ställning till och det är tydligt att hon måste 

anpassa interaktionen till kommunikationsmediet. Detta kan förstås genom Thompsons (2001) 

beskrivning av hur nya kommunikationsmedier har reorganiserat och omstrukturerat det sätt 

som människor interagerar och hur de förhåller sig till varandra och sig själva (Thompson 

2001:20). Vi kan genom informantens beskrivning förstå att detta är ett nytt sätt att interagera 

och som bryter mot informantens traditionella mönster för social interaktion. Med detta kan vi 

se en koppling till informantens framträdande. Vi återkommer därför här till citatet där 

informanten motiverar sitt framträdande - ”innan jag är varm i kläderna kanske jag väntar 

med att blotta mig själv [...] generellt har jag svårt att se var folk vill ha”. Informanten noterar 

själv, fast med andra ord, att hon i dagsläget varken är självsäker på sitt framträdande eller 

bekväm i att visa mer av sig själv i framträdandet i bloggen. Här kan vi se ett samband mellan 

hur bloggen som ny form av kommunikationsmedium bryter mot informantens traditionella 

mönster för interaktion och hur informanten är tillbakadragen i sitt framträdande. Här vill vi 

antyda att kommunikationsmediet i stor grad har en betydande roll för hur informanten styr 

sitt framträdande.  

J.G har idag bloggat under en längre tid men utifrån hennes beskrivningar av hur hon 

började blogga så kan vi se liknelser med hur M.W som nybörjare upplever bloggandet. J.G 

uttrycker sig bland annat på följande sätt - “förr var den väldigt mycket mer personlig, så då 

var det mer en personlig dagbok, sen lärde jag mig med åren att skala av vad som kan skrivas 

och inte skrivas […] jag var lite mer provocerande för fyra år sedan, vilket ofta gav negativ 

feedback och nu är det liksom bara positiv feedback”. J.G beskriver här hur hon har utvecklat 
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och anpassat sitt sätt att blogga utifrån de erfarenheter hon drar på sig och den respons hon får 

från mottagarna. Utifrån informanternas beskrivning av hur de kommunicerar genom bloggen 

så är det för oss tydligt att samtliga av dem har fått lägga mycket arbete i att anpassa sitt sätt 

att kommunicera via bloggen. Utan tidigare erfarenheter så har de till största del fått 

experimentera sig fram i sitt bloggande.  

Thompsons (2001) teori om att de nya kommunikationsmedierna har förändrat det sätt 

som människor förhåller sig till sig själva och varandra kan relateras på många sätt till 

bloggare och deras relation till läsarna. M.W har bloggat en kortare tid och hon tycks ännu 

inte ha skapat ett stort omfång av följare eller bildat någon stark relation till dem. I.E och J.G 

däremot har bloggat under en längre tid och har förmodligen utvecklat sitt sätt att förhålla sig 

till sig själva i bloggen. Deras bloggar har även fler följare och utifrån deras beskrivningar så 

ligger deras fokus till största del i relationen de har med följarna. Bägge informanterna tycks 

även ha utvecklat en relation till sina läsare som grupp. De känner förväntningar från en 

mängd olika personer som de förmodligen inte är bekanta med. J.G berättar exempelvis hur 

hon vill skriva personliga saker ur sitt liv i bloggen, som när hon gjorde slut med sin pojkvän. 

“...Det är nog för att jag får väldigt många kommentarer av folk som är ledsna. Som antingen 

har blivit dumpade eller andra saker, och antingen skickar de mejl eller så kommenterar de 

såhär ett år bak i arkivet. Och jag svarar ju alltid, säg att det är kanske 200 som genom åren 

öppnat sig på det sättet, då känner jag att jag vill ge tillbaka lite”. Relationen som J.G har 

skapat med läsarna är intim på bloggen men utanför bloggen har de förmodligen ingen 

relation alls då hon .  

Bloggarna befinner sig i en medierad kvasiinteraktion och kan bestämma 

interaktionens förlopp och innehåll utan att ta hänsyn till mottagarnas reaktioner. Denna 

frånvaro av andras reaktioner och respons skapar en frånvaro av reflexiv kontroll som kan bli 

en potentiell källa till osäkerhet och problem hos producenterna (Thompson 2001:124f). 

Frånvaron av reflexiv kontroll varierar bland våra respondenter. I.E är förmodligen den som 

till störst del skulle uppleva en osäkerhet utan reflexiv kontroll. Om detta säger hon -  

”fördelarna med bloggandet enligt mig är att jag får respons av mina läsare, eller de flesta i 

alla fall. Jag gillar att få respons, och veta att det faktiskt är folk därute som gillar mitt sätt att 

skriva, gillar mig och gillar min blogg”. I detta exempel är det tydligt att responsen från 

mottagarna och närvaron av reflexiv kontroll är viktig för informanten. I intervjun bad vi 

informanten utveckla huruvida responsen har för betydelse för innehållet i bloggen och vi får 

följande svar - ”Om jag får en kommentar t.ex. om att en läsare vill så gärna se mer utav mitt 

liv, lära känna mig mer m.m. så kan det absolut komma upp fler "personliga" och lär-känna-
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mig inlägg, eller om det är några läsare som skriver lite förslag på vad dom vill läsa om i min 

blogg så försöker jag absolut skriva några inlägg som dom vill läsa, om jag gillar det såklart”. 

Vi kan konstatera att samtliga informanter antyder på något sätt att reflexiv kontroll har en 

positiv inverkan på dem och innehållet. Värt att notera är även att informanten som 

yrkesbloggar, skiljer sig från de som har personliga bloggar på så sätt att yrkesbloggare har 

sin arbetsgivare som en tredje part som kan ge respons. Oavsett hur mycket informanterna 

släpper in mottagarna och hur mycket de värderar och hanterar responsen från dem så är de 

beroende av dem för sin existens som aktörer. Det är typiskt att producenter av ett medierat 

innehåll medvetet eller omedvetet anpassar detta efter mottagarna (Thompson 2001).  
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6. Slutdiskussion  

Genom det empiriska material vi samlat in har vi fått ökad förståelse kring studiens mål och 

syfte. Vi upplever att vi har fått mer kunskap kring bloggares framställning och en bättre 

förståelse för deras självmedvetna, vilka krav de upplever och hur de väljer att reglera gränsen 

mellan privat och offentligt i bloggen. Under detta avsnitt har vi strukturerat upp 

slutdiskussionen och slutsatserna under rubriker som motsvarar målet för denna studie. Av det 

empiriska materialet kunde vi dra flera slutsatser men den som blev tydligast för oss är att det 

är stora skillnader i hur informanterna upplever sin framställning och hur detta uttrycker sig i 

bloggen beroende på hur erfarna bloggare de är. Denna aspekt har visat sig betydelsefull i 

samtliga aspekter vi har tittat närmare på och nedan följer slutdiskussion och slutsats kring 

detta och mycket annat. 

 

6:1 Hur uttrycker sig självmedvetenhet i bloggarnas framställning?  

Ingen av informanterna ville uttrycka att deras framställning är en konstruktion men vi 

vill dock notera att detta förmodligen grundar sig i hur de väljer att tolka uttryckets betydelse. 

Ingen av dem vill ge uttryck för att de inte är den personen de visar i bloggen men det handlar 

snarare om att de medvetet väljer de delar av sig själva som de vill dela med sig av i bloggen. 

Det blir en konstruerad framställning av dem själva som de själva skapar, det vill säga att 

framställningen stämmer överens med självbilden de har beroende på om de är självmedvetna.  

Vi har i vårt material sett att bloggare sällan gör någonting omedvetet. Vi har 

framförallt sett att det är stora skillnader mellan informanterna som har bloggat under längre 

tid och informanten som är nybörjare i deras beskrivning av sin självidentitet på bloggen. 

M.W är i nybörjarfasen och uttrycker att hon arbetar varje dag med sin självidentitet och att 

det är fortfarande många aspekter som hon ännu inte tänkt över eller blivit medveten om. 

Liknande M.W har J.G beskrivit hur hennes självidentiteten har förändrats och hur det har 

utvecklat hennes självmedvetenhet. M.W har inte blivit fullt självmedveten men hon beskriver 

hur det blir lättare att blogga allt eftersom hon blir tryggare i självidentiteten i bloggen. Detta 

stärker Giddens (1991) resonemang om hur reflexiv medvetenhet förutsätter 

självmedvetenhet. Med detta som bakgrund kan vi dra slutsatsen om att självmedvetenhet är 

för informanterna en viktig faktor i utvecklingen av deras självidentitet. I processen tycks 

även självmedvetenhet öka självförtroendet hos dem som bloggare och att de tycks uppleva 

att det blir lättare att producera innehåll till bloggen.  

Vi har även sett att så som Thompson (2001) påpekar att de nya 

kommunikationsmedierna omstrukturerar sättet man förhåller sig till sig själv. Detta tror vi 
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kan vara en stor del i utmaningen i skapandet av självidentitet hos bloggare som är nybörjare. 

Det tar helt enkelt tid att bli självmedveten och forma sin självidentitet i bloggen då det är en 

annorlunda struktur mot vad hon eller han är van vid. Det hade varit intressant att göra 

jämförelser med användare av liknande kommunikationsmedier, så som dejtingsajter där 

användaren skapar en personlig profil. Hade de upplevt samma utmaningar och förvirring 

kring sin identitet och framställning?  

 

6:2 Vilka krav finns på bloggarna och hur hanterar de dessa? 

Begreppet och definitionen av ordet krav tolkas på skilda sätt av våra informanter. Somliga 

menar att de inte upplever något krav men däremot att de har förväntningar på sig som kan 

upplevas liknande krav kan göra. En av informanterna beskriver tydligt att hon upplever ett 

starkt krav men att det enbart är hon själv som ställer dem. Oavsett så upplever samtliga 

informanter någon sorts press i att prestera på bloggen och i sin framställning.   

I.E och J.G uttrycker att de känner en press på förväntningarna som kommer från 

läsarna. Informanterna har bloggat under en längre tid och har skapat en stark relation till sina 

läsare. Läsarna uttrycker bland annat att de är hängivna och trogna bloggarna, enligt 

informanterna ligger förväntningarna bland annat i att även de vill vara trogna sina läsare och 

regelbundet producerar innehåll på bloggen. Detta kan uttrycka sig genom att informanten 

pressar fram material som sedan publiceras i bloggen, ett exempel på det är citatet från 

analysen där J.G beskriver att hon lagar mat och fotograferar det för att kunna ha någonting 

att publicera. Det kan även uttrycka sig genom att bloggarna upplever förväntningar på att de 

delar med sig av personliga saker och händelser. Vi kan inte visa på om detta skadar eller 

förändrar bloggarnas framställning men I.E beskriver hur hon anpassar innehåller efter 

responsen hon får från läsarna.   

Det är för oss tydligt utifrån vårt material att informanterna upplever enbart 

förväntningar från sina läsare om de utgör en större mängd eller att de visar sig synliga för 

bloggaren genom exempelvis att ge respons på innehållet i bloggen. M.W har inte fått någon 

större mängd läsare och de ger ytterst lite respons vilket gör att hon inte upplever lika mycket 

förväntningar som de andra informanterna. Thompsons (2001) teori om att frånvaron av 

reflexiv kontroll kan skapa osäkerhet för bloggaren har visat sig tydligt i vårt material. 

Informanterna som tillåtit läsarna att ge respons i form av bland annat kommentarsfält i 

bloggen och som intresserar sig för följarkurvan känner att de får bekräftelse som gör dem 

säkrare i sin roll som bloggare. Sammanfattar vi denna information så väger relationen till 

läsarna högre än förväntningarna från dem enligt våra informanter.  
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Vi hade förväntningar på att M.W som är yrkesbloggare skulle uppleva ett krav från 

sin arbetsgivare men det har visat sig att så är inte fallet, däremot upplever informanten ett 

otroligt högt krav på sig själv både i att vara produktiv och i framställningen. Informanten har 

inte bloggat så länge och har inte skapat någon större läsarmängd ännu, vilket vi tror har lett 

till att allt hennes fokus faller helt på henne själv och att med det ställer hon krav och 

förväntningar på sig själv. Giddens (1991) perspektiv på hur självet utforskas och konstrueras 

i en reflexiv process kan vara ett sätt att se på varför informanten ställer sådana krav och 

förväntningar på sig själv.    

 

6:3 Hur regleras gränsen mellan privat och offentligt på bloggen?  

I vårt insamlade empiriska material har vi sett tydliga tendenser i svaren att synen på vad som 

är privat och offentligt skiljer sig mellan alla informanterna. Det finns inget rätt eller fel sätt 

att balansera gränsen mellan den främre och bakre regionen, det är upp till varje enskild 

bloggare. Det finns heller inga gemensamma normer som alla informanterna förhåller sig till 

gällande innehåll på bloggen. Det enda som vi märkt att alla tre har gemensamt är som sagt att 

de försöker hålla en viss kvalitet i språket.  

M.W anser det vara privat vad som händer i hennes liv en vanlig lördagskväll 

medans hon inte har problem med att använda bloggen som ett verktyg för att få utlopp för 

sina politiska ställningstaganden. I.E använder bloggen för att skriva av sig om vad som 

händer i hennes liv och håller hela tiden sina läsare uppdaterade.  

Det som vi kommit fram till är att skillnaderna hur privat och offentligt kontrolleras 

verkar ligga i hur erfaren bloggaren är på bloggarenan. Skillnaderna beror på hur medveten 

bloggaren är gällande vad för konsekvenser och respons vissa typer av inlägg fått tidigare och 

sedan förhåller sig till den vetskapen i framtida uppdateringar på sin blogg. Alltså ju längre 

bloggaren har bloggat, ju fler gränser som har blivit testade desto klokare blir bloggaren 

rörande vart han eller hon kan dra gränsen vid privat och offentligt innehåll. Denna slutsats 

baserar vi huvudsakligen i det empiriska material vi fick från intervjun med J.G i jämförelse 

med M.W och I.E. J.G har bloggat länge och hon verkar nu ha en klar uppfattning om vilka 

inlägg som genererar viss typ av respons. Utifrån Goffman (2009) kan man säga att hon har 

dragit en gräns mellan sin bakre och främre region på bloggen. I samband med detta har hon 

lärt sig att kontrollera sitt framträdande så att inte intrycket försörs hos hennes läsare. Detta 

har för henne varit en lång process då exponeringen av hennes privatliv inte alltid fått positiva 

konsekvenser. Balansen som hon hittat mellan rollen på hennes blogg och rollen hon har i sitt 

vardagsliv verkar funka bra för henne.  
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M.W säger att hon vill vänta med att exponera sig själv innan hon är varm i kläderna 

och van i bloggrollen. Detta styrker också vår slutsats om att bloggaren behöver vara 

medveten om konsekvenserna av sitt bloggande innan de kan dra en gräns rörande vad de 

anser vara privat och offentligt.   
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