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Abstract
In this paper we examine how young women present themselves on their weblogs. The main 

purpose of this study is to get their own opinions and thoughts about their own blogging, to see if 

we can find norms for how they present themselves and how the presentation online is matches 

themselves offline. We put this in relation to information technologies, social software and 

Computer mediated communication, CMC. It´s also in our interest to see how the phenomenon of 

weblogs, its role and methods of communication have changed and developed in the last few years, 

and whether there are differences in the way people use it according to age. 

The major finding is that, unlike previous research, the women in our study tend to be themselves in 

their weblogs and they do not manipulate their identities. They main use of their weblogs is as a 

space where they feel free to write what's on their mind, their thoughts and feelings and to inform 

their relatives about their everyday life, but also as a diary to remember their past and for self-

examination.
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Förord
Vi vill tacka våra informanter för de tankar och åsikter som de delat med sig av till oss och därmed 

möjliggjort uppsatsen. Ett stort tack även till vår handledare Sofia Lundmark för tålmodig och 

inspirerande handledning och bidragande av stor kunskap och kompetens.

Annelie Wallin och Hanna Lidgren, Stockholm 2011-01-09



  

Innehållsförteckning
1. Inledning..........................................................................................................................................1
1.1. Syfte och frågeställningar..............................................................................................................1
1.2. Undersökningens utgångspunkter................................................................................................. 2
1.3. Begreppsdefinitioner..................................................................................................................... 2

2. Bakgrund.........................................................................................................................................3
2.1. Bloggar.......................................................................................................................................... 3
2.2. Unga kvinnor och bloggar............................................................................................................. 4
2.3. Datormedierad kommunikation i relation till genus .....................................................................4

3. Teori................................................................................................................................................. 6
3.1. Självpresentation/representation....................................................................................................6
3.2. Privat och publikt i relation till digitala miljöer............................................................................ 7
3.3. Kvinnors roll i sociala medier..................................................................................................... 10
3.4. Normer och normkritik................................................................................................................12
3.4.1 Genusnormen inom teknik och design...................................................................................... 12
3.5. Teorireflektioner.......................................................................................................................... 14

4. Metod och material.......................................................................................................................15
4.1. Metodval......................................................................................................................................15
4.2. Urval för intervjuerna ................................................................................................................. 15
4.3. Intervjusituationen.......................................................................................................................16
4.4. Analys av blogg.se ......................................................................................................................17
4.5. Analysmetod................................................................................................................................ 17
4.6. Etik ............................................................................................................................................. 18
4.7. Metodkritik.................................................................................................................................. 19

5. Resultat och analys....................................................................................................................... 20
5.1. Presentation av informanterna .................................................................................................... 20
5.2. Hur självpresentationer på bloggar skapas och ser ut................................................................. 20
5.2.1. Hur tror du andra uppfattar dig på bloggen?............................................................................ 22
5.3. Bildens betydelse för självpresentationer ................................................................................... 24
5.4. Privat/publikt i bloggosfären....................................................................................................... 26
5.4.1. Privata vänner i en publik blogg ..............................................................................................27
5.4.2. Bloggosfärens inverkan på informanterna................................................................................28
5.5. Teknikens möjligheter och begränsningar................................................................................... 29
5.5.1. Verktygets påverkan................................................................................................................. 31
5.5.2. Blogg.se domineras av kvinnor och ”kvinnlighet”...................................................................34

6. Slutsatser och diskussion..............................................................................................................36
6.2. Vidare forskning ......................................................................................................................... 39

7. Referenslista.................................................................................................................................. 40
Bilaga 1, Intervjustruktur....................................................................................................................43



1. Inledning
I det samtida Sverige, ett samhälle där tekniken ständigt är närvarande, är digitala medier en stor del 

av vardagen, inte minst bland ungdomar. I Medierådets (2010) och Findahls (2010) statistik finner 

vi att en stor del av tonåringar och äldre ungdomar i Sverige använder Internet dagligen. Vi finner 

det intressant hur digitala medier idag spelar en så stor roll för unga människors vardag.

Webb 2.0, som idag är ett väletablerat uttryck, myntades av Tim O'Reilly med syftet att förklara de 

nya förhållandena för den andra generationen av webben. Grundidéerna med webb 2.0 är att 

användare ska kunna samverka med varandra och att webbapplikationen blir mer framgångsrik ju 

fler användare den har (O'Reilly, 2006). Sociala medier går i linje med webb 2.0 och blir mer och 

mer utbrett i vårt samhälle, både som begrepp och som fenomen. Inom sociala medier får 

användarna möjligheten att kommunicera sina tankar och åsikter till andra människor samt skapa 

nya kontakter eller bevara gamla. Intresset för sociala medier som Internetforum, sociala 

nätverkssajter och bloggar har ökat de senaste åren med ungdomar som främsta användargrupp 

(Findahl, 2010).

Flew (2008) menar att bloggar är en del av social medier som betecknas av att de stödjer interaktion 

i grupp. Vi anser att bloggar går under ämnet medieteknik då det är en medieburen 

kommunikationskanal samt ett tekniskt redskap för självpresentation. Bloggens framfart och 

genomslagskraft har väckt ett intresse hos oss. Vi är intresserade av hur människor förhåller sig till 

detta fenomen och hur det har blivit så stort under så kort tid. Vi vill ta reda på hur de som driver 

bloggar ser på sitt eget bloggande – vad de skriver och inte skriver, hur stor inverkan de anser att 

bloggen har och vad den har för betydelse för dem. Då vi själva inte bloggar vill vi skapa en 

förståelse för bloggar som fritidsintresse och hur de som bloggar själva tänker kring denna aktivitet, 

samt vad denna form av medieteknik kan betyda för användarna. Vi funderar över hur studier kring 

sociala medier kommit att förändras de senaste åren och hur de kommer att förändras i framtiden. 

Framför allt bloggar inom sociala medier är ett fenomen som blivit uppmärksammat, fått stort 

inflytande och genomslagskraft och vi tror att det är här för att stanna. 

Normer utgör också en stor del av vårt intresse för fenomenet bloggar. Vad finns för normer kring 

bloggandet i sig? Vad krävs av personerna bakom bloggarna? Finns det tekniska eller 

designmässiga normer? Hur stor roll spelar genus in?Alla dessa frågor vill vi genom uppsatsen söka 

förståelse för.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur unga kvinnor använder bloggar för presentation 

och självrepresentation och vilka normer som är styrande för representation på bloggar.
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För att belysa syftet med undersökningen har vi utgått från följande frågeställningar:

• Hur förhåller sig det publika till det privata i bloggar?

• Hur presenterar sig/representeras användaren i text och bild i bloggar?

• Vilka normer kan man identifiera för bloggandet i tekniken och designen utifrån 

användarens perspektiv och hur samverkar dessa normer?

1.2. Undersökningens utgångspunkter
I denna uppsats har vi avgränsat undersökningen till unga kvinnors bloggande och deras 

användande av digital teknik. Vi har valt att undersöka enbart unga kvinnor med anledningen att de 

är den främsta användargruppen av bloggar i Sverige (Findahl, 2010:46). Ytterligare en anledning 

till att vi valt kvinnor som målgrupp är att vi vill lyfta fram kvinnans plats i vad som tidigare ansetts 

vara ett mansdominerat Internet (Kullin, 2008). Med unga kvinnor menar vi i den här studien, 

kvinnor i åldern 20 till 25 år. I Svenskarna och Internet (Findahl, 2010) används ålderskategorin 16 

– 25 år som utgångspunkt för den statistik man presenterar i studien. Vi har valt det övre delen av 

denna ålderskategori då vi anser att man vid 20 års ålder för många betraktas som vuxen. Vi tror att 

man vid 20 års ålders har hunnit skapat sig en identitet, man kan motivera sina val och innehar 

större vetskap om vad som påverkar en själv jämfört med kvinnor i den lägre delen av 

ålderskategorin.

Mycket av den tidigare forskning vi hittat kring unga och sociala medier fokuserar på tonåringar. Vi 

väljer därför att bryta mot detta och fokuserar i vår studie på ”äldre unga” kvinnor då det inte finns 

lika mycket forskning om denna ålderskategori, trots att de i hög utsträckning aktivt bedriver 

bloggar (Findahl, 2010). En annan anledning till att vi valt denna ålderskategori är för att vi tror att 

kvinnorna i den åldern har haft tid på sig att ta del av olika typer av sociala medier och därmed 

skapat en etablerad plats på Internet.

1.3. Begreppsdefinitioner

• Användare – i denna uppsats är användaren den som använder bloggar och tar del av 

bloggosfären, de som själva bloggar och använder plattformen blogg.se 

• Kommentarfunktionen – Kommentarfunktionen syftar till en funktion på bloggen där läsarna 

ges möjlighet att kommentera de inlägg som publicerar av bloggaren. Funktionen kan liknas 

med gästböcker som ofta återfinns på personliga hemsidor.

• Online – syftar i denna uppsats på det som sker på Internet, inom sociala och digitala 

medier.

• Offline – syftar på det som sker i verkliga fysiska livet.

• Personliga sidor – används som ett samlingsnamn för bloggar och personliga hemsidor.

2



• Privat – med privat menar vi i denna uppsats det som en person håller närmast vad gäller 

privatliv, relationer samt åsikter av en mer personlig karaktär.

• Publikt – publikt syftar i denna uppsats på det av en persons liv som lämnas offentligt för 

allmänheten att ta del av.

2. Bakgrund
Bakgrundskapitlet i denna uppsats behandlar framförallt bloggen, både som socialt och tekniskt 

fenomen. Fokus för bakgrundskapitlet är på bloggens uppbyggnad och användningsområden. Vi 

anser att en blogg är en digital artefakt då informationsteknik krävs för att den ska kunna användas 

(Löwgren & Stolterman, 2004). Bloggen räknas in under sociala medier då den används för 

kommunikation och som verktyg för att uttrycka sig (Herring et al., 2004). Vidare görs en kortare 

sammanfattning om hur relationen mellan unga kvinnor och bloggar ser ut statistiskt och 

vetenskapligt.

2.1. Bloggar

Nationalencyklopedin definierar en blogg som:

”...personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av regelbundna skriftliga 
inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Ofta ges 
länkar till relaterade webbsidor och bloggar. Det sammantagna nätverket av bloggar brukar 
kallas för bloggosfären.” (Nationalencyklopedin, 2010)

En blogg är en webbsida med inlägg som uppdateras löpande. Inläggen hamnar i omvänd 

kronlogisk ordning, med det senaste överst. De första bloggarna fanns redan på tidigt nittiotal i form 

av webbsidor som uppdaterades dagligen och publicerade länkar till olika sajter/webbsidor (Blood, 

2002). Då webben utvecklades och blev större så kom bloggen att utvecklas till vad den är idag. 

Bloggar kan vara till exempel politiska, ämnesorienterade eller i form av dagliga uppdateringar om 

bloggarens vardag (Blood, 2002).

Även då bloggar anges vara en del av webb 2.0 (Flew, 2008; O' Reilly, 2005) så finns det en aspekt 

som talar emot detta. Webb 2.0 står för idéer om en många-till-många relation och en möjlighet för 

användare att påverka innehållet (Flew, 2008). Bloggaren är ensam om att styra över inläggen på 

bloggen, medan de som läser endast har en liten möjlighet att påverka, genom 

kommentarfunktionen, något som inte är en självklar funktion på alla bloggar (Herring et al., 2004). 

På detta sätt, genom en konversation där bloggaren till fullo styr, så skiljer sig bloggen i sin form 

från t.ex. sociala nätverkssajter. 

De senaste åren har det förutom textbaserade bloggar även uppkommit mer multimediala varianter 

som fotobloggar, ljudbloggar och videobloggar. För att kunna blogga krävs inga vidare kunskaper 

inom programmering, de flesta bloggar har ett färdigt ”skal” där den som vill blogga endast behöver 

fylla i text eller ladda upp bilder för att producera ett inlägg. Våge et al. (2005) skriver att ”Bloggar 
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erbjuder en möjlighet för alla som utan redaktionell översyn vill förmedla sina tankar och 

reflektioner i en egen webbpublicering utan att behöva lära sig HTML.” (Våge et al., 2005:10). 

Våge menar att skapa en egen blogg via de stora webbportalerna är oftast gratis. Han förklarar att 

det vanligaste är att man uppdaterar sin blogg i ett webbgränssnitt men möjlighet finns även att 

blogga via mobiltelefonen.

2.2. Unga kvinnor och bloggar
Bloggen har utvecklats från att vara en samling länkar på en webbsida till ett forum för personer att 

skriva om sina liv, tankar och intressen (Blood, 2002). Under senare tid har den främsta 

användargruppen förändrats och idag utgör unga kvinnor den största gruppen, både vad gäller 

läsande och skrivande av bloggar i Sverige (Findahl, 2010:46). Vi kan i sammanställningen 

Svenskarna och Internet 2010 (Findahl, 2010) se att år 2010 så var det 64% av kvinnorna mellan 16 

och 25 år som bloggade (eller hade någon gång bloggat). I samma undersökning återfanns även en 

relativt hög siffra vad gäller läsande av bloggar då 78% av kvinnorna, i samma ålderskategori, läser 

bloggar.

En enkätundersökning besvarad av 1000 personer kallad BloggSverige 3, (Kullin, 2008)  pekar åt 

samma håll som undersökningen Svenskarna och Internet. Där kan vi läsa att:

”Något förenklat så kan man säga att den svenska bloggosfären tidigare dominerades av IT- och  
medieintresserade män runt 30 år för att numera domineras av modeintresserade kvinnor i övre  
tonåren.” (Kullin, 2008:11)

Kullin (2008) menar att den typiska svenska bloggaren är kvinna och mellan 16 och 20 år. 

Anledning till att hon bloggar är för att hon tycker om att skriva och uppdaterar sin blogg dagligen. 

Att få kontakt med andra människor och hålla kontakten med närstående är ett tydligare syfte för 

kvinnor än för män som bloggar. Social interaktion är också en större drivkraft för kvinnor som 

bloggar än för män (Kullin, 2008:2). Detta kan tolkas som ett kontroversiellt uttalande. Vi förhåller 

oss till detta med ett visst avstånd och tror att det är väldigt generaliserande att omnämna något som 

”den typiska bloggaren” (Kullin, 2008:2). Dock överensstämmer Kullins uppfattning om den 

typiska bloggaren även med det som står i annan tidigare forskning (se exempelvis Carstensen, 

2009; Herring et al., 2004). Vi väljer därav att se det som en bakgrund och en ingångsvinkel till vår 

uppsats om unga kvinnor och bloggar. 

2.3. Datormedierad kommunikation i relation till genus 
Computer mediated communication (CMC), eller i ett försök att översätta det till svenska, 

datormedierad kommunikation, syftar på kommunikationen mellan människor via datorer och 

innefattar till exempel mail, chattrum och diskussionsforum (Soukup, 2000; Herring 2001), och 

används dagligen av många människor (Findahl, 2010). Soukup (2000) menar att det finns två olika 

inriktningar på tidigare forskning kring CMC där den ena sidan menar att det är opersonligt och 

distanserat medan den andra sidan förespråkar CMC som personligt och komplext. Han menar att 
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den mer multimediala delen av CMC som ljud och video bli mer framträdande medan den 

textbaserade kommunikationen minskar. I motsats till det författaren menar så ser vi att bloggar är 

ett svar på hur tekniken och dess möjligheter utvecklats för att i dag återanvända det ”gamla” 

textbaserade kommunikationsmedlet i ny tappning. Vi tolkar det som att det fanns en osäkerhet i 

den forskning som bedrevs innan år 2000 för hur utvecklingen av CMC skulle komma att se ut. Li 

(2005) diskuterar CMC ur genusaspekter och tittar på skillnader mellan manligt och kvinnligt språk 

och kommunikation. Hon menar att kvinnligt språk i CMC, i likhet med kommunikation i verkliga 

livet, är mer emotionellt och med mer personliga reflektioner än det manliga språket. När Li (2005) 

skrev sin artikel menade hon att män var dominerande inom datormedierad kommunikation. De 

senaste åren har dock genusskillnader i användande av datormedierad kommunikation kommit att 

förändrats. Tidigare feministisk forskning såg Internet som mansdominerat men samtidigt med 

förhoppningar att det skulle kunna utvecklas till ett forum fritt från genusskillnader och en 

möjlighet för kvinnor att skapa arenor för uttryck (Carstensen, 2009). Hon menar att framförallt 

bland yngre användare börjar skillnaderna vad gäller tillgång till Internet jämnas ut. 

Även i det nya Internet, webb 2.0, menar Carstensen (2009) att skillnaderna mellan män och 

kvinnor blivit mindre framträdande. Detta menar hon har visat sigg bland annat i Tyskland där 

antalet kvinnor som dagligen använder sociala nätverkssajter är något högre än bland män, och en 

stor andel bloggar drivs av kvinnor.
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3. Teori
I denna del av uppsatsen förklarar vi de teoretiska utgångspunkterna som vi kommer använda oss av 

och utgå från i analysen. Teorierna har inriktningarna självpresentation, förhållandet mellan det 

privata och publika samt normkritik inom tekniken. Vi kommer att presentera dessa under 

rubrikerna självrepresentation/representation, privat och publikt i relation till digitala miljöer, 

kvinnors roll i sociala medier, normer och normkritik och designnormer och teknik.

De teoretiska utgångspunkter vi kommer att använda oss av är Goffmans (1959) teorier kring hur vi 

som individer samspelar i samhället och förhåller oss gentemot varandra, samt hur det publika och 

privata förhåller sig till varandra. Vi kommer att ta upp Giddens (1999) teorier kring självidentitet 

och självpresentation och hur detta ser ut i vårt samtida samhälle. I teoridelen kommer även 

relaterad forskning tas upp som stöd för att diskutera hur representationen på Internet ser ut och hur 

vi människor förhåller oss till de normer som finns, samt hur unga kvinnor representeras på bloggar.

Då en stor del av de teorier vi använt oss av är flera år gamla, samt undersöker en yngre 

ålderskategori än vad vi gör, resonerar vi kring möjliga skillnader mellan teorierna och vårt 

material. Detta gäller presentation och representation i sociala medier utifrån hur det kan ha 

utvecklats sedan teorierna skrevs samt hur det kan skilja då populationen inte är den samma. Vi har 

därför gjort valet att i löpande text beskriva hur vi tolkar och kommer att använda materialet.

3.1. Självpresentation/representation
En stor del av den sociala interaktionen mellan människor består av hur vi presenterar oss själva och 

formas av sin egen självbild (Giddens, 1999). Han beskriver att den moderna sociala aktiviteten 

skapar en slags bana för individen och för dess självidentitet. Vi tar dagligen beslut om hur vi vill 

leva genom att bestämma exempelvis hur vi ska bete oss och vad vi ska ha på oss. Giddens 

förklarar även att personliga relationer rymmer möjligheter för självförverkligande. 

Giddens (1999) menar att i modernitetens värld, vårt samtida samhälle, skapas konventioner för 

sociala relationer över tid och rum med hjälp av allt från tryckta texter till elektroniska signaler. Han 

beskriver att självet och samhället idag är förbundna över en global nivå där sociala händelser och 

relationer på avstånd flätas samman genom både närvaro och frånvaro. Han talar om modernitetens 

dynamik som en skenande värld där sociala relationer och beteendemönster är mer omfattande och 

djupare än under förmodern tid. Giddens menar att motivation är underliggande känslotillstånd som 

påverkar hur vi väljer att utföra vissa aktiviteter och menar att motiv är knutet till tillitsrelationer 

som uppkommer från sociala band med andra personer. En av anledningarna till snabba 

förändringar inom sociala praktiker är att idag är tiden avskiljt från rummet – sociala relationer lyfts 

ut ur lokala kontexter och tappar sin begränsning av tid och rum, fler sociala kontexter uppstår. Vi 

tolkar det som att författaren anser att dessa nya sociala förhållanden gör att man i dagens samhälle 
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i större mån än tidigare behöver reflektera över sin självidentitet. Detta är ett resultat av att 

moderniteten medför större och mer opersonliga organisationer som man behöver förhålla sin 

självrepresentation till. Vi ser sociala medier som en del av de aspekter som skyndar på 

förändringen av sociala praktiker på grund av sociala mediers räckvidd till oändliga avstånd av tid 

och rum. Efter att ha kopplat ihop sociala aktiviteter med sociala medier menar vi att man kan 

diskutera huruvida interaktioner med andra människor påverkar beslut om hur man beter sig och 

uttrycker sig även i sociala medier.

Chandler (1998) menar att personliga webbsidor ger möjlighet att med hjälp av text och bild 

konstruera ett jag och att manipulera sin identitet på ett sätt som inte är möjligt med andra medium. 

Vi tolkar detta som att Internet förr har varit en plats där man gömmer sig bakom en figurerad 

identitet. Vi vill undersöka hur unga kvinnor använder bloggar för presentation och 

självrepresentation och vilka normer som kan tolkas som styrande för detta arbete på bloggar. Vi 

utgår från forskning som bedrivits på senare år och som visar att vår offline-identitet existerar även 

på Internet och att de normer som finns i samhället förlängs och representeras även i 

kommunikationen på Internet (Hernwall & Lundmark, 2010). Stern (2008) diskuterar i likhet med 

Löfberg (2010) hur sociala medier blivit en arena för ungdomar att uttrycka sig, göra sin röst hörd 

eller använda som möjlighet att leva ut eller undersöka en del av ens person som inte finns 

möjlighet till i andra sammanhang. En annan stor betydelse, som Internet har för ungdomar enligt 

Stern (2008), är att det fungerar som ett utrymme att utveckla och fundera över sin identitet. Hon 

menar att bloggar och personliga hemsidor i detta anseende liknar en traditionell privat dagbok. 

Hon ser det som att utöver skapande och utforskande av den egna identiteten så ger även personliga 

sidor möjligheter för ungdomar att skapa kontakter och bygga relationer, samt en möjlighet att 

marknadsföra sig själva. Författaren ser att ungdomar verkar tänka på Internet som en möjlighet för 

att visa upp sin bästa sida, att låta det verkliga jaget gå i linje med det ideala. En ung kvinna som 

Stern (2008) intervjuat beskriver, apropå hur hon tror hon uppfattas på sin hemsida, det som 

följande: 

”...So I think it does a accurate job of representing me. I mean, all shined up and polished. A nice shiny  
me”(Stern, 2008:106)

Stern menar att innehav av en personlig sida för många ungdomar verkar innebära vissa 

förpliktelser, att den måste uppdateras eller modifieras. För att möjliggöra detta och bestämma vad 

de ska skriva och inte krävs att de engagerar sig i frågor kring deras identiteter. Författaren menar 

att ungdomar uppskattar den aspekten då det skapar tillfälle för dem att reflektera över deras 

tillvaro. Det ger dem även möjlighet att kunna gå tillbaka och bevittna den personliga utvecklingen i 

ett senare skede i deras liv. De kan se vad det skrev förr på sina personliga sidor och minnas hur de 

tyckte och tänkte då (Stern, 2008).

3.2. Privat och publikt i relation till digitala miljöer
Goffmans (1959) teorier grundar sig i en jämförelse med det dramaturgiska, hur vi alla är aktörer 
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och via vårt uppträdande gör intryck på vår ”publik”. Med uppträdande syftar Goffman på den 

aktivitet som vi individer visar upp inför en grupp observatörer. Inramningen är de materiella ting 

som utgör rekvisitan bakom den mänskliga handling som utspelas. Inramningen är platsbestämd, 

den som framträder är beroende av den och kan bara spela sin roll på just den bestämda platsen och 

måste sluta då denne går ifrån den (Goffman, 1959). Den personliga fasaden är de yttre attribut som 

tillhör en aktör, det vi definierar till personen och som förväntas följa med i olika miljöer. Till den 

personliga fasaden räknas yttre attribut som kön och kläder och personkaraktäristiska drag som 

talmönster och gester (Goffman, 1959). 

Vissa givna sociala fasader kan ge upphov till diffusa förväntningar som tar form oberoende av 

vilka uppgifter som utförs under den. Fasaden antar då formen av en kollektiv representation. En 

etablerad social roll har ofta en bestämd fasad, den individ som påtar sig en sådan roll kommer då 

att utföra uppgifterna och upprätthålla fasaden för den rollen (Goffman, 1959). Collins (2008) tar 

utifrån Goffmans (1959) teorier upp det individuella jaget. Jaget är en föreställning vi har om oss 

själva, något även andra har. I olika sociala sammanhang antar vi olika jag. Collins menar att i 

dagens samhälle har människor ett subjektivt jag som är förenat med olika krav vad gäller lag och 

moral, vi förväntas vara individer med det ansvar det innebär.  Han menar även att vi vill vara 

fristående och att vi inte vill tilldelas en roll, att vi agerar utifrån oss själva utan att vara styrda av 

andra och annat.

Van Doorn et al. (2007) beskriver hur det finns olika inriktningar på den forskning kring identitet 

och CMC som bedrivits de senare åren. En typ av studier fokuserar på hur offline-jaget 

representeras online och hur tonvikten ligger på den fasta relationen mellan den fysiska personen 

och online-personan som representeras på Internet. Van Doorn et al. (2007) menar att detta kan 

översättas i Goffmans (1959) termer där:

”den fysiska personen kan ses som skådespelaren och agerar sin karaktär, online-personan”
(Van Doorn et al., 2007:144). 

Vi tolkar det som att våra identiteter (vilka vi är, hur vi beter oss samt hur vi är formade av sociala 

ideal och normer) följer med in i online-världen, vilket även Hernwall och Lundmark (2010) 

beskriver. På så viss kan vi se exempel på den personliga fasaden och inramningen (Goffman, 

1959). Vi anser dessa två ha stor vikt vid bloggskrivande i dagboksform då bloggaren i detta fall för 

in sin personliga fasad i online-världen och därmed förväntas följa normerna för den. Detta sätts i 

paritet till inramningen i den bemärkelsen att bloggen blir en inramningen och bloggaren beroende 

av den för att kunna göra sitt framträdande, i detta fall att blogga. Bloggandet och bloggaren kan 

delvis bli en kollektiv representation (Goffman, 1959), i den bemärkelsen att det kan ses som en 

social roll och därmed få vissa attribut tillskrivna till den. Collins (2008) förklarar, med Goffmans 

(1959) teorier som grund, att då vi förväntas vara individer tillkommer en hel del egenskaper vi 

förväntas anta. Collins menar att vi överdriver och målar upp händelser i vårt vardagsliv för att 
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verka mer intressanta och att det moderna idealet av en ”cool och nonchalant individ” (Collins, 

2008:69) är ett svar, en slags kritik mot hur de sociala idealen är konstruerade. 

Goffmans (1959) teorier kring mänskligt uppträdande och kommunikation har legat som grund för 

texter om interaktion på Internet. Miller (1995) beskriver hur teorierna kan appliceras på elektronisk 

kommunikation. I takt med teknikens utveckling interageras den elektroniska kommunikationen 

med den mänskliga, forum för att uttrycka sig blir fler, de elektroniska möjligheterna används för att 

uttrycka jaget. Miller (1995) menar, med Goffmans (1959) teorier i grunden, att ett problem i 

interaktion ligger i att skapa kontakt då det möjliggör avvisande. Vissa konventioner, som vanligtvis 

finns i interaktioner och skapandet av kontakt mellan människor, bortses i kommunikationen på 

internet. Miller menar att i konversationer kan dessa konventioner handla om att människor vill 

hindra andra att få dem att känna sig förlägna. I interaktionen på Internet menar författaren att dessa 

konventioner förbigås och det kan vara lättare att skapa kontakter på ytliga plan utan att det blir för 

mycket känslomässigt involverande, men att detta även leder till att människor kanske inte berättar 

sådant de skulle göra i verkligheten. 

Som Miller (1995) uttrycker det:

”So, in two senses, it is easy to make a fool of yourself on the Web: there is little to stop you doing it,  
but doing it will cause you little pain.”  (Miller, 1995:3) 

Även Löfberg (2010) tar upp detta resonemang och menar att unga upplevs ha mindre kompetens 

än vuxna i offline-situationer. I online-sammanhang däremot upplever unga sig mer insatta. Löfberg 

menar att där kan unga uttrycka sig friare utan att uppleva att de ”make a fool of one self” (Löfberg, 

2010:162).

Chandler (1998) menar att personliga webbsidor beskriver vem man är och att bricolage används 

för att skapa offentliga identiteter. Han beskriver uttrycket bricolage och menar att det innebär att 

anta befintligt material och använda det för att skapa en ny produkt eller i en ny kontext. Författaren 

menar att bricolage används på en personlig hemsida på det sättet att befintligt material som bilder  

och text som finns på Internet återanvänds på hemsidan. Chandler diskuterar hur det som skrivs på 

en personlig webbsida publiceras på ett globalt plan för en obegränsad läsarkrets. Han menar att 

gränserna mellan det privata och det publika suddas ut och att detta resulterar i att webbsidor idag är 

ett utrymme där man kan skriva om ämnen av privat karaktär. Det som förr definierades som en 

personlig dagbok finns i dag till för allmän beskådning (Chandler, 1998). Stern (2008) menar att just 

den egenskapen som personliga sidor har (att de liknar en privat dagbok som görs offentlig) är den 

aspekt som ungdomar uppskattar. Stern tar även upp ett fenomen hon fann tydligt, att många 

ungdomar lämnar kvar sina personliga sidor publicerade på nätet, även efter att de slutat uppdatera 

dem. Giddens (1999) menar att ett vanligt påstående är att moderniteten löser upp vår värld och att 

en del menar att denna fragmentering resulterat i en ny fas inom den sociala utvecklingen, bortom 
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moderniteten, som kallas den postmoderna epoken. Han förklarar att vårt samtida samhälle skapar 

en situation där mänskligheten blir till ett vi, det finns inga andra (Giddens, 1999). Han talar även 

om hyperrealitet där tecknet eller bilden blir allt, exempelvis när medierna inte bara återberättar 

verkligheten utan även formar händelser. Lindgren (2009) talar om hyperrealiteten utifrån 

Baudrillards1 teorier som det postmoderna samhällets mest utmärkande tillstånd där gränsen suddas 

ut mellan det simulerade och verkligheten. Han relaterar detta till hur distinktionen mellan det 

privata och offentliga upplöses och förklarar det med dessa ord:

”Det privata gör intrång i det offentliga samtidigt som det offentliga träder in i det privata. Resultatet  
blir att våra privatliv inte längre är hemliga, medan det offentliga inte längre är spektakulärt”  
(Lindgren, 2009:165)

Stern (2008) menar att ungdomarna verkar vilja vara offentliga. Vi tolkar det som att i vår samtida 

kultur där Internet ständigt är närvarande accepterar många hur det offentliga och det privata 

smälter samman.  

3.3. Kvinnors roll i sociala medier
Bloggar är ett medium som ger utrymme för självuttryck och social interaktion och är även 

kommunikativa i sin form (Herring et al., 2004). De fann även i sin studie om bloggar att bloggarna 

mer sällan har en gästbok och innehåller färre bilder än personliga webbsidor. Carstensen (2009) 

förklarar att det finns fler kvinnor än män som bloggar vilket styrks av Herring et al. (2004) som 

menar att kvinnor och tonåringar är något överrepresenterade vad gäller skrivandet av 

personbloggar. 

Att personbloggar domineras av unga kvinnor även i Sverige, både vad gäller läsande och skrivande 

har vi tydligt kunnat urskilja i statistik (Findahl, 2010). Herring et al. (2004) menar att det 

huvudsakliga syftet med bloggar är att beskriva bloggarens vardag och intressen ofta på ett djupt 

och privat plan. Vi tycker oss kunna se att viss tidigare forskning indikerar på att detta kan ha 

paralleller till det klassiska dagboks skrivandet som så väl historiskt som samtida har setts som en 

kvinnlig aktivitet (Van Doorn el al., 2007). Kvinnor lägger större vikt vid kommentarer de får av 

besökare på deras bloggar, framförallt uppskattas de sociala aspekterna av detta, kvinnor uppskattar 

då deras besökare delar deras åsikter (Pedersen & Macafee, 2007). Pedersen och Macafee fann även 

att kvinnor skriver mer personligt om dem själva än vad män gör i sina bloggar. Kvinnor tenderar 

att vara intresserade av de sociala aspekterna av bloggandet medan män i större utsträckning 

bloggar om tekniken och politik (Pedersen & Macafee, 2007). Vi tolkar det som att det finns vissa 

generella genusbetonade slutsatser vad gäller bloggskrivande. 

1 Lindgren (2009) refererar till Baudrillard, Jean(1983/1988) ”Simulacra and Simulations”, i Mark Posters (red.):
 Jean Baudrillard: Selected Writings. Standford: Stanford University Press.
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Li (2005) menar att kvinnligt språk är emotionellt och personligt vilket stämmer med Sterns 

(1999) studier där hon fann tre olika typer i tonårstjejers sätt att uttrycka sig på i sina 

personliga hemsidor – livfull, dyster och självmedveten (spirited, somber och selfconscious). 

Dessa togs fram genom att studera hur de presenterade sig själva, innehållet i de personliga 

hemsidorna och graden av självutlämnande. Författaren menar att tonårstjejer behöver få 

möjlighet att uttrycka sig och att Internet verkar vara ett forum för detta med tanke på det 

ökade antal personliga hemsidor skrivna av unga kvinnor. Stern  konstaterar att beroende på 

om de skriver livfulla, dystra eller självmedvetna hemsidor så uttrycker och presenterar 

tjejerna sig olika. 

De som skriver livfulla sidor presenterar sig som självsäkra, optimistiska och i allmänhet 

nöjda med sitt liv. De använder webben för att ventilera sin tankar och för att porträttera sig på 

bästa sätt. De är mindre självreflekterande och presenterar ett intressant jag för sin publik. 

Stern (1999) menar att de kanske, istället för vilka de är, visar mer vilka de skulle vilja vara. 

De som skriver dystra sidor utgör sig istället för att vara missnöjda med sitt liv, de använder 

sina sidor till att skriva sådant som de upplever att de inte kan ta upp i verkliga livet. 

Författaren menar att dessa tjejer är de som till störst del använder sina sidor för 

självreflektion och för att skriva det som de upplever betungande. De uppmanar även aktivt 

sina besökare att kommentera det de skriver. De som skriver självmedvetna sidor porträtterar 

sig själva som osäkra. De tar med sig sina begränsningar då de skriver som de har i verkliga 

livet och känner sig därmed begränsade även i sitt online-jag. De är mer måttliga i den 

information de ger ut om sig själva med tanke på att det skulle kunna användas emot dem. En 

av studiens undersökningspersoner menar att hon ibland finner det jobbigt att ha lämnat ut 

bloggadressen till sina närmaste för att de då kan läsa allt hon skriver. Detta menar hon kan 

bidra till att hon känner sig osäker, men säger å andra sidan att ”ingen bryr sig ju om mig i alla 

fall” (Stern, 1999:35). 

Carstensen (2009) diskuterar den studie som van Doorn et al. (2007) utfört och beskriver 

sammanfattande hur de fann tydliga genusmönster. 

”De resultat de kom fram till var att kvinnornas bloggar är tydligt märka av en heteronormativ  
genusidentifiering, en kvinnas blogg innehöll sexualiserade bilder bredvid beskrivningar av  
hushållsarbete som utförts men även av teknisk kompetens, en annan kvinna identifierade sig i gruppen  
kvinnor med stort hästintresse – en ”pony-girl” och en tredje kvinna skrev om hur det vara att bara ha  
ett bröst efter bröstcancer. De fann även att bilden av manlighet var tydligt normpräglad med  
beskrivningar av män som tuffa, professionella och intresserade av typiska manliga aktiviteter. ”
(Carstensen, 2009:115)

Vi tolkar detta som att människor är präglade av den heteronormativa genusidentifiering i verkliga 

livet och att detta återfinns och blir synligt även på deras blogg. Att i dagens samhälle används inte 

bloggar för att skapa nya identiteter utan befintliga genusidentiteter förlängs och uppträder även här. 

11



På så viss hindras människor från att visa och ge uttryck för maskulinitet och feminitet som bryter 

mot normen. Herring (2001) menar att Internet är därför inte en plats som är befriad från 

heteronormativa präglingar och genusskillnader. 

3.4. Normer och normkritik
Normer är föreställningar, ideal och oskrivna regler som utgör gränser för vad vi får göra, vad vi bör 

besitta för kunskap och för hur vi ska bete oss. Vi anpassar oss ofta efter normer utan att själva vara 

medvetna om det och uppmärksammar dem oftast först när någon brutit mot dem. Det är när 

människor strider mot normen för hur man ska vara som vi uppfattar det som ett avvikande 

beteende och det är då vi reagerar och lägger märke till de annars osynliga gränserna som formar 

oss (RFSL, 2008). Normen kan omnämnas som en social konstruktion då vi fostras av varandra och 

vår omgivning. Vi bidrar på så sätt alla till inramningen för vad vi enligt de oskrivna reglerna får 

och inte får göra. Som en social konstruktion skapar vi en utgångspunkt (normen) som man skall 

anpassa sig efter (Ehrnberger, 2006).

3.4.1 Genusnormen inom teknik och design

Eftersom normer grundar sig på bland annat föreställningar så är det ett svårdefinierat begrepp som 

kan ses på många olika sätt. I vår uppsats kommer vi titta på normer utifrån användarens perspektiv 

inom bloggosfären med genusnormen som en central utgångspunkt. Vi fokuserar på att undersöka 

hur genusnormen manifesteras i teknikens designnormer samt hur normer ter sig i bloggandet som 

aktivitet. 

Genusnormen organiserar förhållandet mellan könen på så sätt att den tillskriver könen motsatta 

egenskaper. Exempelvis så förväntas kvinnor tycka om vissa färger, former och attribut medan män 

förväntas föredra det motsatta (Ehrnberger, 2006). Ehrnberger menar att det finns en allmän 

uppfattning om kvinnan som den privata och mannen som offentlig och att detta synsätt har funnits 

sedan Antikens dagar. Hon menar att denna norm för könsroller utgörs av att kvinnans plats är i 

hemmet. Kvinnan förväntas ta hand om huset samt eventuella barn medan mannen rör sig mer 

offentligt, exempelvis i garaget. Ehrnberger beskriver hur vi i tidig ålder lär oss tolka in de 

egenskaper som tillhör vårt sociala kön. Vi lär oss tolka in könstillhörigheter i vår omgivning som 

att barbiedockor och färgen rosa är för flickor, medan bilar och färgen metallic riktar sig till pojkar 

(Ehrnberger, 2006). 

Vi anser att, då genusnormen skapar egenskaper som tillskrivs de olika könen är genusnormen 

viktig att sätta i paritet till teknik och design av digitala artefakter. Löwgren och Stolterman (2004) 

menar med digital artefakt något som är producerad och inte naturligt förekommande. Digitala 

artefakter, ofta kallade system eller program, använder informationsteknik för möjliggörande av 

struktur och funktion. Löwgren och Stolterman (2004) menar att god design av digitala artefakter 

beror på situation och sammanhang. För att skapa god design så måste det anpassas till användarna 
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och deras kunskaper. Användarna är med största sannolikhet både kvinnor och män. Benyon et al. 

(2005) tar upp ett antal riktlinjer för hur man skapar god interaktionsdesign, designprinciper. Vi har 

valt att kort förklara fyra av dessa principer då vi anser dessa vara relevanta i relation till 

bloggverktyg som digitala artefakter. Visibility (synlighet) syftar till att designen ska vara utformad 

på ett sådant sätt så användaren tydligt kan se vad som är aktivt och vad som går att göra i systemet. 

Consistency (konsekvens) innebär att designen ska vara konsekvent i dess utformande och funktion. 

Familiarity (förtrogenhet) definieras av att använda ett sådant språk och symboler som användarna 

är väl förtrogna med och känner igen. Affordance (förståelse) betyder att designen ska utformas så 

det är tydligt hur olika element ska användas, till exempel ”knappar ska se ut som knappar” 

(Benyon et al., 2005:65). Usability eller användbarhet på svenska innebär att förutom att vara lätta 

att lära sig och förstå, ska system som har hög användbarhet gå att använda med lagom och relativt 

låg ansträngning (Benyon et al., 2005). Det ska vara lätt att komma ihåg hur olika saker ska göras 

då man lärt sig och systemet ska vara säkert att använda. Systemen ska även vara effektiva, med 

lämpliga funktioner ”göra som användaren vill” och ”organiserat på ett lämpligt sätt” (Benyon et 

al., 2005:56).     

Därmed måste man ta hänsyn till både kvinnor och män och om det finns några skillnader mellan 

könen i förhållandet till teknik och design. Ehrnberger (2006) menar att designnormer existerar ur 

genusperspektiv. Hon förklarar att teknik som har hög prestanda, fler funktioner och är designade 

med mörka färger anses vara manliga medan kvinnliga produkter är dekorativa, gjorda i billigare 

material och har ljusa färger. Hon relaterar detta till förklaringar till vad som innebär att vara manlig 

och kvinnlig som hon hittat i stora synonymordboken. Att vara kvinnlig beskrivs som bland annat 

mjuk, vek, öm och omanlig medan manligheten beskrivs med ord som dristig, modig och tapper 

(Ehrnberger, 2006). För att designprinciperna, som Benyon et al.(2005) tar upp, ska följa Löwgren 

och Stoltermans (2004) kriterier för god design så anser vi att man måste arbeta med 

designprinciperna relaterat till genusaspekter. Med detta menar vi att man ska ta hänsyn till både 

kvinnor och män i designen av digitala artefakter. Exempelvis så bör arbetet med Familiarity och 

Affordance inte bara bestå av inriktningen att skapa design som användarna är vana med vad gäller 

t.ex. språk och symboler. Man ska även tänka på vad man synliggör för normer när man arbetar med 

detta. Vem riktar man språket till och hur kan symbolens attribut tolkas? Faller man in i ett arbete 

som följer och styrker genusnormen?

Heteronormen är en förlängning av genusnormen (Ehrnberger, 2006) och är en av de starkaste 

normerna i vårt samhälle (RFSL, 2008). Normen står för att kvinnor ska vara kvinnliga, män ska 

vara manliga och det naturliga är heterosexualitet (RFSL, 2008). Tolkningsprocessen som tidigare 

nämndes lär oss följa heteronormen och resulterar i att vi för traditionen vidare om uppdelningen 

för hur man ska vara som kvinna respektive man. Detta resulterar i att sociala och invanda mönster 

uppstår, så kallade konventioner (Ehrnberger, 2006). Genusnormen är en maktstruktur och 

organiserar könen på så sätt att den sätter mannen som första könet, som måttstocken (normen) för 
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det mänskliga medan kvinnan placeras som det andra könet (Ehrnberger, 2006). García-Gómez 

(2009) diskuterar hur brittiska och spanska tonårstjejer som bloggar ser på sig själva, sin genusroll 

och hur de uttrycker sig. Han undersöker hur tonårstjejerna presenterar vilka de är i sina bloggar, 

hur de förhåller sig till sin roll i samhället och hur de förhåller sig till det privata inom det publika 

medium som bloggen tillhör. Genom analys av inlägg på tonårstjejernas bloggar undersöker García-

Gómez (2009) hur tjejerna skriver och hur de ser på sina heterosexuella kärleksrelationer. Det 

intressanta i denna text i relation till genusnormer är iakttagelserna som García-Gómez (2009) gör 

vad gäller tjejernas syn på dem själva och deras identitet i förhållande till den de är tillsammans 

med. Upptäckterna García-Gómez (2009) gjort, som vi tolkar det, är att dessa tjejer i mycket hög 

utsträckning identifierar sig själva efter sina pojkvänner. De verkar glömma bort sig själva som 

individ och istället identifierar sig som primärt flickvän. Enligt García-Gómez (2009) skriver 

tjejerna i sina bloggar hur deras liv fått mening då de träffat sina pojkvänner och hur pojkvännerna 

är allt för dem. Vi tolkar det som att det som ligger bakom dessa uttalanden är att tonårstjejerna är 

tydligt präglade av genusnormen. Ehrnberger (2006) beskriver hur markstrukturen som genus-

normen innebär tilldelar kvinnan den sekundära rollen, det García-Gómez (2009) fann i sin studie 

skulle kunna vara ett exempel på detta. Vi tolkar det som att tjejerna sätter sig själva under deras 

pojkvänner i maktstrukturen och därmed illustrerar genusnormen i praktiken. Detta skulle kunna 

vara ett exempel på genusnormen som social konstruktion som blir synligt även i sociala medier. 

3.5. Teorireflektioner
De teorier som presenterats och behandlats i detta kapitel av uppsatsen går under inriktningarna 

självpresentation/representation, privat/publikt samt genus och designnormer. Dessa inriktningar har 

valts ut efter de frågeställningar som tagits fram för uppsatsen (se kapitel 1.1, syfte och 

frågeställningar). 

Teorikapitlet bygger på studier kring hur vi som individer ser på oss själva och vår identitet och hur 

vi förhåller oss gentemot varandra. Vi upplever att normer är väldigt styrande och ligger som grund 

i verkliga livets sociala förhållanden och att detta är genomgående även i sociala medier. Inom 

sociala medier suddas gränserna mellan det publika och privata ut, självpresentationer sker och 

representationer skapas, designnormer blir närvarande och genusnormer synliga. Normer styr 

genom alla de valda frågeställningarna och till stor del självrepresentationen då normerna fungerar 

som mall för vad man får och inte får göra. Vi saknar teorier kring hur man i utformning av system, 

med hjälp av designprinciper, relaterar designen till genus på så sätt att användarna innefattar både 

kvinnor och män utan att genusnormen förstärks. De teorier vi tagit upp kommer att användas som 

grund vid analys och tolkning av det empiriskt insamlade materialet. 
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4. Metod och material
Detta kapitel tar upp de för studien utvalda metoder och utgångspunkter. Sammanfattningsvis så 

bygger studien på teorier som följer undersökningens valda teman samt på det materialet som 

framkom under den empiriska undersökningen. Teorierna har använts som utgångspunkter vid 

analysen av det empiriska materialet (se kapitel 6. Resultat och Analys). Empirin samlades dels in 

genom kvalitativa intervjuer som hölls med fyra informanter, dels via en analys av 

bloggplattformen blogg.se.

4.1. Metodval
Studien bygger på ett kvalitativt och induktivt2 angreppssätt för att med informanternas uttryckta 

upplevelser och värderingar som bas besvara studiens syfte och frågeställningar (Befring, 1994). Vi 

ville studera variationer och samband i olika personers upplevelser av samma fenomen vilket är ett 

viktigt syfte inom det kvalitativa perspektivet (Befring, 1994).Vi har dock inte haft teoriutveckling 

som syfte utan ville snarare undersöka och försöka skapa en förståelse kring de teman vi valt för vår 

studie. Dessa teman är: normer vad gäller självpresentation och självrepresentation, förhållandet  

mellan det privata och publika samt genus- och designnormer för bloggar. 

Vi valde att använda oss av ett tillvägagångssätt för vår studie som utgörs av empirisk kartläggning 

och analys. Det går ut på att man samlar in upplysningar kring de teman som man valt ut för 

undersökningen (Befring, 1994). För att samla in informationen valde vi ett kvalitativt 

förhållningssätt och insamling bestående av intervjuer för att skapa en förståelse för unika 

förhållanden som informanterna delgett oss. Den kvalitativa metoden är en empirisk forskning som 

syftar till att kartlägga, analysera eller förklara personliga upplevelser inom forskningsområdet 

utifrån ett friare förståelseperspektiv (Befring, 1994). Att använda en kvalitativ intervjumetod ger 

stor möjlighet att gå in på djupet av frågeställningar på ett sätt som är omöjligt i exempelvis en 

enkätundersökning (Bell, 2009). Vi ansåg denna typ av undersökningskaraktär passa för vår studie 

då syftet med undersökningen är att ta reda på hur våra informanter själva beskriver sina 

upplevelser och sociala förhållanden kring det fält som vi valt att studera och utifrån detta försöka 

förstå deras handlingar med utgångspunkt i teorier och analyser. Vi utförde även en mindre analys 

av den tekniska artefakten, bloggplattformen som våra informanter använder sig av; blogg.se. 

4.2. Urval för intervjuerna 
Vi valde unga kvinnor som urvalsgrupp för vår undersökning då de är dominerande inom 

bloggosfären i Sverige (Kullin, 2008). De urvalskriterier som valts ut för informanterna är att de på 

fritiden ska driva personbloggar, det vill säga bloggar där inläggen handlar om informanternas 

vardag och deras reaktioner på omvärlden (se Våge et al., 2005). Bloggarna som informanterna 

driver skulle dessutom vara öppna för alla att läsa. Vi har valt att intervjua unga kvinnor som 

2 Induktiv forskning leder fram till hypoteser med hjälp av observationer och analyser av ett fenomen (Befring, 1994).
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befinner sig i åldrarna 20-25 (se även kapitel 1.2. Undersökningens utgångspunkter). Vi valde att 

begränsa antalet intervjuer till fyra stycken då vi vill lägga tid och fokus på analysen och att komma 

materialet så nära som möjligt.

Ytterligare urvalskriterier som valdes ut var att informanterna ska ha drivit en personblogg i minst 

ett halvt år samt vara aktiva på bloggen minst en gång i veckan. Vi ville att informanterna inte bara 

skulle ha ett intresse för bloggen som ett fenomen utan delta aktivt i bloggsofären. Vi anser att om 

informanterna skapar ett inlägg varje vecka är de tillräckligt aktiva och deltagande för att skapa en 

åsikt kring fenomenet i sig och att de under ett halvår hunnit skapa en insikt i sitt egna bloggande 

samt åsikter om andras bloggar. Vi begränsade oss geografiskt till kvinnor som bor i Stockholms län 

på grund av närhet och tillgänglighet. För att hitta våra informanter har vi använt oss av 

snöbollsurvalet (Marwick, 2010), det vill säga vi har bett personer i vår bekantskapskrets att slussa 

oss vidare till unga kvinnor som de vet driver öppna personbloggar.  

4.3. Intervjusituationen
Vi inledde arbetet med intervjuerna med att utföra två pilotintervjuer över telefon för att testa om 

våra framtagna intervjufrågor gav svar på våra frågeställningarna (Bell, 2009). Efter 

pilotintervjuerna kunde vi lägga till och ta bort frågor, omformulera frågor samt förbereda vissa 

följdfrågor som vi upptäckte var viktiga för att nå fram till informanterna. 

Vi valde att utföra semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med våra informanter. Vid semi-

strukturerade intervjuer har man ett antal i förväg framtagna teman för intervjun samt några frågor 

kring varje tema som respondenten får svara på samt diskutera fritt kring (Bell, 2009). 

Detta val av metod ger även möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna. De teman och de fält 

vi var intresserade av för intervjuerna var hur informanterna tänker kring deras egna representation 

på bloggen, andras uppfattning av informanterna, det offentliga/privata som bloggen medför samt 

hur de tänker kring tekniken som en del av bloggandet (se bilaga 1). 

Vi hoppades att valet av metod skulle resultera i öppna svar där informanterna fick chans att tänka 

och formulera sig fritt kring frågorna.

Varje intervju tog ca en timme. Under intervjuernas gång förde vi anteckningar som användes både 

som sammanfattning under intervjun samt som grund för sammanställning och analys efter 

intervjuerna (se Bell, 2009). Vi valde även att spela in intervjuerna med två bandspelare som 

komplement till anteckningar för att kunna gå tillbaka i materialet och bearbeta resultatet av 

intervjuerna. Intervjustrukturens upplägg inspirerades av Befrings (1994) riktlinjer för intervjuer. Vi 

började med att ställa konkreta frågor kring ålder och sysselsättning och fortsatte sedan med tyngre 

frågor för att skapa en förtroende full konversation (Befring, 1994). Under intervjuerna 

uppmuntrade vi informanterna att utveckla och berätta om det var något mer de tänkte kring 

frågorna vi ställde samt påminde dem om att det bara är ansvariga forskare som kommer veta vem 
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av informanterna som sagt vad. Vi upprepade även ibland  informanternas svar och frågade ifall vi 

uppfattat dem korrekt. Vi anpassade de frågor vi ställde samt hoppade över och ändrade i 

ordningsföljden av frågestrukturen för att inte förstöra kommunikationen med informanterna. När 

intervjumaterialet sammanställts ringde vi upp våra informanter för att komplettera vissa svar, för 

att skapa ännu djupare kvalitativa intervjuer.

4.4. Analys av blogg.se 
Genom att göra en analys av våra informanters arena, det vill säga bloggplattformen, skapar vi en 

djupare förståelse för materialet och för våra informanters utsagor kring verktyget och bloggandet. 

Analysen var nödvändig då vi själva inte bloggar och behövde skapa en uppfattning av 

bloggplattformen för att förstå de tekniska begränsningar och möjligheter som informanterna 

uttryckt finns hos blogg.se. 

Vi har vid vår analys av bloggplattformen blogg.se tagit avstamp i informanternas utsagor om 

möjligheter och begränsningar. Vi gick systematiskt till väga på så sätt att vi skapat en egen blogg 

där vi undersökt tjänstens möjligheter och begränsningar som kommit fram av intervjuerna. Efter att 

ha skapat en blogg undersökte vi informationen och de menyval som fanns på första sidan. Efter 

detta publicerade vi ett inlägg på bloggen samt använde funktionerna för att ändra formateringen på 

texten till fet, kursiv och understruken text. Vi lade även till en bild i vårt inlägg. Vi undersökte 

därefter möjligheten att använda färdiga mallar som ändrar bloggens layout vad gäller färg och text. 

Efter detta gick vi vidare till att undersöka hur man går till väga för att manuellt ändra layouten på 

bloggen. Under arbetet med intervjumaterialet återkom vi upprepade gånger till bloggplattformen 

för att kunna gå vidare i analysen.

Vid vår analys av blogg.se tittade vi efter vad som styr användarna i deras arbete med bloggen. Vi 

ville skapa en djupare förståelse av teknikens betydelse  inom bloggandet. Vi tog avstamp i 

Löwgren och Stoltermans (2004) begrepp god design och Benyons et al. (2005) begrepp 

användbarhet, synlighet och förståelse samt förtrogenhet och konsekvens. Vi har även använt oss av 

de teorier som tas upp vad gäller normkritik (se kapitlet 3.4, Normer och normkritik) som bakgrund 

för analysen och undersökt hur dessa teorier kring genus- och designnormer är applicerbara på 

plattformen blogg.se. 

4.5. Analysmetod
Under analysen av intervjumaterialet inspirerades vi av Pattons (1990) riktlinjer för kvalitativ data-

analys. Patton (1990) förklarar att eftersom alla kvalitativa studier är unika så blir även alla analyser 

unika och att man anpassar analysmetoder för varje enskild undersökning. Den kvalitativa 

analysens första steg är beskrivningsanalys (Patton, 1990). I detta steg ska man  hålla sig från att 

tolka det material man har och endast ta fram beskrivande data. Efter att intervjuerna transkriberats 

valde vi att i analysen gruppera våra informanters svar under respektive tema för att lättare kunna 
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upptäcka samband och variationer i materialet. Materialet lästes igenom upprepade gånger av oss 

båda, samtidigt som vi gjorde anteckningar och strök under viktig information. Vi jämförde sedan 

våra tankar och anteckningar och i nästa steg analyserades datan efter vad vi kallar fokuserande 

begrepp (se Patton, 1990). Begreppen togs fram utifrån det som informanterna lyft fram som viktigt 

under intervjuerna samt efter teorier som vi tog med in i analysen av materialet. Några exempel på 

de fokuserande begrepp vi använde oss av i analysen var: normer och självpresentation, normer -  

publikt/privat, designnormer och självrepresentation med teknik. Efter detta arbetade vi med 

materialet efter de teman som valts ut för studien och jämförde resultatet från materialanalysen med 

de teorier vi har som utgångspunkter för vår undersökning. 

4.6. Etik 
I vår undersökning har vi förhållit oss till individskyddskravet fyra huvudkrav, Informationskravet,  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, tillhörande de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (1990) presenterar i deras kodex. Denna kodex presenterar regler 

och riktlinjer som har till syfte att ge kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och 

ställer etiska krav på forskningsprocessen. Principerna är inte avsedda att ersätta forskarens egna 

bedömning och ansvar utan är framtagna som riktlinjer för ansvarstagande inom forskningen. 

(Vetenskapsrådet, 1990).

Vi informerade undersökningsdeltagarna muntligt innan intervjun att informationen vi samlar in 

kommer användas i vår c-uppsats och att denna publiceras på DIVA – Digitala Vetenskapliga 

Arkivet3. Vi valde att presentera detta muntligt då vi ansåg detta räcka för en c-uppsats och då 

samtliga informanter var myndiga och därför själva kan fatta beslut kring sitt eventuella deltagande 

i vår studie. Vi presenterade även att det bara är ansvariga forskare som kommer veta vem av 

informanterna som sagt vad, samt ta del av de personuppgifter som framkommer av 

undersökningen. Informanterna meddelades även innan intervjun att deras deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun.

Då studien delvis gick ut på att undersöka omedvetna normer i kvinnornas svar på intervjufrågorna 

berättade vi inte om undersökningens fulla syftet för informanterna. Detta skulle kunna ha påverkat 

deras utsagor på grund av att de börjat resonera kring vad som uppfattats som normer och ifall de 

vill vara delaktiga i dessa normer eller inte. Informanterna fick därför endast veta att vi undersöker 

hur unga kvinnor ser på sitt egna bloggande. 

Vi har anonymiserat både i uppsatsen samt i lagringen av data så att utomstående inte ska kunna 

identifiera personerna eller deras bloggar. Informanterna omnämns endast vid utvalda fiktiva namn. 

Då informanterna ingår i umgängeskretsar som på något sätt korsar varandra och vi inte vill att de 

3 DIVA - http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
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ska kunna identifiera varandra valde vi bort alternativet att använda smeknamn/nicknames eller 

dylikt som kan avslöja vem som sagt vad. Vi ville heller inte använda deras bloggnamn då en del 

information som uppkommit i intervjuerna är personlig samt då bloggen fungerar som en sorts 

marknadsföring av de unga kvinnorna (se avsnitt 3.3, publikt – privat i teoridelen), deras egna sätt 

att presentera sig själva. Vi ville inte påverka detta genom att publicera deras strategier för 

självrepresentation.

4.7. Metodkritik
Den metod vi valde för att hitta våra informanter, snöbollsurvalet, kan ge ett snedvridet resultat då 

vi har en viss relation med informanterna. Vi ansåg dock att vi kunde se förbi detta då relationerna 

inte befinner sig på en nära nivå och då vi anser att ämnet publika personbloggar inte är av en privat 

karaktär i den mån att det skulle vara avgörande för studien. Vi ansåg även att det faktum att 

informanterna vet vilka vi är kunde införliva en viss trygghet i intervjuprocessen. Detta hoppades vi 

kunde resultera i mer ingående utsagor vilket leder till att vi kommer närmare materialet. 

Snöbollsurvalet kan även eventuellt resultera i att inte hela populationen blir representerad i 

undersökningen. Vi är dock inte ute efter att dra några generella slutsatser utan att skapa en djupare 

förståelse kring vad bloggen som fenomen fyller för funktion hos unga kvinnor.

Bell (2009) skriver att inspelning av intervjuerna kan komma att hämma de intervjuade men vi 

ansåg att möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna är en nödvändighet som inte gick att välja 

bort. För att minimera risken att informanterna skulle känna sig obekväma med inspelningen under 

intervjun inledde vi först mötet med ett samtal där vi ställde övergripande frågor och pratade kring 

ämnet tills samtalet känns avslappnat och började därefter ställa frågor efter vår intervjustruktur.

Nackdelar med intervjumetoden är att det alltid finns en risk för en viss skevhet (bias) i resultatet. 

Anledningar kan vara att intervjuaren omedvetet påverkar respondenterna, eller om forskaren har 

värderingar om ämnet och tillåter det påverka tolkningen av resultatet (Bell, 2009). Vi tror att det 

faktum att vi själva inte bloggar resulterar i färre värderingar som kan påverka vår analysprocess. 
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5. Resultat och analys
Denna del av uppsatsen innehåller de resultat vi fått från det insamlade materialet samt en analys av 

resultatet. Materialet som vi fått fram genom intervjuerna kommer relateras till den tidigare 

forskning och de teorier vi tagit upp i teoridelen. Vi kommer att föra resonemang utifrån våra 

informanters utsagor från intervjuerna samt presentera vår analys av bloggplattformen blogg.se. 

Vårt resonemang kopplas till teorier för att söka svar på våra frågeställningar och sätta detta i paritet 

till de för uppsatsen valda teman, syfte och frågeställningar. 

5.1. Presentation av informanterna 
Johanna är 24 år, bor i en Stockholmsförort och jobbar heltid. Hon har bloggat i ca två år och 

startade bloggen med syftet att använda den som en form av terapi, som en form av dagbok. 

Johanna förklarade att antalet personer som läser hennes blogg beror på vad hon väljer att skriva 

om. Hon menar att ifall hon skriver om något som är aktuellt just nu så tror hon att fler hittar hennes 

blogg genom att de söker sig dit genom Google, en sökmotor på nätet. Hon uppskattar att hennes 

blogg har genomsnittligt 70 läsare på dag.

Lina är 24 år, bor norr om Stockholm och arbetar heltid. Hon har drivit en personblogg i snart tre år. 

Den främsta anledningen till att hon började blogga var för att göra sitt liv lite mer intressant. Lina 

berättade att hon inte vet hur många läsare hon har och att hon inte visste om att man kan se detta på 

plattformen som hon bloggar på, men gissar på att ca 10 personer läser hennes blogg varje dag.

Kajsa är 23 årig kvinna som bor och studerar i Stockholm. Kajsa började blogga för tre år sedan då 

en av hennes vänner föreslog att hon borde starta en blogg. Hon berättade att hon sedan fortsatte då 

hon tyckte det var roligt och att bloggandet fungerar som ett bra tidsfördriv. Det är ca 20 personer 

som läser Kajsas blogg varje dag och hon tror att det är ca 50 personer som följer bloggen 

regelbundet. Kajsa tror att hon hade fler läsare för ett år sedan då hon skrev om mer privata ämnen.

Mika är 23 år och är bosatt i en förort norr om Stockholm där hon arbetar heltid. Mika har bloggat i 

fem år och startade bloggen med anledningen att skriva av sig som främsta anledningen. En annan 

anledning var att de var fem kompisar som började blogga samtidigt som en slags social 

samhörighet. Det är 15 -30 personer som läser Mikas blogg varje dag. Hon tror att hon hade fler 

läsare förut då hon uppdaterade bloggen oftare.

5.2. Hur självpresentationer på bloggar skapas och ser ut
En personblogg påminner om en dagbok i den bemärkelsen att den används för att skriva om sig 

själv och sin vardag (Herring et al., 2004; Blood, 2002). Då bloggen är publik så lämnas denna 

information ut till allmänheten och bildar en presentation av en offentlig identitet (Chandler, 1998), 

vi ser detta som en självpresentation. Då våra informanter driver personbloggar är vi intresserade av 
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att genom deras egna utsagor och det vi sett i tidigare forskning undersöka hur denna 

självpresentation ser ut. Vi kommer att använda uttrycket representation då vi tolkar det som att 

självpresentationen sätts i en kontext och därmed skapas en representation av den som agerar.

Samtliga informanterna använder bloggen som ett verktyg för att skriva av sig, ventilera tankar och 

åsikter vilket stämmer överens med vad Stern (2008) menar att bloggen används för, att uttrycka 

känslor och tankar. Johanna ser på bloggen som en form av dagbok. Mika och Lina bloggar även för 

att dokumentera sina liv för att sedan kunna gå tillbaka och ta del av, och minnas, vad de tidigare 

tänkt och gjort genom att läsa och titta på bilder i deras äldre inlägg. Detta överensstämmer med 

Stern (2008) som i sin studie kommit fram till att ungdomar vill kunna gå tillbaka och läsa på sina 

personliga sidor och bevittna den personliga utvecklingen. Tre av informanterna (Mika, Johanna 

och Kajsa) startade sitt bloggande med att skriva väldigt personligt och utlämnande om sitt privatliv 

och människor i deras omgivning. De har nu ändrat inriktningen på bloggen till att skriva mer 

allmänt om deras vardag. Lina ansåg sig skriva för ointressant och opersonligt den första tiden som 

hon bloggade och har på grund av det utvecklat sitt bloggande där hon nu skriver mer om sina 

åsikter och upplevelser som hon anser vara mer läsvärt. Hon förklarade det budskap hon vill 

förmedla med bloggen med dessa ord:

”Det här är mitt liv, det här tycker jag om.” (Lina, 24 år)

Linas uttalande stämmer överens med det Chandler (1998) kommit fram till i sin studie, att 

personliga hemsidor visar vem man är. Vi ser att detta inte bara gäller för personliga hemsidor utan 

även för bloggen. Kajsa menar att hon förr skrev mer känslosamt och utlämnande och att detta 

ledde till att hon sårade människor. Anledningen till att Kajsa ändrat stilen på sitt bloggande tror 

hon beror på att hon mognat och för att hon frågade sig själv om hon verkligen hade rätt att skriva 

om andra människor på ett utlämnande sätt. Kajsa drog en parallell mellan hur hon utvecklats i sitt 

bloggande från när hon startade och hur yngre bloggare uttrycker sig:

”Unga tjejers bloggar verkar i allmänhet vara mer öppna om kärlek och annat. Äldre bloggare har lite mer 
seriösare inriktningar som åsikter och ens vardag, intressen. Tror att när man skriver om mer djupa saker vill 
man ha någon slags uppmärksamhet och bekräftelse vilket man inte är av samma behov av när man blir 
äldre.” (Kajsa, 23 år)

Herring et al. (2004) menar att det huvudsakliga syftet med att bedriva en blogg är att beskriva sin 

vardag och sina intressen ofta på ett djupt och privat plan. Våra informanter visar hur de gått ifrån 

detta och numera skriver på ett mer ytligt plan (utan att lämna ut för intima detaljer om sitt eget och 

sina vänners privatliv). Vi upplever att de informanter som förr skrev vad de ansåg vara för 

personligt, nu har hittat en lagom grad av självutlämnande där de känner sig bekväma. Kanske kan 

detta även ha att göra med vad Miller (1995) säger om Internet. Han menar att det faktum att alla är 

”ansiktslösa” så försvinner en del av de konventioner som finns i kommunikationen mellan 

människor i det verkliga livet. Att inte skriva för personligt och utlämnande skulle kunna vara ett 
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sätt att skydda sig själv mot möjliga negativa tankar och kommentarer från andra. Till skillnad mot 

vad García-Gómez (2009) uttrycker så skriver inte våra informanter om sina relationer, då de anser 

att detta tillhör deras innersta privatliv vilket de inte vill lämna ut. Som Kajsa uttryckte det så skulle 

detta kunna ha med ålder och mognad att göra.

Stern (2008) menar att bloggar används av ungdomar för att marknadsföra sig. De vill visa upp, vad 

de anser vara, den bästa sidan av dem själva. På så sätt får en ideal självbild hjälpa till att skapa en 

självpresentation, utvalda delar av personens identitet får representera jaget. Detta stämmer överens 

med det Johanna, Lina och Kajsa berättade, att de på något sätt anpassar presentationen av sig själva 

och bloggande efter sina läsare. Vi uppfattar det som att de alla har tydliga bilder om vad de vill 

representera. Johanna berättade att hon vill framstå som en positiv, framåt och glad person på sin 

blogg och skriver därför inte negativa inlägg. Lina vill framstå som social, rolig och framåt på sin 

blogg och bloggar därför inte om saker som hon tror uppfattas som tråkigt. Hon väljer istället att 

blogga när hon gör någonting intressant. Även Kajsa försöker undvika att framstå som negativ på 

bloggen. Hon anser att det är tråkigt att läsa bloggar som bara består av negativa inlägg och menar 

att hon på bloggen nog framstår som en mer positiv person än vad hon egentligen är. Stern (1999) 

menar att det finns tre olika typer i sättet unga kvinnor presenterar sig på sina personliga hemsidor – 

livfulla, självmedvetna och dystra, vilket tolkats efter att ha läst inläggen på sidorna. Vi tolkar det 

som att samtliga informanter tillhör de livfulla, då de vill framstå som positiva och framåt. Under 

intervjun kommer det fram att Kajsa kanske överdriver det hon skriver ibland för att göra historien 

bättre, men inte på ett sätt så det ändrar hela konceptet. Det sätt som informanterna beskrev att de 

anpassar sitt bloggskrivande efter sina läsare överensstämmer med det Collins (2008) skriver om 

hur vi anpassar oss och ibland överdriver historier i vårt vardagsliv för att verka intressantare. 

5.2.1. Hur tror du andra uppfattar dig på bloggen?

 ”Hur tror du att andra uppfattar dig på bloggen?” är en av frågorna som vi hade med i våra 

intervjuer. Denna fråga kan vara svår att svara på då vi inte med säkerhet kan veta hur andra ser på 

oss som individer. Vi anser dock denna fråga vara intressant i relation till hur Giddens (1999) 

resonerar kring hur vi arbetar med våra identitet i sociala kontexter utifrån hur andra ska uppfatta 

oss. 

Kajsa vill att människor ska uppfatta henne som en person som inte framställer sig på något sätt och 

förklarade att det inte är någon idé att låtsas vara någon hon inte är då det mest är personer som 

känner henne som läser bloggen. Mika bloggar främst för sina vänners skull och anpassar sina 

inlägg efter vad hon tror de tycker det är intressant att läsa om. När vi frågade henne om hur hon 

vill att andra ska uppfatta henne svarade hon:

”Tänker inte ett skit på hur andra ser mig.” (Mika, 23 år)
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Detta skulle kunna säga emot det Giddens (1999) menar, att vi aktivt arbetar med vår 

självrepresentation och funderar på hur andra människor ser oss. Vi tycker oss se en strävan, som 

skulle kunna identifieras som en norm hos våra informanter, att de vill framstå som att de inte bryr 

sig om vad andra tycker om dem och att de vill vara sig själva i sina bloggar. Vi gör en fri tolkning 

av Giddens (1999) idéer och ser hur det utvecklas till att handla om ett icke-arbete. Med detta menar 

vi att arbeta med en självpresentation som är offentlig för allmänheten, men samtidigt lägga stor 

vikt vid att aktivt försöka representera en person som inte bryr sig om vad andra tycker. Detta 

verkar vara sättet som våra informanter aktivt arbetar med sina självpresentationer, att de inte 

anpassar sig efter vad andra människor tycker, utan de vill vara starka och fristående individer 

(Collins, 2008).

Lina tror att hon kanske uppfattas lite ytlig, men att hon går rätt djupt in på ämnen hon tar upp i sin 

blogg i bland. Lina tror att detta beror på att hon inte berättar så mycket om mig själv som person 

utan beskriver mest sina åsikter. Kajsa tror att de flesta som läser hennes blogg är vänner som redan 

känner henne och därav inte bildar sig en uppfattning om henne utifrån hennes blogg. För de få som 

läser hennes blogg som inte känner henne, tror hon att hon framstår som en vanlig halv-tråkig tjej. 

Till skillnader mot vad Stern (2008) menar så verkar våra informanter inte använda sina bloggar 

som en möjlighet att skapa nya kontakter, utan bloggen fungerar mestadels som en 

kommunikationskanal till deras närstående. Liksom Stern (2008) beskriver så verkar våra 

informanter använda bloggen som ett medium för att uttrycka sig själva och göra sin röst hörd. Ett 

exempel på det är Kajsa som menar att hon använder bloggen bland annat för att skriva om 

samhällsfrågor och politik. Lina berättade under intervjun att en del av syftet med att hon bloggar är 

att kunna tipsa andra om kläder, hemsidor och skönhetsprodukter. Hon förklarade att en viktig del 

av bloggandet är att andra kan ta del av hennes åsikter. Detta överensstämmer med det Pedersen och 

Macafee (2007) kommit fram till i sin forskning, att kvinnor lägger mer vikt vid de sociala 

aspekterna av bloggandet och att de uppskattar tillhörigheten som bildas och att läsarna delar deras 

åsikter.

Mika tror inte att hennes personliga egenskaper visas på bloggen då människor sagt att hon på 

bloggen är ganska intetsägande. Samtidigt menar hon att människor har sagt att hon framstår som 

mer öppen, känslosam och ledsen på bloggen. Hon förklarade detta med att hon inte är så öppen 

med sina känslor i verkligheten och att hon ofta bloggar när hon är på lite sämre humör och behöver 

skriva av sig. Hon poängterar dock att detta oftast sker i form av att hon lägger upp en låttext som 

representerar hur hon känner eller skriver kryptiskt om situationen, inte för utlämnande. Detta 

överensstämmer med vad Miller (1995) skriver, att det delvis är lättare att uttrycka sig på Internet 

då det i detta forum är lättare att etablera ytliga kontakter utan att riskera att det blir för 

känslomässigt engagerande.
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5.3. Bildens betydelse för självpresentationer 
Till skillnad mot vad Herring et al. (2004) påstår så verkar bilder vara en viktig del i bloggande, i 

alla fall för våra informanter. De använder bilderna som ett komplement till texten för att göra den 

mer livfull och för att presentera vilka de är och vad de tycker om. Bilden är en så viktigt del av 

bloggandet så informanterna googlar fram en bild som passar med det de upplever om de inte har en 

egen att tillgå. Detta är vad Chandler (1998) menar med bricolage. Informanterna använder 

befintligt material, i detta fall bilder, i en ny kontext - deras bloggar. Detta skulle kunna ses som en 

designnorm. En intressant aspekt på det är att informanterna verkar vara överens om att man får 

låna bilder att lägga upp på sin blogg utan att se efter om de är copyright-skyddade. Kanske beror 

detta på att bilderna inte ska användas i kommersiellt syfte. Lagen om detta är i alla fall inte 

närvarande i informanternas bloggande, kanske att det skulle varit det i ett annat sammanhang. 

Även detta skulle således kunna identifieras som en norm. Att man i personbloggar, som drivs utan 

någon ekonomisk ersättning, ”får” använda de bilder som finns att hitta på Internet. 

Gemensamt för vad informanterna lägger upp för slags bilder i sina bloggar är semesterbilder, bilder 

som visar vad de gör, exempelvis när de är på fest, umgås vid högtider, födelsedagar och middagar. 

Deras bilder representerar även vissa personliga intressen som de har. 

Lina lägger till exempel upp bilder på artister som hon tycker om för att visa sin musiksmak. Mika 

berättade att hon har ett visst fotointresse som hon visar i bloggen genom att lägga upp bilder som 

hon själv tagit. I detta fall blir bilderna både en del av självpresentationen och medveten 

konstruktion av informanternas offentliga identiteter då informanterna har en förutbestämt tanke 

bakom vilka bilder de lägger upp och varför. Detta visar kanske vilka de är eller vilka de vill vara 

(Stern, 1999). Mikas tankar om bilder på bloggen:

”Citera mig nu, en bild säger mer än tusen ord.” (Mika, 23 år)

När vi ställde frågor kring hur de resonerar om vad som är accepterat att lägga upp för bilder på 

bloggarna berättade respondenterna att de aldrig skulle lägga upp poserande bilder på bloggen där 

de medvetet försöker se sexiga ut. De skulle inte heller visa naket eller intima bilder. Mika styrker 

detta med att säga:

 ”Jag skulle aldrig kunna lägga upp en bild på mig själv poserande i exempelvis en bikini, det är 
sjukt. Jag skulle inte heller lägga upp bilder på mina vänner i bikini vare sig de posar eller inte. Jag vet  
att det inte skulle uppskattas.” (Mika, 23 år)

Ingen av informanterna retuscherar bilder på sig själva eller på andra. Retuschering sker endast om 

de försöker framhäva något vackert i exempelvis miljöbilder. Samtliga informanter är även överens 

om att man inte lägger upp fula bilder på någon man känner, detta kan ses som att det konstruerats 

en norm för hur man arbetar med bilder på bloggen. Johanna berättade att hon alltid frågar innan 

hon lägger upp bilder på personer i hennes omgivning, med undantag för röriga bilder där ingen 

särskild person framhävs. Lina förklarade sin syn på uppladdning av bilder så här:
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”Jag skulle aldrig lägga upp naket, pinsamma eller fula bilder på mig eller mina vänner, alltså bilder 
som inte är så charmiga. Det är inte okej att lägga upp fula bilder på vänner.” (Lina, 24 år)

Kajsa menar att hon inte har något problem med lättklädda bilder på andras bloggar även fast hon 

aldrig skulle lägga upp det själv. Hon anser att det är deras eget val att lägga upp sådana bilder på 

sin blogg. Lina anser att det finns vissa bloggare som bör tänka två gånger innan de lägger upp 

bilder. Detta gäller exempelvis för mycket festbilder då hon tror att det finns en risk att människor 

på jobbet kan få uppfattningen att man är ute och festar hela tiden. När vi frågade om de anser att 

det finns någon gräns för hur mycket andra retuscherar sina bilder på bloggen svarade Johanna, 

Kajsa och Lina att man får retuschera hur mycket man vill. Lina tycker dock att det är lite tråkigt 

om man anser att man behöver förvränga sina bilder och Kajsa menar att det syns ju ändå, det är 

ingenting man kan dölja för läsarna. 

När vi frågade Mika om hon anser att det finns någon gräns för hur mycket man får retuschera 

bilder svarade hon:

 ”Man ska inte retuschera en enda jävla bild, eller jo kanske naturen för att göra den fin. Man ska 
framhäva saker i en retuschering inte ta bort. Man ska inte retuschera bort sitt fett liksom”               
(Mika, 23 år)

Man har i tidigare forskning kommit fram till att bloggar och personliga sidor skulle användas för 

att manipulera sin identitet (Chandler, 1998; Stern, 2008) Vi tycker oss se motsatsen. Våra 

informanter verkar snarare ha konstruerat en norm där de utger sig för att vara sig själva i så stor 

utsträckning de kan på bloggen. Dock upplever vi att informanterna ibland säger emot sig själva vad 

gäller detta. Å ena sidan menar de att de vill vara sig själva men samtidigt beskriver de hur de av 

olika anledningar anpassar vad de skriver i sina bloggar. De har även en uppfattning om hur de tror 

att de uppfattas av läsare och en bild av hur de vill framstå på bloggen, som sociala och framåt. De 

menar också att de inte retuscherar bilder men att de aktivt tänker på vilka de bilder de lägger ut, 

främst bilder när de gör roliga saker och deltar i sociala aktiviteter. Vi tolkar det som att 

informanterna vill vara sig själva men samtidigt aktivt funderar på hur de upplevs och därmed blir 

detta ”vara sig själv” betydligt mer komplext. Vi tror som nyare forskning indikerar på (Van Doorn 

et al., 2007; Hernwall & Lundmark, 2010; Löfberg, 2010), att de ideal och normer som finns i 

verkliga livet följer med in i online-världen och blir synligt även där. Van Doorn et al. (2007) kom i 

sin studie fram till att de vi är, både vad gäller genus, civilstatus och intressen är det som vi väljer 

att visa upp på bloggen. En blogg fungerar idag som en förlängning av den person vi är i 

verkligheten och är inte som ett forum för att försöka skapa en ny identitet. Detta resonemang stärks 

av våra informanter då de menar att de inte retuscherar bilder som ska läggas upp på bloggen. En 

blogg liknar en dagbok då den presenterar bloggaren och dennes vardag, detta skrivs i en forum 

som är öppet för alla att ta del av. Hur förhåller sig då det personliga till det offentliga?   
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5.4. Privat/publikt i bloggosfären
Informanterna är, som vi tidigare nämnt, alla överens om att de inte skriver för personligt eller 

utlämnande om andra på bloggen. De få gånger som informanterna skriver något djupare så 

förhåller de sitt privata liv till den publika bloggen på så sätt att de skriver i gåtor eller på ett 

kryptiskt sätt. De använder smeknamn på personer de skriver om, skriver med få detaljer eller 

lägger ut en låttext som förklarar en viss händelse och riktar sig mot en speciell person. 

Informanterna tar även upp andra aspekter som man bör tänka på när man driver en publik blogg. 

De är alla överens om att man inte bör skriva för ingående om känslor och relationer och inte heller 

lägga ut sitt fullständiga namn. De väljer att inte använda sitt fullständiga namn då de inte vill att 

man ska komma direkt till deras blogg om man skriver in deras namn i en sökmotor på Internet. De 

offentliggör sitt privata liv, men det får inte bli för publikt.

Kajsa råder även till att tänka sig för innan man publicerar ett inlägg vid vissa situationer:

”Om du skriver när du du är arg så kanske du ångrar dig sen när du lugnat ner dig, då går det inte att 
ta tillbaka. Man måste fråga sig själv: vill jag verkligen att människor ska läsa det här?” (Kajsa, 23 år)

Motivation för hur vi beter oss är enligt Giddens (1999) ett känslotillstånd som påverkar hur vi utför 

vissa sociala aktiviteter. Det kan således ses som att motivationen är avgörande för hur 

informanterna uttrycker sig i sitt bloggande och att bloggandet även är beroende av hur deras 

sociala samvaro samarbetar med dem. Kajsa poängterade att det är hon som valt att blogga och där 

med låta människor ta del av hennes liv. Detta ger henne inte en rätt att lämna ut människor i hennes 

omgivning på bloggen. Lina anser också att det är en viktig regel att man aldrig skriver om sitt jobb 

i bloggen då det kan komma att missförstås av någon arbetskamrat eller ens chef, detta ser vi som 

ett tydligt exempel på hur det privata och publika åtskiljs i bloggar. Samtliga informanter har valt att 

ha sina bloggar öppna för alla att läsa och menar att det inte spelar dem någon roll att vem som helst 

tar del av deras bloggar. De förklarade detta med att de inte skriver så privata eller djupa inlägg och 

inte heller lägger upp några utlämnande bilder. Vi tolkar det som ett uttryck för hur våra informanter 

har lärt sig hur de ska förhålla sig till det offentliga rummet.

Samtliga informanter menar att de skulle skriva på ett annat sätt om de valt att ha bloggar som inte 

var öppna för alla. De skulle då skriva på ett mer dagboksliknande sätt. Med detta menar de 

exempelvis åsikter om andra människor och djupare om sina känslor och sitt humör. Detta tyder på 

att även om en blogg liknar en traditionell dagbok, så är skillnaden att det privata som skrivs 

publiceras i ett publikt forum (Chandler, 1998; Stern, 2008). Våra informanter väljer att skilja 

bloggen och dagboken åt och tänker aktivt på graden av självutlämnande.

Informanterna har valt att använda funktioner där läsarna får möjligheten att kommentera inläggen 

de publicerar på bloggen. Anledningen verkar främst vara då detta är en grundinställning på 
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bloggen som de låtit vara kvar men att de även tycker det är kul om de får någon respons. Detta 

skiljer sig mot vad Herring et al. (2004) kom fram till i sin studie, att gästböcker är mindre 

förekommande på bloggar än på hemsidor. Dock menar samtliga informanter att de inte får så 

många kommentarer på sina inlägg. Lina berättade att hon har en inställning där hon godkänner 

kommentarerna innan de blir synliga i bloggen då hon inte tycker det är så kul om någon skriver 

något jätte elakt. Lina menar dock att hon inte bryr sig om någon skriver något negativt men anser 

inte att det är vad funktionen ska användas till. Hon berättade om en gång då hon fått en negativ 

kommentar:

”Det var en kille som tyckte att jag skulle lägga ner bloggen eftersom han tyckte att den var tråkigt, 
men jag orkar inte bry mig.” (Lina, 24 år)

När vi frågade om hon skulle bry sig ifall någon sa samma sak ansikte mot ansikte, svarade hon:

”Jag skulle säga till honom eller henne att de inte behöver läsa min blogg om den inte duger enligt 
deras mått.” (Lina, 24 år)

Informanterna anser att användningen av kommentarfunktionen bör likna ett forum. Funktionen ska 

användas för att föra en dialog av åsikter inte för att skriva icke konstruktiv kritik. Informanterna 

uppmuntrar till den typen av kommunikation som kännetecknar sociala medier, en många-till-

många-relation där alla ska kunna uttrycka sig (Flew, 2008). De vill inte att funktionen används för 

att kritisera deras bloggar bara för sakens skull. Kajsa anser att man ska sluta läsa bloggar som man 

stör sig på, istället för att skriva uttrycka sig i negativa kommentarer. Mika menar att hon inte vill 

att någon ska skriva något negativt bara för att säga emot henne. Som Miller (1995) menar så kan vi 

här se en skillnad på kommunikationen i verkliga livet och på Internet. Vissa konventioner kring 

vad som anses vara godkänt att säga i verkliga livet finns inte närvarade.

Alla informanterna anser att det inte spelar någon roll hur många läsare de har, men vore det alltför 

få så skulle de tappa motivationen och inte skriva lika många inlägg. Kajsa tror att hon kanske 

skulle låsa bloggen och bara ge lösenordet till några få. Hon anser det vara onödigt att ge främlingar 

möjligheten att läsa hennes blogg om inte så många av hennes vänner längre läser den. Johanna 

menar att även fast hon skulle fortsätta blogga om hon tappade läsare så känner hon en press att 

uppdatera ofta om hon har många läsare, annars känner hon sig tråkig. Stern (2008) förklarar att det 

finns en viss press på att uppdatera sin blogg. Johanna är den av informanterna som känner av denna 

press. Hon är även den informanten som har flest läsare. Informanterna sa att de inte skulle känna 

någon press om bloggen var ofrivilligt nedstängd ett tag. Detta anser även Johanna, men menar att 

bloggen gärna får komma igång snart igen. Tvärtemot vad tidigare forskning säger att 

uppmärksamheten av många läsare och kommentarer motiverar bloggarna (Pedersen & Macafee, 

2007) verkar våra informanter inte se detta som en motivation.

5.4.1. Privata vänner i en publik blogg 

Johanna menar att hon skrev alldeles för mycket negativt och personligt om relationer och annat då 
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hon började blogga och ändrade bloggandet till att skriva om mer vardagliga händelser och tankar. 

När hon ändrade fokus på bloggen raderade hon alla de inlägg som hon tidigare skrivit. Även Mika 

har ändrat sättet hon bloggat på och förklarade den nya inriktningen på bloggen med anledningen 

att hon inte vill att alla ska veta vad hon gör längre och att hon inte längre är lika intresserad av 

bloggandet. Hon berättade att hon tidigare skrev om allt i sin blogg – mer om sig själv, om sina 

känslor, sin sinnesstämning och om eventuella bråk som uppstod med vänner. Var det någon eller 

något hon störde sig på så drog hon sig inte för att berätta om det i sin blogg. Numera anser hon att 

det är något man ska ta upp med personen i fråga och inte skriva om det så alla ges möjligheten att 

ta del av konflikten. Detta kan ses som en norm kring hur man uppträder i gentemot andra 

människor i sitt bloggande. 

Det subjektiva jaget som Collins (2008) tar upp innefattar en del frågor om lag och moral som vi 

som individ förväntas följa inom sociala situationer. Mika berättade även att eftersom vem som 

helst kan läsa hennes blogg har det uppstått en del bråk då hon tidigare varit för ärlig i bloggen:

”Eftersom vem som helst kunde läsa min blogg så har det blivit en del bråk. Jag har tidigare varit lite 
för ärlig i bloggen, jag skrev sanningen, men alla ville inte det.” (Mika, 23 år)

Stern (2008) menar att en dagbok, tillika en blogg, är till för självexamination. Giddens (1999) å 

andra sidan menar att då tid och rum försvinner kan konflikter uppstå och att sociala konventioner 

raseras. Här tycker vi se en konflikt mellan dessa två som skapas av bloggens natur. Bloggare måste 

ta ställning till hur mycket av deras personliga tankar de vill uttrycka i den offentliga bloggen, som 

de kanske skulle skriva mer fritt kring i sin privata dagbok. Då gränserna mellan det privata och det 

publika suddas ut mer och mer (Lindgren, 2009), tror vi att aktörer i sociala medier behöver fråga 

sig själva vad man ska skriva och vad man ska hålla för sig själv. Detta kan således bli en viktig 

fråga för bloggare att ta ställning till. Våra informanter har ändrat den stil de skriver på i sina 

bloggar för att i minsta möjliga mån lämna ut sina vänner. Det skulle kunna tolkas som en norm 

bland våra informanter, att på bloggen skriver man om sig själv och sina tankar. Våra informanter 

verkar vara överens om att bloggen inte är ett forum där man talar illa om, eller lämnar ut, 

människor i sin omgivning. 

5.4.2. Bloggosfärens inverkan på informanterna

Lina och Mika förklarade att de kan bli inspirerade av vad andra bloggare skriver. Lina berättade 

under intervjun att om hon läser något intressant i en blogg så länkar hon ofta till den bloggen eller 

skriver om samma sak. Mika berättade att hon tycker att vissa bloggare skriver på ett väldigt 

inspirerande sätt, ett sätt som gör att man faktiskt vill läsa. Med inspirerande sätt menar hon att de 

kan göra ointressanta händelser intressanta bara genom att de uttrycker sig så bra. Hon skulle dock 

aldrig kunna härma det hon läser men inspirerar av stilen det skrivs på. Kajsa tror inte att hon 

inspireras av att läsa andra bloggares inlägg och det samma gäller Johanna. När vi frågade om 

Johanna inspireras av andra bloggar svarade hon:
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” Nej, ytterst sällan. Jag kör mitt eget race.” (Johanna, 24 år)

Detta tolkar vi som ett uttryck för vad Collins (2008) beskriver. Människor vill vara individuella 

och vill inte falla in i sociala roller. De vill försöka ta tillvara på det Goffman (1959) kallar den 

personliga fasaden, att vara sig själv med de egenskaper som tillhör olika sammanhang. Detta 

överstämmer även med de normer som kan identifieras bland informanterna, att skillnad mot vad 

Chandler (1998) beskriver så vill våra informanter inte konstruera sig identiteter, utan vill att 

självpresentationen på deras bloggar ska överensstämma med vilka de presenterar sig som även i 

andra sammanhang.

Lina är ensam bland informanterna om att läsa modebloggar, hon är även den enda av 

informanterna som skriver om mode i sin egen blogg. Hon menar att anledningen till att hon skriver 

om detta ämne är för att hon fått mycket respons av sina läsare kring sina inlägg om mode. Johanna 

utgör en kontrast mot Lina i detta och menar att hon aldrig läser mode och skönhetsbloggar. 

Johanna motiverar detta med att hon anser det vara för mycket fokus på ytlighet, som kläder, smink 

och som hon själv uttryckte det, ”hårtjossan”. Johanna vill inte läsa en hel blogg med bara tips då 

hon upplever detta som allt för opersonligt, det är bara en norm från samhället om hur man ska klä 

sig enligt henne. 

Om vi tolkar kläder, smink och hårprodukter som kvinnliga attribut så kan vi här se hur Johanna 

bryter mot den delen av heteronormen som säger att kvinnor ska vara kvinnliga och tycka om dessa 

attribut (Ehrnberger, 2006). Det Johanna menar (att det är för mycket bloggar som handlar om 

skönhet) kan relateras till det intrycket vi fick utifrån analysen av blogg.se (analysen beskriver 

närmare under kapitel 5.4, Användning av tekniken vid bloggande). 

Blogg.se visade sig vara dominerat av kvinnor/tjejer. Exempelvis så är de mest aktiva bloggarna 

skrivna av unga kvinnor och de senast utlagda produkterna i den så kallade ”Bloggshoppen” är 

smycken och skor och reklamen på första sidan visar skor, kläder och nagellack. Man kan här dra en 

parallell till heteronormen, att kvinnor förväntas tycka om kvinnliga produkter och attribut 

(Ehrnberger, 2006) och att blogg.se därför valt att publicera reklam för skor, kläder och andra 

produkter som kan tänkas passa in på vad kvinnor tycker om, enligt normen.

5.5. Teknikens möjligheter och begränsningar
När vi frågade vilken plattform våra undersökningsdeltagare använder för sitt bloggande svarade 

alla att de bloggar på www.blogg.se. Lina sa att det var den första hon kom på medan Mika, 

Johanna och Kajsa bloggar på blogg.se därför att de kände människor som bloggade där när de 

startade och då det var den plattform som de hört talas om först. Under intervjun resonerade 

Johanna kring om det spelar någon roll vilken plattform man använder och kom fram till att hon 
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inte tror att det gör det. Hon har nu uppfattningen efter att ha bloggat en tid att blogg.se har ett av de 

enklaste gränssnitten då det ofta uppdateras och anser att man kan lägga till text och bild relativt 

smärtfritt. Informanterna ansåg inte blogg.se var svårt att förstå sig på och använda när det gäller de 

huvudsakliga funktionerna som att posta ett inlägg. Vi anser efter vår analys av bloggverktyget 

blogg.se att det är väl anpassat efter designprinciperna (Benyon et al., 2005). Att Johanna menar att 

det går lätt att posta inlägg och lägga upp bilder, vilket vi håller med om, innebär att synligheten på 

blogg.se är stor, det är tydligt vad som går att göra i systemet. Denna designprincip går ihop med 

förståelsen, att elementen i systemet är utformande så det är tydligt vad de ska användas för 

(Benyon et al., 2005).

I intervjuerna kom det fram att de funktioner som anses vara viktigast hos informanterna är att man 

kan skapa en personlig header4 och att man kan liva upp texten med bilder. Lina förklarade detta så 

här:

”Headern är roligast, det är ju den som fångar ögat först hos läsarna och det finns ju massa man kan göra 
med en header.” (Lina, 24 år)

Alla informanter är överens om att designen på deras blogg har utformats efter vad de själva tycker är 

snyggt, inte efter vad de tror någon annan tycker ser bra ut. Det kan ses som att detta resonemang 

stärker normen att informanterna inte vill framställa sig på något sätt utan de vill framstå som sig själva 

i sin blogg. 

Lina förtydligade detta med att säga:

”Anpassar allt efter vad jag själv tycker är snyggt, inte efter läsarna. Det är ju ändå min sida. Folk går  
ju ändå in på bloggen för inläggen, inte för designen.” (Lina, 24 år)

Våra informanter uttryckte att när de arbetar med designen på sina bloggar sker detta på grund av 

att de själva tycker att det är roligt. De verkar inte känna någon direkt press över att modifiera sina 

sidor för besökarnas skull utan gör det i ganska liten utsträckning. Vi uppfattar det som att våra 

informanter tycker det är kul att vara kreativa och ser tekniken som en del av bloggandet. Mika 

resonerar kring sitt designarbete: 

”Jag gör inte så mycket när de kommer till designen, i alla fall ingenting komplicerat. Bloggen behöver  
inte vara skit snygg liksom. Men jag tycker det är lika kul och fixar med min header ibland och visar – 
det här är mitt liv just nu.” (Mika, 23 år)

Detta kan således anses säga emot det Stern (2008) menar, att de finns en känsla av ett ”måste” att 

modifiera sin personliga sida. Våra informanter verkar inte känna av detta ”måste” som Stern 

(2008) beskriver utan modifierar sin blogg när de har tid och lust. Informanterna vill att deras 

4 Syftet med vad man menar med header kan variera. I relation till bloggar syftar man ofta på en anpassad bild som är  
placerad längst upp på bloggen  (www.blogghjalp.se, 2011). 
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bloggar ska vara en representation av dem själva. De vill att bloggarna ska visa vilka de är och vad 

de tycker om. Detta överensstämmer med Van Doorn et al. (2007), som menar att en blogg 

reflekterar en person utifrån hur denna är i verkligheten där genus följer med in i det sociala mediet. 

Vi tolkar det som att design av en blogg inte bara behöver spegla genusnormer (Ehrnberger, 2006) i 

den bemärkelse att genuspräglade attribut tydligt visas, utan att det, som informanterna menar, kan 

vara ett sätt att få utlopp för sin kreativitet och att få skapa något personligt som samtidigt ger en 

bild av vem man är.

Våge et al. (2005) menar att det är möjligt att blogga utan att behöva lära sig HTML. Detta håller vi 

med om till viss del då våra informanter menar att de enkelt kan använda de huvudsakliga 

funktionerna som att posta inlägg och bilder, något vi även själva upplevde efter analysen av 

funktionerna på blogg.se. Våra informanter menar dock att det krävs någon form av inblick i hur 

man arbetare med HTML-koder för att fullt ut kunna sätta sin personliga prägel på bloggen. Under 

intervjuerna menade samtliga informanter att de saknar någon slags hjälp från blogg.se för hur 

HTML-koderna5 ska användas. Vi anser därmed att plattformen blogg.se inte helt uppfyller kraven 

för hög användbarhet som Benyon et al. (2005) beskriver. Då informanterna saknar information så 

kan blogg.se inte tolkas som lätt att förstå och utrustat med funktioner som gör att användarna kan  

använda verktyget, med lagom ansträngning använda det och göra det användarna avser att göra  

(Benyon et al., 2005).  

Kajsa förklarade att hon knappt arbetar med designen på bloggen då hon inte vet hur man gör.  

Hon skulle utveckla designen på bloggen om hon visste hur man arbetar med HTML-koder men 

förklarade under intervjun att hon inte har ork eller intresse för att ta reda på hur man gör. Till  

skillnad från Kajsa använder sig Johanna och Lina av www.google.se för att ta reda på hur de ska 

gå tillväga när de formar layouten för sina bloggar och söker även information på 

www.blogghjalp.se.6 Mika berättade att hon tidigare varit duktig på att arbeta med HTML-koder 

när hon var användare på sajten www.playahead.se7. Hon och hennes vänner arbetade då ofta med 

designen på sina sidor och såg det som något socialt. På den tiden fanns ett större intresse hos  

Mika att arbeta med HTML då hon på detta sätt fick utlopp för sin kreativa sida men att hennes  

digital kamera nu står för hennes intresse för skapande. 

5.5.1. Verktygets påverkan

För att illustrera användarnas perspektiv har vi gått djupare in på en analys av bloggverktyget.  

Blogg.se är, som vi ser det, utseendemässigt anpassat efter designprinciperna förtrogenhet och 

konsekvens (Benyon et al., 2005), då blogg.se är strukturerad i kategorier och underkategorier, det  

5HTML - Hypertext Markup Language, ett märkspråk (www.nada.kth.se, 2007a) ”för strukturering av information på 
bl.a. webbsidor och i e-post ” (http://www.nada.kth.se, 2007b) 

6 www.blogghjalp.se är en hemsida som erbjuder gratis bloggmallar och bloggdesign.
7www.playahead.se var en social nätverkssajt som lades ned år 2010 (www.idg.se/2010). 
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markeras tydligt vilken kategori som är vald (se bild 1). Denna uppbyggnad är genomgående för  

bloggverktyget och känns igen från andra liknande webbsidor. Efter vår analys av blogg.se ser vi 

att plattformen erbjuder användarna att arbeta med HTML för att modifiera sin blogg. För att 

skapa en helt egen design på bloggen vad gäller till exempel typsnitt och färg måste de ändra i 

den så kallade stilmallen, CSS:en8. Den som inte behärskar detta programmeringsspråk har inte 

full frihet i skapandet av en personlig blogg vad gäller utseendet på bloggen. Vi ser därför inte att  

blogg.se fullt ut kan tolkas som en digital artefakt med god design (Löwgren & Stolterman,  

2004), då plattformens utformning inte helt tar hänsyn till alla användare och deras kunskaper. 

Vi upplever även en del begränsningar vad gäller textutformningen då det inte enkelt och tydligt går 

att ändra typsnitt och färg på texten utan detta verkar vara beroende av vilket färg- och stiltema som 

valts. Dessa olika teman som appliceras direkt på bloggen är visserligen ett bra grundutbud vilket är 

en möjlighet, de är lätta att använda (se bild 1) och ger ett tydligt tema åt bloggen (se bild 2). 

Den tydliga begränsningen ligger i arbetet med HTML och framförallt CSS:en. För att använda 

detta sätt att påverka designen av bloggen så måste användaren själv fylla i och ändra i koden. Både 

våra informanter och vi saknar en beskrivning för hur de ska användas. Vi försökte skapa en egen 

header (då informanterna sagt att de anser denna del vara den viktigaste) och såg inget annat sätt att 

göra detta på än att förändra i CSS:en (se bild 3a). 

8 CSS, Cascading Style Sheets är ett verktyg för att lägga till exempelvis typsnitt och färg i ett webbdokument 
(http://www.w3.org/Style/CSS/, 2011)
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Bild 1: Visar ett antal förinställda teman på blogg.se 
som kan väljas för att ändra designen på bloggen då 
man inte vill ändra designen manuellt.

Bild 2: Då ett tema valts ut applicerades det på bloggen,  
detta är ett exempel där mallen ”Flowers” valts.

http://www.w3.org/Style/CSS/


För att manuellt kunna skapa en header behöver 

man veta hur detta programmeringsspråk används 

och specifikt var i koden som man ska ändra för att 

uppnå det förväntade resultatet. Då vi själva till 

viss del behärskar HTML och CSS så testade vi 

oss fram för att ändra i headern i vår blogg. 

Vi letade i CSS:en upp det ställe där koden för 

header fanns och skrev manuellt in en ny färgkod 

för att ändra färgen på headern (se bild 4), vi 

ändrade även bakgrunden som utgör bloggens 

topp på samma sätt (se bild 5). HTML och CSS 

utgör dock en stor möjlighet för användarna att 

påverka layouten av sin blogg om de behärskar dessa verktyg. Då hela koden för bloggens 

uppbyggnad finns tillgänglig ger detta en överskådlig bild och en möjlighet för användaren att  

göra ändringar på ett specifikt ställe i koden. En möjlighet lämnas till användaren att helt styra  

över färgval och liknande men att samtidigt behålla strukturen av bloggen. Då koden är tydligt  

uppbyggd och har relevanta namnval för de olika delarna kan exempelvis typsnitt väljas som i  

detta fall på överskrifter (se bild 6). Våra informanter menar att de inte har tillräckliga kunskaper  

inom detta och att dessa möjligheter därmed inte är tillgängliga för dem. På detta sätt utgör  

tekniken för skapandet av en blogg både en möjlighet och en begränsning. Vi upplever att det  

formas en tekniknorm i detta på så sätt att tekniken erbjuder möjligheten att påverka designen av  

sin blogg, men endast för de som sedan innan har viss kunskap inom programmering. Tekniken 

blir på så sätt styrande för vad användarna gör och inte gör.                        
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3: I stillmallen kan användare som behärskar CSS  
manuellt ändra designen på bloggen.

Bild 5: Bakgrunden i toppen har via stilmallen tagits bort  
och ersatts med samma färg som på resterande sida.

Bild 4:  Färgen på headern har ändrats genom att koden i  
stilmallen modifierats.



Ett annat verktyg som erbjuds bloggaren är att 

uppdatera sin blogg med hjälp av mobilen, dock så är 

det ingen av våra informanterna som använder tekniken 

på detta sätt. Anledningarna är att det är för dyrt eller 

att de inte har rätt mobiltelefon för att kunna göra det. 

Lina menar att hon skulle uppdatera med mobilen om 

det inte kostade så mycket. Kajsa skulle göra det som 

ett tidsfördriv om hon hade en bättre telefon. Mika 

berättade att hon skulle blogga med mobilen om hon 

hade en bättre mobiltelefon och kom in i en period där 

hon bloggade oftare – flera gånger om dagen, så hon 

kan uppdatera sina tankar i bloggen med det samma. 

Här ser vi hur tekniknormen, vad gäller bloggande med 

mobiltelefonen även den är både en möjlighet och 

begränsning och fungerar styrande för hur 

informanterna använder tekniken. Informanterna menar 

att de skulle använda sina mobiltelefoner till att blogga med om inte de hinder de beskriver fanns. 

Möjligheten att använda mobilen som ett verktyg för bloggandet lämnas åt användarna av blogg.se, 

men våra informanter innefattas inte i detta då det inte har tillgång till rätt teknik. Detta resulterar 

såldes i att tekniken stänger ute vissa och gynnar andra. 

5.5.2. Blogg.se domineras av kvinnor och ”kvinnlighet”

Johanna förklarade att hon representerar sin personlighet 

med hjälp av färgval i sin blogg. Hon anser sig vara varm 

och mysig och använder sig därför av varma och mysiga 

färger. Johannas syn på sig själv och hennes användande 

av, så kallade kvinnliga, attribut i designen för att 

representera sig själv anser vi stämmer överens med vad 

det enligt Ehrnberger (2006) innebär att vara kvinnlig. 

Enligt Ehrnberger är det kvinnligt att vara mjuk och öm. 

Vi tolkar det som ett uttryck för detta kan vara behagliga 

färger vilket stämmer överens med Johannas uttalande. 
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6: I stilmallen visas tydligt vilka egenskaper de  
olika delarna har, användaren kan ändra  
exempelvis typsnitt och utseende på texten, i  
exemplet på överskrifterna

Bild 6: Skärmavbild av blogg.se, 2011-01-08, där  
kategorin ”mode och skönhet”och dess innehåll  

visas.



Som vi kan se i tidigare forskning har personliga hemsidor blivit ett forum för unga kvinnor att 

uttrycka sig (Stern, 1999). Vi tror att utvecklarna av bloggplattformen blogg.se är av samma åsikt då 

vi i vår analys av startsidan tycker oss se en stark inriktning gentemot kvinnor. Vi baserar detta på 

teorier från Ehrnbergers (2006) artikel där hon tar upp resonemang kring den privata kvinna och 

den offentliga mannen i den bemärkelsen att kvinnor enligt normen för könsroller vistas i hemmet 

och tar hand om barnen medan mannen mer är 

ute i offentligheten, exempelvis vid garaget. Vi 

drar en parallell mellan detta och menar att en 

personblogg som är personlig och ibland privat 

därmed kan tilltala kvinnor.  På startsidan av 

blogg.se ser vi att det finns fyra olika 

kategorier, ”mode och skönhet”, ”inredning”, 

”familj” och ”mat”. Blogg.se's val av 

kategorier kan således anses rikta sig främst 

till kvinnor med tanke på Ehrnbergers (2006) 

teorier kring att kvinnans plats är i hemmet där 

vi anser att ämnena ”inredning”, ”familj” och 

”mat” inkluderas. Vi anser att även kategorin ”mode och skönhet” riktar sig främst till kvinnor då 

de kläder, smycken och sminkprodukter som visas är av modell och storlek anpassat till kvinnor (se 

bild 6).

Tidigare forskning (Van Doorn el al., 2007; Herring et al., 2004;), beskriver hur kvinnor dominerar 

det personliga bloggskrivandet, som vi tolkar detta så kan en personblogg ses som det digitala 

samhällets dagbok, något som setts som en kvinnlig aktivitet (Van Doorn et al., 2007). Li (2005) 

menar att typiskt kvinnligt språk är emotionellt och personligt. Personbloggar ger utrymme för att 

skriva personligt och behandla vardagen med det som innefattas. Detta kan relatera till det stora 

antalet kvinnor som skriver personbloggar (Carstensen, 2009). Bland bloggarna som är de mest 

aktiva och återfinns i listan till höger på startsidan av blogg.se upplever vi, av namnen på bloggarna 

att döma, att de flesta är skrivna av kvinnor. Flera av bloggarna har hjärtan i bloggnamnen vilket vi 

utifrån Ehrnberger (2006) tolkar som ett kvinnligt attribut. Då vi besöker startsidan på blogg.se 

upplever att bilden av vad som är kvinnligt som färgen rosa och övriga ljusa färger i stor 

utsträckning återfinns (Ehrnberger, 2006). Reklam som utgör en stort del av startsidan på blogg.se 

går även i dessa färger och marknadsför kvinnliga produkter och klädesplagg, bland annat en 

blommig body (se bild 7).
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Bild 7: Skärmavbild av blogg.se, 11-01-06, där reklam för  
kvinnliga produkter och klädesplagg visas



6. Slutsatser och diskussion
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur unga kvinnor använder bloggar för presentation och 

självrepresentation och vilka normer som är styrande för representation på bloggar. Det centrala vi 

kommit fram till är att bloggen används som ett forum för informanterna att visa vilka de är, vad det 

tycker om och vad de gör. Detta representerar de genom text och bilder. Det som kan tolkas som 

den starkaste normen är att bloggen, för våra informanter, inte är ett forum för att skapa en ny 

identitet utan de använder den främst för kommunikation med vänner och närstående.  

För denna uppsats hade tre frågeställningar utformats:

• Hur förhåller sig det publika till det privata i bloggar?

• Hur presenterar sig/representeras användaren i text och bild i bloggar?

• Vilka normer kan man identifiera för bloggandet i tekniken och designen utifrån 

användarens perspektiv och hur samverkar dessa normer?

Det mest centrala vi kommit fram till vad gäller förhållandet mellan det publika och privata är att 

våra informanter tydligt skiljer på detta. De lämnar inte ut sitt innersta privatliv och skriver inte 

utlämnande om personer i deras närhet, detta gäller även för användandet av bilder i bloggen. 

Informanterna tänker aktivt på att det de lägger upp på sina bloggar kan ses av allmänheten och är 

därför noga med hur de presenterar sig så det inte kan uppfattas på fel sätt av till exempel 

arbetskamrater.

Vi tror att det sätt man beter sig på vid användandet av Internet och i sociala medier har ändrats 

sedan tidigt nittiotal (se exempelvis Miller, 1995; Chandler, 1998). Från att ha varit en plats där man 

experimenterar med identiteter, använder man nu sociala medier, enligt våra informanter, mest för 

att kommunicera med dem man känner sedan tidigare. Vi tycker oss även kunna se att de unga 

kvinnor vi intervjuat har skapat en plats på Internet och i sociala medier där de känner sig bekväma 

och har hittat balansen mellan det privata och det publika. De är medvetna om att deras bloggar är 

publicerade på ett globalt plan som vem som helst kan ta del av. De har gjort valet att ha sin blogg 

publik, det vill säga inte lösenordskyddad. I och med detta val tänker de noga igenom vad de skriver 

på sina bloggar så inte missförstånd och eventuella bråk kan uppstå mellan de själva och deras 

närstående. Bloggen liknar en dagbok på så vis att informanterna använder bloggen för att kunna gå 

tillbaka och läsa hur de tänkte och tyckte förr, för att se hur de utvecklats. Informanterna menar att 

den främsta anledningen till att de bloggar är för att kunna skriva av sig om sina tankar och åsikter. 

Informanterna uttryckte dock att detta sker på ett mer ytligt plan av anledningen att deras 

personbloggar är publika. Informanterna poängterar att de skulle skriva djupare och mer ingående 

om de inte hade sina bloggar öppna för allmänheten. Vi tror också att detta kan beror på att år 2010 
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har, kanske i ännu högre utsträckning än vad tidigare forskning visar (se exempelvis Stern, 2008; 

Lindgren, 2009), gränserna mellan det privata och publika suddats ut. Vi tror dock att individer, 

med våra informanters utsagor som grund, har lärt sig hur man bör förhålla sig till detta, att den 

vetskapen bidragit till att den hypen vi såg kring sociala medier på nittiotalet och viljan att testa på 

nya identiteter har passerat. 

Till skillnad mot vad tidigare forskning kommit fram till så blev det framträdande att våra 

informanter vill vara så ärliga och sanningsenliga som möjligt i sina bloggar. Vi anser, utifrån våra 

informanter, att presentationen och representationen på bloggar i stor utsträckning strävar efter att 

vara synonymt, att man presenterar sig som man är och att detta återspeglas i skrivandet.

Informanterna menar att de inte medvetet konstruerar sig själva i bloggen, även då de uttrycker att 

de ibland kan överdriva vissa händelser. De tror själva att de som läser deras bloggar är deras 

vänner och skriver därmed för dem med syftet att deras vännerna ska kunna ta del av vad de gör. 

Våra informanter vill att deras blogg-jag ska representera den person de är i verkligheten. Då det 

mestadels är deras närstående som läser deras bloggar så tror de att det skulle märkas tydligt om de 

försökte framställa sig på något sätt, vilket de menar är något de inte har som målsättning att göra. 

Denna strävan efter att vara sig själva på bloggen som upptäckts i informanternas utsagor har varit 

väldigt centralt genom hela intervjumaterialet. Detta gäller både vad man representerar med text och 

bild samt hur man arbetar med designen. Informanterna menar att de inte konstruerar sig själva på 

bloggen, men vi undrar om denna icke-konstruktion kan vara en slags konstruktion ändå, en social 

konstruktion, en norm. Då de bloggar mestadels för sina vänners skull så skulle detta kunna 

resulterar i att de anpassar sig efter dem. Är de verkligen sig själva i bloggen då? Eller anpassar de 

sig efter hur de tror att de uppfattas av sina läsare? Denna strävan av att vara sig själva kan vara ett 

resultat av att de gör vad de tror förväntas av dem och att de inte vågar göra annat i rädsla för att bli 

genomskådade. De vill inte uppfattas som om de är någon annan på bloggen än de är i verkliga 

livet, att de därmed inte arbetar med någon slags bloggidentitet. Men det uppkom ändå en del i 

intervjuerna som går emot detta. De överdriver vissa händelser och de tänker aktivt på att inte ingen 

ska uppfatta det som de försöker vara någon annan än sig själva i bloggen. De skriver i bloggen om 

saker som de tror är mer intressant för läsarena och låter oss ta del av tankar de har kring hur de vill 

uppfattas av sina läsare genom text och bild. De vill framstå som positiva och framåt i bloggen. De 

väljer medvetet att lägga ut bilder på när de deltar i sociala evenemang som fester och middag. Är 

inte detta en slags roll, en bloggidentitet? Den bloggidentitet som de arbetar hårt för att ingen ska 

uppfatta. 

Det som kan identifieras som normer är att informanterna inte hänger ut sina närstående på bloggen, 

de skriver inte för många negativa inlägg – de försöker att inte framstå som för negativa. De lämnar 

inte ut för mycket om sitt eget privatliv som till exempel relationer och återigen – ”man är sig 

själv”. Vi såg även, till skillnad mot vad Herring et al. (2004) presenterar, att våra informanter i stor 
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utsträckning använder sig av bilder för att illustrera hur de mår, vad de tycker om och vilka de är. 

Bland användandet av bilder i bloggen kan det ses som en norm bland våra informanter som går ut 

på att man inte lägger upp allt för privata bilder (i likhet med text) och att man inte heller 

konstruerar bilder i form av retuschering med mål att vara förskönande. Informanterna är överens 

om att de inte heller lägger upp avklädda bilder på sig själva eller sina vänner i bloggen. 

Vad gäller användande av tekniken så menar informanterna att de använder plattformen blogg.se, då 

det var den som de hade mest förkunskap om. De lägger dock ingen vikt vid vilken bloggplattform 

de använder och har använt samma plattform sedan de började blogga. Informanterna skulle vilja 

vara insatta i tekniken kring bloggandet men anser att de saknar dessa färdigheter, efter vår analys 

av blogg.se upplever vi, liksom informanterna, att det saknas information om hur HTML-koder och 

CSS ska användas för att skapa egen design på sin blogg. I tekniken blir där med styrande då 

informanterna känner sig designmässigt begränsade av tekniken. Detta konstruerar tekniknormer, 

färdighet inom programmering måste självmant uppnås. Det kan även tolkas som en tekniknorm 

bland informanterna vad gäller andra redskap som används för att blogga, ingen använder sin 

mobiltelefon. Vi anser att detta går emot den norm som vi upplever finns i samhället idag, att 

mobiltelefoner används för social interaktion, Findahl (2010) t.ex. menar att användningen av 

Internet via mobiltelefonen har ökat de senaste året. Våra resultat tyder på att det snarare är en norm 

att inte använda mobiltelefonen för att blogga på det sätt och villkor som våra informanter gör. 

För att skapa förståelse för informanternas arena gjorde vi även en analys av plattformen blogg.se. 

Där skapade vi en egen blogg för att själva kunna undersöka hur tekniken ser ut, vilka 

begränsningar och möjligheter som finns för att designa och bedriva en blogg. Då vi använde 

intervjuer med unga kvinnor som bloggar som metod och inte analyserade deras bloggar blev 

analysen av plattformen blogg.se ett sätt för oss att få en inblick i bloggarens verktyg och gav oss 

större förståelse för informanternas utsagor. Vårt intryck av blogg.se var att det främst riktar sig till 

unga kvinnor med fokus på mode och skönhet, vi upplevde blogg.se vara präglat av genusnormen 

vad gäller färgval, även reklamen och ”blogshoppen” domineras av kvinnokläder och kvinnliga 

attribut som smink och smycken. Vi upplevde att de mest aktiva bloggarna var skrivna av unga 

kvinnor som använde vad som kan uppfattas som kvinnliga attribut (se Ehrnberger, 2006 ), som 

exempelvis hjärtan, i namnen på sina bloggar. Vi frågar oss om detta kan tolkas som en designnorm, 

att använda sig av tecken i sitt bloggnamn?  Att dagböcker och personligt skrivande med fokus på 

social interaktion skulle vara en kvinnlig aktivitet (se exempelvis Van Doorn et al., 2007; 

Carstensen, 2009; Kullin, 2008) tyckte vi oss också se, då det som vi uppfattar det, mestadels är 

personbloggar skrivna av unga kvinnor på blogg.se. Detta skulle kunna ses som att en genusnorm, 

att personbloggar är till för kvinnor då det är den digitala förlängningen av dagböcker. Man kan 

tolka det som att det finns en design norm bland  som går ut på att deras bloggar ska återspeglar 

vilka de är.
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6.2. Vidare forskning 
Då vi i denna uppsats valt en kvalitativ metod där vi utfört intervjuer med fyra personer kan vi inte 

dra några generella slutsatser, vilket inte heller var målet med undersökningen. Det vi hade som 

målsättningen och tycker oss ha uppnått är en djupare förståelse kring vad fyra unga kvinnliga 

bloggare tänker om/kring sitt bloggskrivande. Motsatsen till detta angreppssätt är en kvantitativ 

studie som skulle ge en bredare bild av fenomenet bloggar. Vid en sådan studie skulle en enkät 

kunna utformas för ett betydligt större antal personer att besvara. I detta fall skulle mer generella 

slutsatser kunna dras och vi tror att även det skulle vara en intressant studie att utföra. Vi tror att det 

i denna fall skulle vara intressant att jämföra ålder eller kön för att hitta mönster i bloggandet. En 

ytterligare infallsvinkel som skulle vara intressant att är vilka skillnader och likheter som finns 

bland bloggare som bedriver bloggar som inkomstkälla och de som driver bloggar på sin frihet där 

ingen ersättning utgår. Om man däremot vill göra en utvecklad kvalitativ undersökning så skulle 

innehållsanalyser av informanternas egna bloggar kunna vara en intressant påbyggnad till 

intervjumaterialet.

Den analys vi utfört av blogg.se har gett en liten inblick i hur bloggarens verktyg erbjuder 

möjligheter och begränsningar och gett oss en viss förståelse för informanternas användande av 

tekniken. Man skulle kunna göra mer av denna studie och utvecklar den till en mer ingående analys 

av blogg.se och dess egenskaper. Detta skulle kunna skapa ännu djupare och bredare förståelse för 

bloggarens arena som kanske i större utsträckning visa på design- och teknikanvändande i bloggen.
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Bilaga 1, Intervjustruktur

Respondentens bakgrund

● Namn

● Ålder

● Sysselsättning

● Boende

● Antal läsare

Om bloggandet

● Varför började du blogga?

● Vad brukar du blogga om?

● Vad bloggar du absolut inte om?

○ Har du några slags ”regler” för vad man inte bör skriva?

● Hur ser bilderna ut som du lägger upp?

○ Vad skulle du aldrig visa? 

● Vad anser du att du får ut av att blogga?

● Anser du att ditt bloggande gett några negativa effekter? 

○ Vad bör man tänka på så inte negativa effekter uppstår?

Representation

● Hur är du som person?

● Visas de egenskaperna i bloggen?

○ Tycker du att den person du framställer på bloggen överensstämmer med personen du är  
i ”verkligheten”?

● Hur vill du att andra ska se dig? (vem vill du vara)

● Hur tror du att dina läsare uppfattar dig?

● Anpassar du det du skriver efter hur det kan uppfattas av dina läsare?

● Hur öppen är du om dina relationer i din blogg? 

○ Vad bör man inte skriva om pojkvän/flickvän, vänner, familj etc?
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Offentligt/privat

● Varför har du valt att driva en blogg som är öppen för alla?

○ Spelar antalet läsare någon roll för ditt bloggskrivande?

○ Hur tänker du kring att vem som helst kan läsa din blogg?

■ Är det något särskilt man ska tänka på med tanke på denna funktion?

● Tror du att ditt val av öppen blogg påverkar ditt skrivande

Tekniken 

● Hur tänker du kring utformningen av din blogg vad gäller:

● layout (ex header, bakgrund)

● text

● bilder

● typsnitt

● Var bloggar du? (plattform) Varför?

● Vad finns det för funktioner?

○ Saknar du några funktioner?

○ Vilka är viktiga?

● Påverkar tekniken vad du gör och inte gör?

● Hur mycket skapar du själv på bloggen?

● Hur tänker du om din blogg skulle vara nere ett tag?

● Tänker du på bloggen som användning av teknik eller/och som något annat?

● Uppdaterar du bloggen med mobilen?

` Om ja: 

● Vilka tillfällen? hur mycket jämfört med datorn?

Om nej:

○ Varför inte? 
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● Kan man kommentera dina inlägg?
Om ja:

● Varför?

● Tar du del av inläggen? Hur tänker du kring andras kommentarer?

Om nej:

● Varför? 

● Har du några åsikter kring vad man bör/inte bör använda kommentarfunktionen till?

Om andra bloggare

● Läser du andras bloggar?

Om ja:

○ Vilken typ?  

○ Vilken typ läser du inte?

○ Vad vill du inte läsa på deras bloggar? Vad är inte okey att skriva?

○ Vad tänker du kring andra bloggares bilder? 

■ Hur tänker du kring retuschering av andra bloggares bilder?

■ Finns det något som du inte vill se på deras bloggar?

● Inspireras du i ditt bloggande av att läsa andra bloggar?

○ Text

○ layout/design
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