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Titel  

Blogito, ergo sum – En diskursanalys av identitetsskapande i bloggen. 
Title 
Blogito, Ergo Sum – a Discourse Analysis of Identity Construction in the Blog. 
 
Sammanfattning 

Abstract 
De senaste åren har bloggsfären utvecklats explosionsartat och bloggen blir mer och mer, på flera sätt, en del av 
människors vardag. Den här uppsatsen syftar till att beskriva och analysera diskurser om identitetsskapande i blogg. 
Detta har gjorts genom att med ett diskursanalytiskt angreppssätt, diskurspsykologi, analysera sex bloggar, tre unga 
kvinnor och tre unga män. Analysen kopplas även samman med teorier om identitetsskapande, livsstil och 
konsumtionssamhället. Tre tolkningsrepertoarer har identifierats och analyseras därmed. Repertoarerna berör 
vardagen som grund för bloggskribenternas inlägg, kroppens del i identitetsskapandet, samt ett hävdande och blogg 
och identitet som kan kopplas till en marknadsföring av självet. 
 
Nyckelord 

Blogg, Webblogg, identitet, livsstil, diskursanalys, diskurspsykologi, konsumtionssamhället, diskurs, 
tolkningsrepertoar 
 
 



Förord 
Jag vill tacka min handledare Maria Arvidsson för stort stöd under den process som det innebär 
att skapa en uppsats. 
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Inledning  
De senaste åren har bloggsfären utvecklats explosionsartat och det uppskattade antalet bloggar i 
världen år 2008 är 184 miljoner.1 Den modeintresserade kan läsa modeuppdateringar och privata 
tips, eller varför inte starta en egen blogg över mode. Den politiska bloggen kan ses som ett 
tillägg i debatten, de journalistiska bloggarna bevakar omvärlden och för ut händelser till läsarna i 
samma stund de sker. Journalister och politiker bevakas av intresserade bloggskribenter som inte 
lämnar händelserna vind för våg. För i stort sett varje dilemma, tanke, undran, går det att söka sig 
fram i bloggsfären. Ska du lägga nytt golv, sök hjälp i bloggsfären, vill du ha tips om 
hårprodukter, sök dig till bloggsfären. 
    I en artikel i DN resonerar Gertrud Hellbrand om bloggens intåg i våra liv. Hon skriver att de 
flesta bloggar skrivs av vanliga människor, människor som inte är utbildade journalister, 
människor som inte har en objektiv strävan, människor som helt enkelt uttrycker sina åsikter och 
gör det på ett medium som är öppet för hela världen, nästan. Åsikter som de möjligtvis anser 
viktiga och relevanta, möjligen kopplat till ett specifikt ämne som politik och kultur. Men de 
flesta bloggar är dock inte ämnesrelaterade. De flesta som skriver blogg är vanliga människor vars 
bloggar kan ses som privata dagböcker utlagda på internet. Hellbrand menar att ”uppladdade och 
utlagda får orden ett märkvärdigt skimmer över sig, ett slags mening”2. Tekniken möjliggör för 
nästan alla människor att synas och att synas tycks viktigt. Det dokumenterade tycks ofta som 
triviala händelser men som på något sätt får mening för många fler. Syftet som anges för 
bloggandet är ofta, menar hon, att bearbeta känslor och pröva tankar, men i själva verket präglas 
det av en dröm att synas, att vara någon. ”Att synas är att finnas”, skriver Hellbrand3. Så hur 
menar Hellbrand att människor hanterar detta behov att synas, att slippa ifrån meningslösheten, 
jo; ”Man slår sig ner vid datorn. Man tar saken i egna händer.”.4 

Problemformulering 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera diskurser om identitetsskapande i 
blogg. Jag kommer att analysera sex stycken privata bloggare, tre unga kvinnor och tre unga män, 
i åldrarna fjorton till tjugofyra. Genom att besvara nedanstående frågor framkommer en 
beskrivning och analys av detta. 

- Hur utgör bloggskribenternas inlägg konstruktioner av identitet? 
- Hur konstruerar bloggarna identitet och livsstil retoriskt? 
- Hur förhåller sig bloggskribenterna till, och konstruerar, ideal kring identitet och livsstil? 

                                                 
1 Technorati, http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/, Hämtad 2009-05-18 
2 DN, http://www.dn.se/dnbok/bloggen-ar-ett-uppror-1.794317, Publicerad 2009-02-08, Hämtad 2009-03-04 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Disposition 
Följande kommer att ta plats i uppsatsen. Direkt efter denna disposition kommer, under rubriken 
”En uppsats om blogg”, en beskrivning av vad blogg är och dess uppbyggnad, samt en kort 
redogörelse av viss forskning om blogg. En förklaring av begreppet ”blogg” och hur jag kommer 
att använda det i uppsatsen går även att hitta under denna rubrik, samt en redogörelse för mitt 
material och presentation av de sex bloggskribenterna. Efter detta, under rubriken ”Teoretisk 
utgångspunkt” kommer jag att beskriva den teoretiska utgångspunkt som uppsatsen bygger på. 
Det innebär en beskrivning av Baumans teorier om konsumtionssamhället, samt teorier kring 
identitet och livsstil. Sedan följer min ”Metodologiska utgångspunkt” där jag beskriver mina 
tankar kring metod och hur jag har använt mig av diskurspsykologi. Detta avsnitt är det sista i 
den inledande delen av uppsatsen och därefter kommer min analyspresentation, ”Analys” som 
avslutas med en sammanfattande analys. Uppsatsen avslutas med en ”Slutdiskussion”. 

En uppsats om blogg 
I detta kapitel kommer jag att ge en beskrivning av vad en blogg är och dess uppbyggnad utifrån 
ett forskningsläge kring bloggfenomenet. Här kommer också vissa begrepp kopplade till bloggar 
att förklaras och hur jag kommer att använda dessa fortsättningsvis i uppsatsen. Jag kommer 
också att beskriva mitt material samt vilka avgränsningar jag har gjort. I och med detta kommer 
jag också att presentera var och en av de sex bloggskribenterna.  

Bloggens utveckling och anatomi, ett forskningsläge 
En svensk bok om bloggfenomenet som betytt mycket för min förståelse av detsamma är 
Bloggtider som är skriven av Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren. Våge identifierar en 
blogg som ”en ofta uppdaterad webbplats vars startsida karakteriseras av förekomsten av ett antal 
daterade texter arrangerade i omvänd kronologisk ordning så att det senast skrivna kommer 
först”.5 Bloggen är alltså en variant av en webbplats men den är mycket enklare att publicera 
texter snabbt på. Den uppdateras ofta och karakteristiskt är att det senast publicerade inlägget 
kommer först på sidan. Bloggarna kan ha mycket varierande innehåll och utseende och det finns 
även andra slags bloggar än de textorienterade, till exempel fotobloggar, ljudbloggar och 
videobloggar.6 Bloggsfärens ständiga förändringsbenägenhet gör det svårt att mäta antalet bloggar 
och bloggsfärens storlek.7 
    Ordet ”blogg” är en förkortning och förenkling av ”webblogg” som är den svenska varianten 
av ”weblog”. Weblog blev på engelska blog, alltså web och log och sedan på svenska, blogg.8 
Benämningen ”blogg” syftar till de specifika webbplatser som kommit att bli webbloggar, alltså 

                                                 
5 Lars Våge, ”Bloggvärlden från början” i Lars Våge, Erik Stattin, Gunnar Nygren, Bloggtider, (Stockholm, 2005), s. 9 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 23 
8 Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg, Hämtat 2009-05-12 
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substantivet av ordet, och när jag fortsättningsvis använder ”blogg” är det således på substantivet 
jag syftar. En blogg blir flera bloggar och den som skriver på bloggen blir bloggare. Flera specifika 
bloggare skulle då kunna bli bloggarna, men denna benämning syftar även på flera specifika 
bloggar. För att undvika förvirring så syftar bloggarna i denna uppsats till flera specifika bloggar, 
medan de specifika författarna bakom bloggen istället benämns bloggskribenterna. 
    Hur en blogg är upplagd och dess utseende kan skilja sig åt en hel del. Jag kommer här att 
beskriva de generella drag som dock finns och bestäms av de programvaror som används av de 
olika bloggsystemen. Bloggen har först och främst ett namn eller en titel och hos de sex bloggar 
jag har följt utgörs detta av deras eget namn eller ett alias. Vanligt kan också vara att ha en 
undertitel. Till exempel en av bloggskribenterna vars rubrik och undertitel är ”Desirée – the one 
and only”. Istället för eller utöver undertitel så kan bloggarna ha en beskrivning av bloggen, en 
slags programförklaring för bloggen. Tre av bloggarna har en beskrivning av sig själva och/eller 
bloggen högst upp på sidan. Direkt under denna inledande titel och/eller beskrivning följer de 
individuella inläggen med det senaste inlägget publicerat överst. På förstasidan brukar det ungefär 
visas mellan 10-20 inlägg, för att inte startsidan ska bli för lång. De bloggar som uppdateras ofta 
kanske därför bara visar inlägg från några dagar tillbaka. Varje inlägg har oftast en egen titel och 
mer eller mindre ofta förekommer även bilder till inläggen. Vissa bloggare har länkar till andra 
bloggar eller webbsidor när de själva önskar, precis så som bloggen först uppkom. Inläggen 
brukar också oftast ha en tidsangivelse med datum och i vissa fall klockslag över när inlägget 
publicerades. Under varje inlägg finns det också en kommentarlänk som det genom att klicka på 
den går att läsa kommentarerna som är gjorda till inlägget och även publicera egna. 
Bloggskribenten har också möjlighet att samla sina inlägg i kategorier. När kategorier finns så är 
de synliga på sidan av inläggen. Dessa utrymmen till höger eller vänster om inläggen kallas sidebars 
och kan användas till lite olika saker. Av de bloggar som jag har tittat på används det för det 
mesta till att länka till tidigare inlägg, antingen uppstaplade i kategorier och/eller efter vilken 
månad de publicerades i samt till de populäraste inläggen. På sidan finns också en så kallad blogroll 
som är en slags länklista. Där länkar bloggskribenterna till andra webbsidor eller andra bloggare 
de vill rekommendera. Hos vissa bloggare, alla de som jag har tittat på, hittar man också 
reklamlänkar på sidorna. Genom dessa reklamlänkar tjänar bloggskribenterna lite pengar varje 
gång någon klickar på länken.9  

Forskat om blogg 
 Bloggfenomenet är i sig relativt ungt. Våge skriver att det inleddes vid mitten av 1990-talet och 
sedan fick en explosionsartad utveckling från 1999. Han menar vidare att eftersom 
bloggfenomenet är så pass ungt så är forskning kring det ännu yngre.10 Mer och mer forskning 
kring bloggar uppmärksammas dock i takt med att uppmärksamheten och intresset kring 
bloggfenomenet har ökat och antalet bloggar exploderat. En relativt stor del internationell 

                                                 
9 Våge, s. 26-31 
10 Ibid., s. 9, 40 
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forskning finns tillgänglig. Det finns även en mycket stor mängd av C- och D-uppsatser vilket 
kan visa på ämnets relevans och nutidsförankring. Jag kommer här att ta upp en artikel och en 
C/D-uppsats som har relevans för min uppsats. 
    I artikeln ”I’m blogging this” redogör författarna Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle 
Gumbrecht och Luke Swartz, för bloggfenomenet. De beskriver att bloggen har fått mycket 
uppmärksamhet som en form av gräsrotsjournalism, framförallt i media. Denna uppmärksamhet 
har dock främst riktats till politiska bloggar, kändisbloggar och andra bloggar som får många 
träffar. Den stora majoriteten av bloggar är dock skrivna av vanliga människor med en mycket 
mindre publik. Bloggarna skiljer sig från till exempel journalistiska texter som har en objektiv 
strävan. I bloggen kan individen uttrycka sig fritt och partiskt och den är full av antagande, 
förutfattade meningar och attityder.11 Författarna har analyserat bloggtexter och intervjuat 
bloggskribenter och kommit fram till att innehållet och syftet med bloggandet varierar mycket. 
Det finns en seriös sida av bloggandet samt en personlig uppenbarelse. Det finns också en stor 
medvetenhet kring läsaren i bloggarna och bloggskribenterna kalkylerar noga kring vad de kan 
avslöja och inte. En anledning att blogga är bland annat att dokumentera sina liv, bloggen blir 
som en dagbok. Detta kan göras för att hålla vänner och familj uppdaterade eller som en 
personlig dagbok för dem själva. Andra bloggade helt enkelt för att bekräfta sin egen existens, 
genom att dokumentera livet, ”jag bloggar allstå finns jag”. Många av de händelser som 
dokumenterades av bloggskribenterna kan dock te sig vardagliga och som inget utöver det vanliga 
för en utomstående läsare. Författarna skriver att de dock har ansetts tillräckligt relevanta av 
bloggskribenterna själva för att antecknas.12 
    Janina Weitner har skrivit en C/D-uppsats i sociologi om bloggen och vad bloggskribenter 
skriver om, vid namn Blogg – en undersökning om att skriva dagbok på nätet. Hon har med hjälp av 
kategorier som privat/offentlig, social narcissism, kommunikation samt andra undersökningar av 
bloggar analyserat varför bloggskribenter publicerar personliga tankar och vardagliga trivialiteter 
på nätet. En genomgående tendens i de bloggarna hon undersökt är att de är redogörelser för 
vardagliga händelser och tankar. Hon har vidare sett att läsaren spelar en roll för bloggandet, eller 
kanske snarare att bli läst. Det som tidigare var privat publiceras nu offentligt. Grunden till detta 
spårar hon i ett narcissistiskt behov att spegla sig i en anonym publik för att giltiggöra sina 
upplevelser och tankar. Weitner har i sin uppsats sett att bloggskribenterna inte skriver för att få 
någon annans synvinkel på det de skriver, utan för att få bekräftelse. Detta intresse att skriva 
dagbok på Internet kan ses som uttryck för en utbredd självupptagenhet. Hon skriver man 
skriver blogg för att bli mer intressant och speciell. Weitner använder Christopher Lasch tankar 
kring narcissism i sin uppsats, som talar om en specifik typ av narcissism som syftar på en svag 
känsla för ”jaget”. Individen kompenserar sin rastlöshet med en storslagen uppfattning om sig 

                                                 
11 Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht, Luke Swartz, 
”I´m blogging this”, http://www.ics.uci.edu/~jpd/classes/ics234cw04/nardi.pdf, Hämtad 2009-04-27, s. 1 
12 Ibid., s. 4ff 
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själv. Det också är viktigt att bli sedd, som en strävan efter att ”vara någon”. Dessa drag anser 
hon typiska för de bloggskribenter hon har analyserat.13  

Materialets blivande och varande 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har jag följt sex stycken bloggskribenter, tre unga kvinnor 
och tre unga män, i åldern fjorton till tjugofyra, under tre dagar till en vecka. De sex 
bloggskribenterna har valts ut för att de alla hamnar högt upp i statistiken över ”mest lästa privata 
bloggar” på bloggportalen.14 För att få en spridning på materialet har tre av varje kön valts ut. De 
kallar sig; Kenza, Storstadspojken, Desirée, DennisM, Kissie, TomicTomi och är privata bloggskribenter 
som bloggar om sitt liv och sin vardag.  
    Urvalet är alltså baserat på att bloggarna har relativt många läsare. Bloggen är en föränderlig 
plats och så också den statistik som förs över läsare vilket gör att det kan se olika ut vid olika 
tillfällen. Urvalet är utöver läsare baserat på att de är privata, det vill säga de bloggar inte för ett 
eget eller annat företag samt att de inte bloggar under en specifik kategori, utan om sitt liv och sin 
vardag. Att bloggskribenterna inte har ett eget företag kopplat till bloggen innebär dock inte att 
de inte får betalt för sitt bloggande. Alla bloggar jag har följt har reklam på sin sida. De får alltså 
betalt för den reklam som finns på sidan, vilket även gör dem till kommersiella bloggar.     
    Jag kommer enbart att fokusera på den text och de bilder/fotografier som publiceras av 
bloggskribenterna i de dagliga huvudinläggen. Antalet dagar jag har följt bloggen varierar från tre 
dagar till en vecka. Detta har olika anledningar. För det första så publicerar bloggskribenterna 
olika många och olika långa inlägg varje dag. Från början var tanken att alla skulle analyseras 
under en veckas tid, men detta blev på grund av den enorma materialmängden inte möjligt. Till 
exempel så publicerar ”Desirée” femton inlägg under en och samma dag, medan till exempel 
”TomicTomi” endast publicerar tre samma dag. En annan anledning är att bloggen, som sagt, är 
en mycket föränderlig plats och informationen kring bloggarna ändras mycket snabbt. Alla 
bloggar är heller inte lika lättnavigerade vilket gjorde att jag i två fall inte kunde hitta material från 
en vecka i rad. Det kan bero på olika saker, men det gjorde att jag i dessa fall endast valde tre 
dagar att analysera. Jag fick dock lika stor mängd material på tre dagar i dessa fall mot en vecka i 
de andra fallen. Jag har alltså följt fyra bloggar under en veckas tid och två bloggar under tre 
dagar.  

                                                 
13 Janina Weitner, Blogg – en undersökning om att skriva dagbok på nätet, (Lund, 2008), 
http://www.uppsatser.se/uppsats/937298ce07/, Hämtad 2009-04-26 
14 Bloggportalen är en webbsida som fungerar som ett sökverktyg över registrerade bloggar. Denna portal länkar till 
bloggar och för olika typer av statistik över mest läsare i olika kategorier. Denna statistik kan dock skilja sig en del 
beroende på vilket sökverktyg man använder sig av.  
 Bloggportalen, http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1, hämtat 2009-04-20 
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De sex… 
Den första av bloggarna att presenteras här är Storstadspojken15 som heter Nils Grundberg och är 
tjugofyra år gammal. Han kommer från Norrland och har flyttat till Stockholm för att studera 
juridik. Sedan ett år tillbaka har han ett förhållande med Isabella Löwengrip, som är en känd 
professionell bloggare under benämningen ”Blondinbella”. Han skriver att han bloggar om sitt 
liv, vilket är en öppen allmän genre som de bloggskribenter jag har tittat på alla bloggar under. 
Det vill säga om sitt liv och sin vardag. Det specifika i hans blogg, utifrån hans beskrivning, är att 
han skriver om att flytta från en småstad till en storstad och hur det är att leva med Blondinbella.  
    Den andra bloggaren att presenteras här är Kenza16 vilket också är hennes namn. Kenza fyller 
under den tid jag har tittat på hennes blogg arton år och går sista året på gymnasiet. Hon 
beskriver sin blogg som ”en av Sveriges största bloggar” och under den tid jag har följt 
bloggskribenterna har hon haft första platsen på bloggportalens statistik över mest lästa privata 
bloggar. Det genomgående temat i hennes blogg är hennes liv och vardag. Hon har även en till 
blogg på vilken hon bloggar åt MTV, men hon har även valt att ha kvar sin egen privata blogg.  
    Den tredje att presenteras är DennisM.se17 som heter som hans blogg, Dennis M. Även han 
fyller år under den period jag har följt dem, nitton år, och går sista året på gymnasiet. Han 
bloggar, som dem andra, om sitt liv och sin vardag. Specifika ämnen som tas upp är fester, 
shopping och en hel del kring vikt och diet. Han beskriver sig själv som en som inte vänder 
kappan efter vinden. Han bor i Göteborg och är vid detta tillfälle ”Göteborgs största bloggare”18. 
    Kissie19 är den fjärde av bloggarna att presenteras här. Hon heter Alexandra Nilsson och fyller 
även hon år under den period som jag har följt bloggarna, arton år. Hon bor i Stockholm på 
Kungsholmen. Hon bloggar, liknande de andra, om sin vardag och sitt liv och specifikt om 
shopping och sina vänner. 
    Den femte bloggskribenten TomicTomi.se20 heter Tomi Tomic och är sjutton år gammal. Han 
bor i Stockholm och liknande de andra, bloggar han allmänt om sitt liv och sin vardag, men också 
en hel del om andra bloggskribenter och hans vänner. Han skriver själv att han skriver om ”allt” 
och att han säger allt han känner och tycker för.  
    Dessie21, den sjätte och sista bloggskribenten, heter Desirée Nilsson och är fjorton år. Det gör 
henne till den yngsta av de bloggare jag har följt och hon går därmed på högstadiet. Hennes alias 
på bloggportalen är ”House of beauty” och hennes bloggnamn är egentligen ”Desirée – the one 
and only”. I de delar av hennes blogg som jag har följt refererar hon oftast till sig själv som 
”Dessie”, vilket även jag har valt att göra. Hon bloggar, som de andra, om sitt liv och sin vardag.  
                                                 
15 Storstadspojken, http://storstadspojken.se/, Hämtad 2009-04-14 
16 Kenza, http://kenzas.se/, Hämtad 2009-04-14 
17 DennisM, http://dennism.se/, Hämtad 2009-04-14 
18 Göteborg. Bloggportalen.se, http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/Home?region=goteborg, 
Hämtad 2009-05-12 
19 Kissie, http://kissies.se/, Hämtad 2009-04-14 
20 TomicTomi, http://tomitomi.se/, Hämtad 2009-04-14 
21 Desirée, http://desireenilsson.blogg.se, Hämtad 2009-04-14 
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Teoretisk utgångspunkt 
För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer jag att använda mig av olika teorier om identitet 
och livsstil och hur dessa kan konstrueras. Här väljer jag att ta avstamp i Baumans tankar om 
dagens samhälle som ett konsumtionssamhälle. Jag kommer här att redogöra för hur denna 
teoretiska bakgrund ser ut.  

En samhällsprocess 
Bloggskribenternas konstruktioner av identiteter och livsstilar kan inte bortkopplas från den 
kontext som utgörs av det omgivande samhället. Zygmunt Bauman har beskrivit detta samhälle 
som ett konsumtionssamhälle, i boken Konsumtionsliv, på ett sätt som blir relevant för denna 
uppsats. Konsumtionssamhället, enligt Baumans beskrivning, är ett samhälle som präglas av 
marknaden. Ett samhälle där medlemmarna är både konsumenter och varor. En mängd delar av 
livet lämnas över till marknaden för bedömning, till exempel arbete, och det blir upp till 
medlemmarna att själva bevisa sitt värde och göra om sig för att passa in i de olika 
bedömningsskalor som finns. Människorna drivs att konstruera sig själva som attraktiva varor för 
att erhålla de sociala priser i form av erkännande, som står till buds.22 De betingelser som 
konsumtionssamhällets medlemmar står under, de skrivna och oskrivna lagar och regler kopplade 
till marknaden, upphöjs till levnadsregler. Att bryta mot dessa kan enbart göras på egen risk, och 
det du riskerar är utestängning. Drivkraften ligger i individens längtan efter avancemang, 
upphöjande av rang och att stiga till en högre position i den ena eller andra serietabellen. Det 
finns dock flera sådana tabeller att avancera inom.23 Att skapa sig själv blir ett stort ansvar för 
konsumenten och den mängd val som denne ställs inför blir viktiga. Det är dock ingen frihet att 
välja, menar Bauman, utan ska snarare ses som en skyldighet att välja, du måste välja. Det du 
riskerar om du väljer bort valet är utestängning.24 
    Detta ständiga konstruerande av sig själv, och sitt utseende och detta väljande innebär också en 
ständig strävan efter förbättring och du kan alltid börja om på nytt igen. Det handlar om att 
behålla sitt marknadsvärde. I konsumtionssamhället ska man inte nöja sig med den man är eller 
vad man har.25 Bauman skriver att internet ger en unik möjlighet för identitetsskapare att få 
identiteten erkänd utan att egentligen utöva den. Internet skapar också rollen hos ”den andre”, 
läsaren eller mottagaren av informationen. Denna, i sin roll som både sändare och mottagare av 
information, fungerar som tecken på godkännande och som ett verktyg för självbekräftelse.26  

                                                 
22 Zygmunt Bauman, Konsumtionsliv, (Göteborg, 2008), s. 13ff 
23 Ibid., s. 72f 
24 Ibid., s. 86, 97, 105 
25 Ibid., s. 114f 
26 Ibid., s. 125ff 
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Identitet och livsstil 
Mina tankar kring identitet och hur identitet konstrueras återspeglar de tankar som Richard 
Jenkins beskriver i sin bok Social Identity. Jenkins beskriver identitet som något socialt som uppstår 
i mötet med andra människor. Identitet är alltså något som konstrueras vid interaktion och kan 
därmed ses som flytande eller som en process kring att vara eller att bli. Således konstrueras 
identiteten genom identifikation som är en meningsskapande process som sker i interaktion med 
andra människor. Identifikation och att konstruera identitet är en process genom vilken individer 
särskiljer sig från varandra. I detta skapas vår förståelse av vilka vi är och vilka andra är.27 Enligt 
Jenkins måste identiteten också bli bekräftad av andra. Det är ett sökande från individers sida för 
att vara någon eller något och att andra ska bekräfta detta varande, alltså att individen har blivit 
sedd. Men identiteten kan också bli förnekad. Individer sänder ut signaler till andra om vilka de är 
eller vill framstå som. De har således en viss kontroll över dessa signaler, men de kan aldrig veta 
säkert hur de tas emot eller tolkas. Genom detta sökande och interaktion blir vi definierade av 
andra och definierar andra. Detta definierande kan dock också skapa motstånd hos individen mot 
definitionerna, så definierandet är aldrig statiskt.28 
    De bloggskribenter som jag har följt är alla unga vuxna och fem av de sex är tonåringar. 
Ungdomsåren kan ses som en specifik tid av identitetsskapande. Det är en tid då stora biologiska, 
psykologiska och sociala förändringar äger rum. Det är också en tid av nya ställningstaganden, 
ställningstaganden som i de flesta fall får olika sorters betydelse för ens identitet och större livsval 
som utbildning, yrke och så vidare.29 Kopplingen mellan kroppen och identiteten blir särskilt 
tydlig under puberteten. Vår identitet konstitueras bland annat av hur vi ser ut, vår hållning och 
våra kläder, och under denna period är man mer kritisk än man varit tidigare. Tonåringens kropp 
förändras och det handlar allstå om att förhålla sig till denna förändrade och vuxna kropp. 
Självkänsla hos tonåringar är starkt relaterad till kroppsuppfattning. Ann Frisén menar i ett kapitel 
i boken Ungdomar och identitet att dagens ungdomar i vår kroppsfixerade kultur oroar sig över sitt 
utseende betydligt mer än tidigare. Hon skriver att det handlar om att ha ett utseende som duger 
och att denna oro präglar ungdomars identitetsskapande.30 Denna medvetenhet och fokusering 
på kroppen och utseende är tydlig i bloggskribenternas texter och kommer att analyseras i 
analyskapitlet.  
    Anthony Giddens skriver i sin bok Modernitet och självidentitet om förhållandet mellan 
moderniteten och det individuella jaget. Hans syn på livsstil går att översätta så att den blir 
användbar för mig när jag analyserar bloggskribenternas identitetsskapande. Livsstil blir med 
Giddens beskrivning ett analytiskt redskap genom vilket jag kan beskriva delar av 

                                                 
27 Richard Jenkins, Social Identity, (New York, 2006), s. 4f 
28 Ibid., s. 18ff 
29 Ann Frisén, Phillip Hwang, ”Inledning och översikt” i Ann Frisén, Phillip Hwang (red.), Ungdomar och identitet, 
(Stockholm, 2006), s. 10, 15 
30 Ann Frisén, ”Kropp, utseende och sexualitet” i Ann Frisén, Phillip Hwang (red.), Ungdomar och identitet, 
(Stockholm, 2006), s. 19ff, 27ff 
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bloggskribenternas identitetsskapande. Giddens identifierar Livsstil som en mer eller mindre 
integrerad uppsättning rutiniserade praktiker som en individ följer, inte bara därför att sådana 
praktiker tillfredsställer nyttobehovet, utan därför att de ger en materiell inramning till en speciell 
berättelse om självidentiteten. Dessa rutiner införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt och 
umgängesmiljöer. Rutinerna är dock relativt öppna för förändring utifrån identitetens 
föränderliga karaktär. De val som individen ställs inför och mer eller mindre tvingas besluta över 
är inte enbart beslut över hur man ska handla utan också vem man vill vara.31 Livsstil kan alltså 
ses som rutiniserade praktiker i identitetsskapandet och blir ett redskap för mig när jag analyserar 
diskurser kring bloggskribenternas identitetsskapande. 
    En del i skapandet av identiteten och livsstilen är också att skapa och förhålla sig till en kropp. 
Giddens beskriver kroppen som ett handlingssystem, vars praktiska deltagande i vardagslivet är 
en väsentlig del av upprätthållande av en känsla av identitet. Giddens identifierar olika aspekter av 
kroppen och jag kommer att ta upp två här. Dels kroppens framträdande som Giddens menar 
omfattar kroppens alla ytliga drag som är synliga för individen själv och för andra. Samt kroppens 
uppträdande som bygger på hur individen använder framträdandet i vardagliga interaktioner. På 
vilket sätt kroppen används i förhållande till normer i vardagslivet. Framträdande och uppträdande 
blir användbara begrepp för att analysera hur bloggskribenterna beskriver, använder och förhåller 
sig till kroppen som en del av deras identiteter och livsstilar. Giddens skriver också att ”individen 
anpassar på ett otvunget sätt både sitt framträdande och sitt uppträdande till de krav som de 
anser gälla i den specifika miljön”. Livsstilen integreras med de repertoarer som individen rör sig 
inom och mellan. Den reflexivitet som Giddens menar är specifik för moderniteten gör individen 
ansvarig för den egna kroppens utformning. Det är ett ansvar och också ett behov av att 
upprätthålla en viss identitet och livsstil. Detta beskriver Giddens som ett behov av kontroll över 
kroppens framträdande och uppträdande, vilket han menar har blivit ett allmänt drag i 
vardagslivet.32 

Metodologisk utgångspunkt 
Jag har valt att använda mig av diskursanalys som metodologiskt verktyg till denna uppsats som 
analyserar unga bloggskribenters texter. Utifrån Marianne Winther Jorgensen och Louise Phillips 
redogörelse av denna metod i boken Diskursanalys som teori och metod hämtar jag min inspiration till 
detta. Denna metod innebär både teoretiska och metodologiska överväganden om synen på 
språk, kunskap och verklighet, och angreppssättet vilar på en socialkonstruktionistisk och 
poststrukturalistisk grund. Detta är grundläggande för hur jag analyserar bloggskribenternas 
inlägg. Språket spelar en viktig roll och del i skapandet av verkligheten, det är genom språket och 
vår användning av det som verklighet och kunskap får mening.  Den text och de bilder som 
bloggskribenterna producerar på sin specifika blogg kan ses som ett experimenterande och 
skapande av identitet och livsstil. Genom språket och bloggskribenternas aktiva användning av 
                                                 
31 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 1997), s. 101f 
32 Ibid., s. 122f, 126ff 
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det skapar de olika sanningar kring sig själva och andra, vid olika tidpunkter och kring olika 
teman. De rör sig därmed mellan olika världsbilder och sätt att tolka, förstå och beskriva olika 
aktiviteter och handlingar. I dessa olika sätt att se och förstå världen finns det begränsade ramar 
för hur identitet blir meningsfullt och vilka identiteter som går att anta, vilket bloggskribenterna 
förhåller sig till genom att beskriva och rättfärdiga sig själva. Dessa skapade sätt att se och handla 
i världen, beskrivet genom bloggen, sker dock inte utan en viss kamp, och dessa kunde därmed 
ha sett annorlunda ut.33 De ovan beskrivna skapade sätt att se på, handla och skapa sig själva, 
bildar således mönster som kan tolkas och analyseras i olika diskurser, eller repertoarer. Dessa 
diskurser, eller repertoarer, är i mitt angreppssätt analytiska begrepp som jag skapar för att 
beskriva och analysera bloggskribenternas inlägg.34  
    Språket i bloggskribenternas beskrivningar är med andra ord mycket viktigt och i fokus vid 
diskursanalys. Enligt det poststrukturalistiska synsätt jag antar så ger inte bloggskribenternas 
språk en avspegling av verkligheten, utan de skapar representationer av verkligheten. Min uppgift 
är således inte att bedöma bloggskribenternas utsagor som sanna eller falska utan att titta på hur 
de skapar sina verkligheter, identiteter och livsstilar. De sätt som språket skapar representationer 
kan se mycket olika ut och skilja mellan olika diskurser, det finns aldrig en möjlig beskrivning.35 
    Att utföra en studie kan vara förknippat med vissa överväganden. Bland annat så menar Malin 
Sveningson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist i boken Att fånga nätet, att språket på internet är 
annorlunda, en slags hybridgenre mellan talat och skrivet språk. Det finns också dem som hävdar 
att identitetsskapande på internet skiljer sig från identitetsskapande utanför internet. Jag har i 
denna uppsats studerat språkets användning i bloggskribenternas uttalande, det vill säga de 
mönster som styr sättet att skriva. Jag ser internet som en del och en aspekt av hela livet, som en 
integrerad del av livet och vardagen, vilket också gör att jag ser identitetsskapande på internet 
som en integrerad del av livet. Sveningsson et al skriver att identitetsskapande på internet inte 
nödvändigtvis skiljer sig särskilt mycket från identitetsskapande utanför internet.36  
    Bilden är en relevant aspekt av de bloggar jag har följt. Jag kommer att både analysera bild och 
text och jag ser bilden som en integrerad del i textbegreppet på internet. Bilden, i mitt fall de 
fotografier som bloggskribenterna tagit med en kamera och publicerat på sidan, blir ett 
komplement till det som bloggskribenterna förmedlar genom texten, en slags visuell 
kommunikation. De kommer både att analyseras var för sig och kopplat till eventuell bildtext 
och/eller övrig text. De kommer dock alltid att analyseras kontextuellt, vilket Anna Sparrman, 
Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare skriver är karakteristiskt för tvärvetenskapliga studier av 
bilder. Det vill säga hur bilderna relateras till sociala och kulturella sammanhang.37 

                                                 
33 Marianne Winther Jorgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 11f 
34 Ibid., s. 137 
35 Ibid., s. 15ff 
36 Malin Sveningsson, Mia Lövheim, Magnus Bergquist, Att fånga nätet, (Lund, 2003), s. 28, 122f 
37 Anna Sparrman, Ulrika Torell, Eva Åhrén Snickare, ”Bild och kunskapssökande” i Anna Sparrman, Ulrika Torell, 
Eva Åhrén Snickare, (red.) Visuell kommunikation, (Lund, 2003), s. 8-11, 14 



 11

Min användning av diskurspsykologi 
Jag har i min uppsats använt en specifik inriktning inom diskursanalysen som benämns 
diskurspsykologi. Denna inriktning passar bäst för mitt syfte med uppsatsen då den främst 
fokuserar på människors konkreta aktiva användning av diskurser i vardagen, men också hela 
tiden implicerar större samhälleliga struktureringar av diskurser som människor bygger på eller 
omformar i den konkreta praktiken.38 Jag använder mig av Winter Jorgensen och Phillips 
beskrivning av diskurspsykologin.39 Jag har även kompletterat det som Winter Jorgensen och 
Phillips beskriver med de mer konkreta retoriska analysredskap som Jonathan Potter beskriver i 
sin bok Representing Reality.40  
    För att tala om diskurser som mer flexibla resurser i social interaktion använder sig 
diskurspsykologin av tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer kan till exempel vara en uppsättning 
av begrepp, beskrivningar och sätt att tala som mer eller mindre går att skilja från varandra.41 
Tolkningsrepertoarer ersätter på detta sätt begreppet diskurs i min uppsats. Jag har i min analys 
av bloggarna läst materialet om och om igen för att sedan identifiera relevanta teman som jag 
tycker mig se komma igen i de olika bloggskribenternas text och bild. Jag har sedan identifierat 
utsagor inom dessa teman och placerat i olika kategorier. Jag utifrån denna kategorisering 
identifierat tre tolkningsrepertoarer som har analyserats.42 Bloggskribenterna skriver sina bloggar 
utifrån tankar, aktiviteter och händelser i vardagen. I deras beskrivningar över vardagen och livet 
organiserar de sig själva, både kroppen och identiteten, i förhållande till ideal och världsbilder. 
För att analysera hur bloggskribenterna gör detta har jag ringat in detta i en tolkningsrepertoar 
som jag valt att kalla vardagssörjan.  
    Identitetsskapandet konstitueras i förhållande till både en kroppslig arena och en inre arena, 
även om dessa är nära sammanlänkade. Jag har sett i materialet att den kroppsliga arenan är 
väldigt framträdande hos bloggskribenterna när de konstruerar identitet och livsstil. Kroppen 
bildar ytterligare en repertoar som jag valt att kalla Kroppens repertoar, och den kommer att 
analyseras som ett redskap som bloggskribenterna använder sig av för att konstruera identitet. 
Denna kommer att analyseras utifrån dels kroppens framträdande och dels utifrån dess uppträdande, 
två begrepp som jag lånar ifrån Giddens och som beskrivits i kapitlet ”Identitet och livsstil”. 
Kroppens framträdande och uppträdande kommer således att analyseras i förhållande till hur 
bloggskribenterna uttrycker livsstil och identitet. Jag har också identifierat en 
marknadsföringsrepertoar i materialet som till stor del handlar om att hävda sin blogg samt kopplat 
till att marknadsföra sig själv. Utifrån denna repertoar kommer jag att analysera hur 
bloggskribenterna konstruerar sig själva som säljbara och attraktiva på ett sätt som påminner om 

                                                 
38 Winter Jorgensen, Phillips, s. 27 
39 Ibid., s. 97f 
40 Jonathan Potter, Representing Reality, (London, 1996), s. 2 
41 Winter Jorgensen, Phillips, s. 114f 
42 Ibid., s. 122 
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marknadsföring. I denna repertoar kommer jag även att titta på hur bloggskribenterna 
konstruerar en offentlighet och hur de vidare förhåller sig till denna.  
    Som redskap för analysen använder jag bland annat Winther Jorgensen och Phillips begrepp 
krispunkter. Genom att titta på hur interaktioner byggs upp och identifiera när något har gått fel i 
denna kan jag spegla olika konflikter mellan olika världsordningar och ideala identiteter. Jag 
kommer också att titta på vilka olika ordval som används, vilket kan vara ett redskap för att 
analysera ett uttalande. Till exempel så kan användandet av ”man” tyda på att det syftas på något 
som är allmängiltigt.43 I bloggskribenternas inlägg blir det ibland tydligt hur deras olika 
världsbilder gör vissa teman möjliga och andra mindre möjliga. Genom att titta på hur 
bloggskribenterna ironiserar eller tabuiserar över olika teman kan jag undersöka hur de väljer mellan 
teman och vilka teman som är möjliga för den specifika individen. Tabuisering innebär en 
investering i en diskurs på bekostnad av andra.44 Potters retoriska analys tittar på anstötande retorik 
som kan användas för att underminera eller omformulera andras beskrivningar eller försvarande 
retorik som används för att motstå avfärdningar eller undermineringar, vilket till exempel kan vara 
ironisering. Ironisering kan vara skrift som underminerar en ordagrann beskrivning av en 
situation.45 Potter använder också extremformuleringar som jag kan använda för att titta på hur 
bloggskribenterna berättigar ett påstående, anklagar något eller argumenterar för något specifikt. 
Extremformuleringar kan vara förstärkande ord.46 
    Genom att använda mig av denna metod och de analytiska redskap som jag målat upp ovan 
kommer jag i analysen att kartlägga de olika repertoarerna, titta på hur de förhåller sig till 
bloggskribenternas identitetsskapande, samt hur de förhåller sig till ideal kring identitet och 
livsstil. 

Analys 
Nedan följer min analys av de sex bloggarna utifrån de relevanta teman som jag kodat fram och 
de repertoarer som jag beskrivit i metoddelen. Jag kommer att i tur och ordning analysera de 
tolkningsrepertoarer och teman som jag kunnat urskilja i min genomläsning och kodning av 
materialet.  Bloggens skådeplats är vardagen och det är ur denna som denna analys tar sin 
utgångspunkt. 

Vardagssörjan 
Bloggens skådeplats är vardagen, precis som livets skådeplats är vardagen och det är kring livet 
och vardagen som bloggskribenternas inlägg kretsar. Fokus ligger på händelser och aktiviteter 
som har skett tidigare och som kommer att ske under dagen. Bloggskribenterna tar ofta med sig 
sina datorer under dagen, varpå bloggläsaren får följa deras dag vartefter den utvecklas genom 

                                                 
43 Winter Jorgensen, Phillips, s. 122 
44 Ibid., s. 109f 
45 Potter, s. 107 
46 Ibid., s. 187 
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både text och bild. Oftast börjar bloggskribenten blogga det första hon/han gör när de vaknar på 
morgonen, och därpå följer inläggen allteftersom dagen passerar. 
    Inläggen hängs upp kring vardagliga aktiviteter som skola, jobb, träning, ätande, fest, väder, 
närstående, shopping, utseende, kläder, umgänge. De kan också reflektera kring ämnen och 
områden som de har ett specifikt intresse av. Det handlar alltså om relativt vanliga aktiviteter och 
göranden samt bloggskribentens mående, tankar och funderingar kring dessa teman. De sex 
bloggarna är av dokumenterande karaktär, vilket för en utomstående läsare skulle kunna ses som 
dokument över triviala händelser. Bloggskribenterna har i sin tur ansett de tillräckligt intressanta 
för att publicera dem på sina bloggar. Detta dokumenterande av vardagen säger dock något om 
hur de konstruerar sig själva, sin identitet och livsstil, vad de anser relevant och vilka världsbilder 
de förhåller sig till och konstruerar. Jag har valt att kalla detta tema för vardagssörjan efter en av 
bloggskribenterna som ofta själv använder detta uttryck syftande till hans beskrivning av hans 
vardag. De aktiviteter och teman som bildar vardagssörjan, och är återkommande i de sex 
bloggarna, ser jag som tecken på ideal skapade kring vad som konstituerar en eftersträvansvärd 
livsstil.  
    Ett typiskt inlägg i kategorin ”vardagssörjan” kan vara en redogörelse för de aktiviteter som 
avhandlats under dagen varvat med bilder som visar aktiviteterna visuellt. Aktiviteterna är oftast 
inte några spektakulära sådana, utan typiska vardagshändelser. Följande citat är ett typiskt 
exempel på hur ett inlägg som behandlar ”vardagssörjan” kan se ut. Inlägget börjar med rubriken 
”Här har ni min vardagssörja!”.  

(Bild) Dagen började med att jag träffade Niclas med vän för en stunds jobb 
(Bild) Men han hade ont i ryggen på grund av för mycket stillasittande framför datorn så jag 
fick ta honom till min kiropraktor. Här skildes vi åt och jag drog till Balance i Solna och 
tränade med Messi. 

 Fig.1 
Senare mötte jag upp Niclas igen, vi gick till Hornsgatan där Stockholms bästa vintage butik; 
Herr Judit finns.  

 Fig.2 
Jag köpte ett bälte 
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Fig.3 
 Jag åkte hem och tog en promenad med min fina Belsa, när jag tog bilden skrockade jag för 
mig själv; ”på den här bloggen får ni se Blondinbellas baksida” 
(Bild) Gärdet är stort som tusan, smäll upp lägenheter över hela området så har Stockholm löst 
bostadssituationen (Bild) (Storstadspojken, 2009-04-06, 20:39)  

Detta citat innehåller en dag i Storstadspojkens liv. Citatet är typiskt för hur vardagen är 
konstituerande för inläggen och bilderna fungerar som ett visuellt komplement till de aktiviteter 
som beskrivs i texten. Aktiviteterna kan beskrivas som vardagliga och utgörs av jobb, umgänge, 
träning och shopping. En del av ”Storstadspojkens” syfte med bloggen är att skriva om hur det är 
att leva ihop med den kända bloggerskan ”Blondinbella”. Detta är således en del av hans vardag 
och syns också i inlägget över hans vardagssörja. Att lägga upp text och bilder på och kring en 
känd bloggskribent kan skapa ett mervärde åt såväl bloggen som bloggskribenten. Genom hennes 
status som känd tillför hon även extra status åt honom och hans blogg. Blondinbellas medverkan 
i hans blogg kan således ses utgöra både en del av hans vardag samt skapa mervärde åt bloggen. 
Blondinbellas status, som alltså smittar av sig, är en effekt av hennes offentlighet och den 
uppmärksamhet som finns runt omkring henne som bloggskribent. Läsaren finns ofta närvarande 
i inläggens uppbyggnad, och så även här, vilket talar för en medvetenhet kring den officiella 
statusen hos inlägget. Benämningen ”ni” i citatet ”Här har ni min vardagssörja” tyder på ett direkt 
riktande som är typiskt för alla sex bloggskribenter. Läsaren är en del av inläggen genom det 
direkta riktandet mot någon/några. Bilderna framstår som mycket viktiga och jag tolkar dem som 
visuella tecken på meningsskapande i vardagen. De tre bilderna ovan framstår som visuella tecken 
över vardagen och det som sker genom att de avbildar det beskrivna i texten.  
    En annan av bloggskribenterna, Kenza, visar bilder som går att tolkas som tecken på det hon 
tycks vilja förmedla med sin vardag. Bilderna representerar den livsstil som hon vill förmedla. 
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Fig. 4, 5, 6 

Fig. 4 Min Chloé är perfekt att ha till skolan. Min mini-PC + skolböcker får plats! 

Fig. 5 Fika + min nya lilla laptop 

Fig. 6 Sprang in på Kappahl och köpte lite våriga toppar! (Kenza, 2009-03-30, 12:42:12)  

Figur 4, 5 och 6 kan var och en för sig ses representera tecken på en ideal bild av hennes livsstil. 
Genom att avbilda dessa i bloggen framstår de som viktiga för henne och förmedlar en bild av 
vem hon vill framstå som. I inlägget återfinns element som existerar i alla sex bloggar. Det är 
kläder, prylar och mat. Hur bloggskribenten klär sig, vilka accessoarer den håller sig med, samt 
maten den äter, framstår som viktiga tecken på kulturella statussymboler. Mångfalden av bilder 
och beskrivningar kring dessa symboler visar på relevansen av dem som tecken på en specifik 
livsstil.  
    Kenzas blogg tycks alltså också uppbyggd kring vardagssörjan och följande citat visar på dels 
riktandet mot en läsare samt det faktum att vardagliga vanliga aktiviteter och teman ses som 
relevanta för fler än henne själv: 

God morgon! 
Jag har sovit så himla gott inatt. Tur det, för en jobbig dag väntar. Jag har min jättelånga 
skoldag idag, men halv två har jag tid hos tandregleringen så jag måste sticka tidigare. Jag tror 
att han ska byta båge i rälsen idag eftersom att han inte gjorde det förra gången. […] 
Men innan det är dags för tandläkaren så har jag skola. Jag börjar klockan åtta som vanligt så 
jag ska ta bussen om 45 minuter. Ska käka upp mina havreringar med mjölk och sedan göra 
mig i ordning. Idag blir det vårväder! För att inte tala om dagarna som kommer.. 9-11 grader 
och strålande sol får vi de närmaste dagarna. Ja tack! 
Jag tar med mig min mini-PC så hörs vi under dagen. Pussar <3 (Kenza, 2009-03-30, 06:32) 

Detta citat visar också på en del av de teman som kan ses höra ihop med vardagssörjan. Det 
innehåller bland annat; skola, ätande, väder. Även i detta inlägg ser vi hur läsaren är närvarande i 
det som publiceras. Inlägget riktas till någon genom en hälsningsfras, ”God morgon!”, och även 
avslutningen riktas till någon då läsaren och bloggskribenten kommer att ”höras” senare under 
dagen. Det tyder på en kommunikativ aspekt av bloggskrivandet. Det är denna kommunikativa 
aspekt, eller detta riktande till en läsare, som skiljer bloggen från en vanlig dagbok. 
Bloggskribenterna skriver om sin vardag och sina liv på ett dokumenterande sätt som liknar 
dagboksskrivande, men i deras fall är läsaren högst närvarande och det tycks alltså finnas en 
allmängiltig relevans i deras dagboksanteckningar och vardag. 
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    Det är i Storstadspojkens och Kenzas bloggar som denna vardagssörja är tydligast. De skriver 
nästan uteslutande på ett dokumenterande sätt som liknar att skriva dagbok eller föra journal över 
dagen som gått eller dagen som kommer. Men även hos de andra är vardagssörjan en 
utgångspunkt vilket framgår av detta inlägg av DennisM. Inlägget har rubriken ”Visst är vi 
snygga?”. 

För er som inte visste det så går jag på en musiklinje i gymnasiet och för tillfället håller vi på 
och övar för fullt inför en konsert på stadsteatern. Vi har hur roligt som helst men det roligaste 
av allt måste vara teatersminket och det är meningen att alla, både tjejer och killar, ska sminka 
sig med smink som gör så att vi blir lika snygga som clowner typ. Haha! 
 
Min detox fortsätter och jag känner verkligen att det är skönt att slippa att stressa iväg 
till matsalen under våra korta lunchraster. Nu kan jag ägna mina raster åt att blogga 
och svara på mail! Visst är det strålande? (DennisM, 2009-03-31, 15:27:31) 

I citatet ovan är vardagen det som ger upphov till inlägget. ”För tillfället” pekar på att det är 
något som pågår just nu. Det behandlar umgänge, utseende, skola, ätande och bloggen, som kan 
ses som teman som konstituerar bloggandet. Inlägget är också riktat mot läsaren vilket bland 
annat blir tydligt i uttalandet ”[f]ör er som […]”. Bloggen blir här som en historia över vardagen 
och inläggen har i vissa fall en berättande karaktär, där bilderna fungerar som visuella 
komplement till det berättade. Läsarens relevans för inläggen är det som är mest genomgående i 
alla bloggar. Alla riktar sig till en läsare.  
    Vardagen tycks alltså vara konstituerande för bloggskribenternas inlägg. De högst triviala 
händelserna och aktiviteterna lyfts i vardagssörjan fram som att de av bloggskribenterna anses ha 
en relevans för fler än dem själva. Riktandet mot en läsare tyder på en medvetenhet kring 
bloggens offentlighet och visar ytterligare på att bloggskribenten anser att inläggen, och därmed 
dennes vardag, har relevans för fler än bloggskribenten själv. Att vara individ i 
konsumtionssamhället innebär att hela tiden bekräfta sin existens och skapa sig själv efter 
uppsatta ideal, menar Bauman i sin beskrivning av konsumtionssamhället47. Genom att för en 
läsare återge sin vardag går det att förstå bloggskribenterna som att de bekräftar sin existens. De 
teman som tas upp i bloggarna, som vardagssörjan består av, shopping, kläder, prylar, utseende, 
umgänge, skola, jobb, träning, ätande, boende, tycks viktiga för bloggskribenternas identiteter och 
livsstilar och något som kan ses skapa mening i deras vardag. Dessa kan alltså ses som 
konstituerande för de världsbilder som de bygger upp och förhåller sig till och bildar på så sätt 
kulturella koder för ett bra liv. Bilderna bildar visuella tecken på detta meningsskapande i 
vardagen. Det sätt som vardagen och bloggskribentens liv presenteras är utan den objektivitet 
som eftersträvas i journalistiska texter. Inläggen är istället präglade av fritt och partiskt tyckande 
och förutfattade meningar, som Bonnie A. Nardi et al menar är konstituerande för bloggandet.48  

                                                 
47 Se “En samhällsprocess” för denna beskrivning, tidigare i uppsatsen. 
48 Bonnie A. Nardi et al, s. 1 
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Kroppens repertoar 
Jag har tidigare, i metodbeskrivningen, förklarat hur jag har identifierat två skilda 
tolkningsrepertoarer genom vilka det går att urskilja hur bloggskribenterna konstruerar identitet 
och livsstil, vardagssörjan och marknadsföringsrepertoaren (den sistnämnda kommer att beskrivas 
längre fram i analysen). Jag menar att de gör detta utifrån två arenor, kroppen och självet. Kropp 
och utseende förefaller vara viktiga byggstenar i konstruktionen av identiteten i 
bloggskribenternas texter. Jag kommer i detta avsnitt att beskriva kroppens repertoar, det vill säga 
hur bloggskribenterna konstruerar sig själva på kroppens arena. Kroppsrepertoaren är i sin tur 
uppdelad i två teman, kroppens framträdande och dess uppträdande. Det vill säga framträdande är det 
som är synligt för individen själv och för andra, och uppträdande är hur kroppen används. 

Framträdande och uppträdande 
Kroppens uppträdande är det som är mest tydligt i bloggarna, eftersom det finns en aktiv handling 
bakom alla inlägg och publikationer. Kroppens framträdande blir i sin tur mest tydligt i de bilder 
som bloggskribenterna lägger upp på sig själva och även dessa tycks aktivt organiserade. Bilderna 
kan ses vara utvalda efter huruvida de representerar det framträdande som bloggskribenterna vill 
förmedla. Några av bloggskribenterna har exempelvis vid flera tillfällen tagit bort vissa delar av 
bilderna och lämnat en vit fyrkant, det kan vara som i bilderna nedan, att näsan eller ansiktet är 
dolt.  

Fig7   Fig8  

Det vita fältet i bilderna tyder på en konstruerande aspekt även i bilderna. Det finns en aktiv tanke 
bakom vilka bilder som används och hur bloggskribenten är organiserad på bilderna. Bilden till 
höger är en del av ett aprilskämt, men denna gång har Dessie valt att ta bort näsan. Det 
framträdande som hon ville bekräfta med bilden passade inte, tycks det, ihop med näsan. I bilden 
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till vänster har Dessie istället tagit bort hela ansiktet. Syftet med att visa bilden var att visa tiaran 
och hon skriver ovan bilden följande under rubriken ”Tiaran….”: 

Sitter här med min usla mobil kamera... Blir irriterad på att jag måste använda den, skit kamera 
asså! Kan jag få tillbaka min usb kabel snart P. Friman?! 
Testade iaf en Tiara idag, passar skitbra på mif eftersom jag är ju en liten prinsessa ju! Eller vad 
tycker ni? (Desirée, 2009-03-30, 22:13:49) 

Läsaren uppmanas i citatet att tycka till kring huruvida hon passar i tiaran eller inte. Eftersom hon 
mer eller mindre tvingas, ”måste”, ta kort med sin ”usla mobil kamera” så blir hon inte nöjd med 
bilden och kan alltså inte lägga upp den så som den ser ut utan den måste modifieras. Detta visar 
på den konstruerande aspekten av bilderna och kontrollen över vilka bilder som kan visas och 
vilket utseende som är representativt för den hon är. Kroppens framträdande tycks kräva en 
representativ bild av henne själv, enligt eget tycke, och det är bloggskribenten som har kontrollen 
över att skapa en sådan bild.  
    Även TomicTomi använder sig av funktionen att sätta över lappar: 

 Fig.9 

Tjock fejja, HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHA (Bildtext, TomicTomi, 2009-04-06, 
08:01:35) 

Det tyder på att det är en del av bilden som han inte anser ska visas. I detta fall inte munnen. Det 
betyder inte nödvändigtvis att han bara publicerar sådant han är nöjd med. Genom att påpeka det 
han inte är nöjd med förmedlar han också en bild av vad som är ”dåligt” eller ”fel” med bilden. 
Det överdrivna ”HAHAHHAHAHAHAHHAHAHAH” ironiserar över det ”dåliga” med bilden. 
Lappen som är satt över munnen är en del av det skapande av identitet och livsstil som blir 
specifikt på bloggen. Om det går att dölja det som bloggskribenten inte är nöjd med och välja ut 
bilder som är representativa så går det att på ett specifikt sätt kontrollera vilken bild av 
bloggskribenten själv som sänds ut. Dessie skriver vid ett tillfälle följande, som också visar på 
konstruerandet och det aktiva valet bakom den bild av henne själv som hon skapar i bloggen: 

[…] Tex. jag går oftast utan smink nu förtiden, har mascara bara. Men jag tar bilder med mera 
smink, eftersom jag inte blir bra på bild utan smink […] (Desirée, 2009-03-30, 12:20:11) 

Dessie tycks inte anse att hon blir bra på bild utan smink vilket får henne att visa upp bilder på 
bloggen där hon är mer sminkad än i vanliga fall. Det tyder på att det finns en aktiv organisering 
bakom den visuella bild hon visar upp av sig själv på bloggen. Det är också en specifik bild som 
skiljer sig från hennes vardagliga visuella ”ansikte-mot-ansikte-möten” och liv. Det förefaller 
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finnas en vilja att visa upp ”sitt bästa visuella jag” genom de bilder som de lägger upp. Bloggen 
kan med andra ord ses öppna upp möjligheten att visa upp ”sitt bästa visuella jag” än i vanliga 
dagliga interaktioner, eftersom det går att göra ett aktivt val av bilderna. Följande citat tyder på att 
det är ”sitt bästa visuella jag” som eftersträvas:  

[…] Jag håller på att dö här hemma, jag har lixom min kamera bredvid men jag kan inte lägga 
in bilder, och jag kommer verkligen inte ta bilder på min mobil kamera, det är liksom ett stort 
HELL NO! För det blir så jäkla fult… […] (Desirée, 2009-03-30, 10:19:37) 

Det är bloggskribenten som har kontroll över vad som läggs upp på bloggen och det är alltså 
bloggskribenten som kan skapa en närmast perfekt visuell bild av sig själv. I citatet ser vi olika 
extremformuleringar som tyder på det oacceptabla i att lägga upp ”fula” bilder på sig själv, ”ett 
stort HELL NO!”, ”så jäkla fult”. Utseendet och hur det konstrueras i bloggen framstår som en 
viktig del av den image som förmedlas. Det är alltså även kroppens framträdande som behöver 
kontrolleras. Den bild som förmedlas genom bloggen, kroppens framträdande, kan visserligen 
ifrågasättas genom interaktioner med människor utanför bloggen som möten med människor i 
verkliga visuella interaktioner, vilka givetvis existerar, och när andra bloggskribenter lägger upp 
bilder på dem. Kissie reagerar bland annat på när andra smygfotar henne, och det hamnar vid ett 
tillfälle överst på hennes ”dissar lista”. 

[…]Men herregu dvad är det ni inte förstår med SMYGFOTA MIG INTE! Fråga gärna om 
bild för då säger jag gärna ja, men annars då får ni se till att skämmas som tjejen på 
tunnelbanan idag gjorde.. Ett tips tjejen, stäng av blixten! […] (Kissie, 2009-04-18, 18:42:55) 

Här återspeglas kontrollen, men också bristen på kontroll, hos bloggskribenterna. Detta kan 
identifieras som en krispunkt och visar på att något har gått fel i interaktionen, vilket Kissie visar 
starkt genom att ta med det på en lista över hennes ”dissar”. Det visar också på att hon till viss 
del inte kan ha kontroll över sitt framträdande i den dagliga visuella interaktionen, men genom att 
offentligt ”hänga ut” smygfotograferna så tycks hon ta tillbaka kontrollen över sitt framträdande. 
Genom att poängtera att läsarna inte ska smygfota henne försöker hon behålla kontrollen över 
sitt framträdande. Uttalandet blir också ett relativt hotfullt sätt att behålla kontrollen. Citatet 
”Fråga gärna om bild för då säger jag gärna ja, men annars får ni se till att skämmas […]” visar 
speciellt på det hotfulla och konflikten som skapas i det kritiska momentet, då konrollen 
ifrågasätts. Kritiska moment blir här alltså sådant som bloggskribenterna inte har kontroll över, 
och det skapar konflikt.  
    Kroppens framträdande är som sagt till stor del kopplat till bilderna i bloggarna. 
Bloggskribenterna använder ofta bilder som komplement till sina texter, men ibland är det 
snarare så att det är bilderna som står i fokus. Det är bilderna som för sig själva, med en kort 
kompletterande text, talar om hur bloggskribentens dag har varit, eller hur de har organiserat sitt 
framträdande under dagen. 
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Fig.10 & 11 

Bilderna är på Kissie och i inlägget finns även två till liknande bilder. Texten ovanför bilderna 
lyder ”Föresten; Är inte jag söt?! Som en levande barbie ;)” (Kissie, 2009-04-29, 13:40:28)    
Bilderna ovan visar på ett aktivt arrangerande i kroppens framträdande och texten visar vad syftet 
med bilderna är, att visa sig från förmodligen sin bästa sida, det vill i detta fall säga att visa att hon 
är söt och att hon ser ut som en Barbie. Att se ut som en Barbie blir ett ideal att uppnå och 
genom bilderna visar hon hur hon uppnår detta ideal, enligt hennes egen organisering. Kroppens 
framträdande riktas efter de ideal som eftersträvas. Detta visar tydligt på det aktiva i kroppens 
framträdande, hur kroppen används, alltså dess uppträdande. Här används kroppen, i form av 
bilder på dess framträdande, för att uppfylla ett ideal och en image. Kroppens framträdande 
organiseras alltså också efter ideal och normer. 
    Bloggskribenternas identitet tydliggörs också genom beskrivningar av vad dem inte är. Vad de 
menar att de inte är skapar ideal kring vilka de anser sig vara. Genom att ironisera över, eller 
försvara sig mot, bilder som florerar visar de på gränserna hos deras identiteter och livsstilar. 
Denna ironisering över bilder som inte stämmer överens med den identitet som bloggskribenten 
vill förmedla blir tydlig i följande citat: 

Jag får alltid ett otroligt shoppingsug när det är fint väder ute och just nu känner jag att jag 
måste köpa mig ett par svarta byxor (inte mjukisbyxor, men det förstår ni säkert redan att jag 
aldrig i livet skulle köpa) (DennisM, 2009-04-01, 12:23:20)  

Mjukisbyxor passar inte in i den identitet och livsstil som DennisM vill förmedla. Det uttrycks 
med en extremformulering ”aldrig i livet”. Det visar på en begränsning i det som ses som 
acceptabelt och förknippad med ”rätt” identitet och livsstil. ”Det förstår ni säkert redan” visar på 
allmängiltigheten och självklarheten i uttalandet. Det kan visa på att gränsen för vad som är 
möjligt för DennisM går vid att köpa mjukisbyxor. Att förhålla sig till ideal och ironisera över 
dessa förmedlas även genom följande citat av Dessie: 

I hate Blondies 
Nu kommer ni säkert inte tro mig... Jag har färgat håret svart! Har insett att jag hatar blondiner, 
folk med rosa kläder, rosa läppstift, så jäkla fult!  Lägger in bild senare, tror ni det är snyggt?! 
PUSS 
....Hatar blondiner! (Desirée, 2009-04-01, 09:46:56) (Se fig.8)  
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Den identitet som Dessie skapar åt sig själv förefaller vara starkt förankrad i ett specifikt utseende 
och detta utseende består delvis i hennes blonda hår. Detta citat är skrivet den första april och är 
därmed ett aprilskämt. Det kan förklaras som en ironisering, där Dessie visar vem hon är genom 
att ironisera över vad hon inte är. Hon skulle nämligen aldrig färga håret svart, vilket hon talar om 
dagen efter:  

[…] Jag skulle aldrig färga håret svart och hata blondiner, herregud?! Det vore förfan en 
mardröm..... […] (Desirée, 2009-04-02, 19:34:01) 

Detta kan ses som en extremformulering genom vilken hon återigen hävdar bilden av sig själv 
som en blondin med rosa kläder och rosa läppstift. Ordet ”herregud” används för att förstärka 
uttalandet och visa på det absurda i att hon skulle färga håret svart. Hon beskriver det som ”en 
mardröm” att vara något annat än blond och i och med det så tycks hon ha hävdat ett utseende 
och en livsstil. Bloggskribenterna organiserande av sig själva och sina kroppar tycks alltså vara 
konstituerade av smak och stil, vilket därmed också konstituerar vad dem inte är.  
    Dessie beskriver en specifik roll, identitet eller stil, ”Fjortis”. Hon menar att det inte är en stil 
som hon själv har och beskriver det som mycket mer än bara en ytlig stil, som en livsstil. Det 
finns ett behov av att försvara sig mot en sådan bild av henne själv.  

Make the diffrens… Alla har väl varit fjortis någon gång? =) + Fjortis är inte bara ett 
utseende, utan ett sätt att bete sig på. Skrikig, dansar omkring, går på elverket […] Alla har väl 
varit en fjortis någon gång? Och jag tycker det är så onödigt när folk säger att jag är en fjortis 
pga hur jag ser ut nu, jo jag kanske har mycket smink men jag sminkar mig bättre nu. Om jag 
är fjortis nu på utseendet, vad avr jag förut då? […] 

När blev rosa på läppar fjortis, fin kammat blondt hår, och höga kjolar och mkt volym mascara, och bilder när 
man faktiskt ler, fjortis? […] (Dessirée 2009-03-30 14:11:13) 

Genom att beskriva denna livsstil på ett ironiserande sätt försvarar hon sig dels mot denna livsstil 
samt bekräftar den hon själv anser sig ha. Det tyder också på en förändringsbenägenhet i livsstil 
och identitet, hon har varit så en gång i tiden, men hon har förändrats. Det handlar om att aktivt 
anta en annan identitet, att konstruera ett ”nytt” jag. ”Alla har väl varit […]” tyder på att inlägget 
är allmänt riktat. Att vara ”fjortis” framställs som en livsstil, något som alla har varit någon gång i 
livet, men Dessie anser sig inte vara det längre och hon försvarar sig med inlägget mot en sådan 
bild av henne själv. Det visar på föränderligheten i smaken och stilen, livsstilen. Genom att 
kursivera uttalandet ”När blev rosa läppar fjortis, fin kammat blondt hår, och höga kjolar och mkt volym 
mascara, och bilder när man faktiskt ler, fjortis?” tyder det på att hon vill poängtera uttalandet. Hon 
beskriver sin egen stil och hävdar att den inte är en fjortisstil som hon blivit anklagad för att ha. 
Användandet av ”man” i uttalandet tyder på den allmängiltighet och självklarhet som hon vill ge 
uttalandet. 
    Kroppens repertoar som beskriven ovan har visat på en konstruerande aspekt och ett 
förhållande till ideal som skapar olika möjligheter att förverkliga bilden av dem själva. Följande 
citat visar hur denna konstruerande aspekt är konstituerande för hela producerandet av blogg: 

Kom precis från Messi, vi har spelat Halo 3 tillsammans. Det fick mig att tänka på att jag för 
någon vecka sedan lurade min flickvän att Beyoncés låt Halo handlar om hennes kärlek till tv-



 22

spelet. Sen skrev hon detta på sin blogg, hon tog såklart snabbt bort det, då fick jag lite dåligt 
samvete. […] (Storstadspojken, 2009-04-06, 0:50) 

Detta citat eller specifikt den delen som uttrycker ”[…] Sen skrev hon detta på sin blogg, hon tog 
såklart snabbt bort det[…]” visar på en konstruerande aspekt av bloggskapandet. Det visar också 
på kontrollen över hela bloggproducerandet. Det är bloggskribenten som bestämmer vad om ska 
stå, vilka bilder som ska visas och därmed vilken identitet och livsstil som sänds ut. Om du 
skriver något som du i efterhand inte tycker stämmer överens med den bild du vill förmedla så 
kan du alltid ta bort det. Användandet av benämningen ”såklart” i ”hon tog såklart snabbt bort 
det” (förf. kursv.) tyder på att detta är något självklart och en rättighet som bloggskribent, uttyder 
jag. 
    Kroppen finns ständigt närvarande i konstruerandet av identitet, menar bland annat Giddens49. 
I detta kapitel har jag visat hur bloggskribenterna använder sig av kroppen för att konstruera ett 
representativt framträdande. Kroppens framträdande organiseras på olika sätt. Bland annat 
genom att dölja vissa delar av bilder, men också genom att eftersträva kontroll över vilket 
framträdande som sprids. Det tycks handla om en vilja att visa sig från den bästa sidan, och det 
tycks finnas ett motstånd mot ”fula” bilder. Den konstruerande aspekten syns också i vad 
bloggskribenterna menar att de inte är. Genom dessa beskrivningar framstår bloggskribenternas 
förhållanden till olika ideal och det visar att konstruerandet till viss del är begränsat. Det tycks 
alltså finnas ramar för vad för identitet och livsstil som visas i bloggen. Kontrollen över den bild 
av sig själva som de skapar tycks viktig och avvikande från denna kan skapa konflikt. Denna 
konstruerande aspekt går att spåra i hela bloggskrivandet.  
    Den fokusering på utseende som framkommit under analysen kan delvis kopplas till dagens 
unga vuxnas oro och fixering över utseende och kropp som Ann Frisén menar är ett symptom på 
det omgivande kroppsfixerade samhället.50 Bloggskribenternas identitetsskapande kopplas på så 
vis till det omgivande samhället. Även med Baumans teorier kan bloggskribenternas 
identitetsskapande kopplas till det omgivande samhället. Bauman menar att den valbarhet som 
han beskriver finns i konsumtionssamhället är förknippad med en skyldighet att välja. Så den 
frihet som skulle kunna kopplas till att ha många val är snarare en skyldighet att välja. För att 
behålla sin attraktiva position måste du också välja inom de ramar som är förknippade med den 
livsstil som du valt.51 Det aktiva konstruerandet framstår som ett väljande mellan olika ideal, 
världsbilder, identiteter och livsstilar. Ett val som tycks till viss del begränsat. Den reflexivitet 
som Giddens menar är specifik för moderniteten gör individen ansvarig för den egna kroppens 
utformning. Det är ett ansvar och också ett behov av att upprätthålla en viss identitet och livsstil. 
Detta beskriver Giddens som ett behov av kontroll över kroppens framträdande och 
uppträdande, vilket han menar har blivit ett allmänt drag i vardagslivet.52 

                                                 
49 Giddens, s. 122 
50 Frisén, s. 27ff 
51 Bauman, s. 86, 97, 105 
52 Giddens, s. 126ff 
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Marknadsföring av självet 
I min metodologiska bakgrund har jag beskrivit hur jag sett en marknadsföringsrepertoar ta form 
under genomläsning av bloggmaterialet. Denna repertoar utgörs av bloggskribenternas 
marknadsföring av sig själva som attraktiva varor som jag tycker mig ha sett. Jag kommer att 
börja med att beskriva den i förhållande till hur bloggskribenterna riktar sina texter mot en läsare 
och att detta kan visa på att de anser att deras texter har relevans för fler än dem själva och deras 
nära. Detta har jag snuddat vid innan under analys av ”vardagssörjan”. Jag kommer också att 
analysera detta utifrån hur bloggskribenterna hävdar sin egen identitet och sin egen blogg genom 
att jämföra sig och ”tävla” med andra bloggskribenter om höga placeringar på listor över flest 
läsare. Skapandet av sig själva som attraktiva varor berör också hur bloggskribenterna till viss del 
framhåller en ”perfekt” bild av sig själva i sina bloggar, vilket också har berörts tidigare. Jag 
kommer vidare i detta kapitel att analysera bloggskribenternas offentlighet och viss status samt 
hur bloggskribenternas inlägg till viss del har självbespeglande drag. 

Hävdandet av blogg 
”Hävdandet av blogg” som jag har döpt denna del till berör hur bloggskribenterna genom att 
hävda sin egen blogg hävdar sin egen identitet. Detta hävdande tycks ske bland annat genom 
riktandet och underhållandet av en läsarkrets samt ”tävlandet” med andra bloggskribenter om 
läsare och höga listplaceringar. Det går också att urskilja i deras svar på negativ kritik. 
Bloggskribenterna uttrycker en strävan efter att ha läsare till sin blogg. Så som jag tidigare 
beskrivit det tycks det vara ett tecken på bloggens relevans och därmed bloggskribentens succé. 
    I ett citat av Kissie går det att urskilja dels riktandet till läsaren, samt hävdandet av blogg och 
tävlandet eller jämförandet med andra bloggar. På hennes ”gillar lista” denna gång hamnar 
hennes nya design på tredje plats: 

3. MIn nya design! 
Visst är den snygg? =D Min blogg känns fräsh och snygg och visst äger min blog alla andras? 
Jag vet att ni håller med mig och ni som inte gör det är bara avundsjuka. Det är fakta =) 
(Kissie, 2009-04-18, 18:42:55) 

Genom att använda superlativ om sin blogg, som ”fräsh”, ”snygg” och ”visst äger min blog”, 
förefaller hon söka efter ett erkännande av sin bloggs höga värde. Hon anser, i citatet, att hennes 
blogg är snygg och genom att hävda det på detta sätt kan hon skapa ett klimat där flera anser det. 
Hon har hävdat sin blogg, och alltså sig själv. Genom att skriva ”[…] och ni som inte gör det är 
bara avundsjuka” tycks hon skapa ett bekräftande tillstånd av sin blogg som är svårt att komma 
ifrån. All kritik av detta kan därmed klassas som avundsjuka, vilket hon menar ”är fakta”. Det 
förefaller med andra ord svårt att inte hålla med. Uttalandet är också riktat mot läsare, frågorna i 
citatet öppnar upp en kommunikativ aspekt. Användandet av ”ni” riktar även det uttalandet mot 
någon. Detta uppmärksammande av läsaren förefaller att grundas i en tanke att bloggskribentens 
inlägg är relevant för flera. 
    Det förs en hel del statistik kring bloggar och hur de står sig i jämförelse med varandra, 
syftande på antalet läsare. Bloggskribenterna tycks väldigt stolta över sina höga placeringar när de 
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lyfter fram dem och ett eventuellt tapp kan ses som en förlust. Storstadspojken kommenterar 
detta i ett inlägg efter att han tappat besökare åt, som det verkar, en annan bloggskribent. 

Bland annat på grund av att Spotlife har blivit hackade och att jag tidigare uppdaterade lite 
dåligt har jag tappat några placeringar på bloggportalen. Jag ser att någon TomicTomi gått om 
mig med råge och jag undrar vem den här lilla mannen är? Finns han på riktigt eller har han 
uppstått genom någon slags fusion av latte, ciggaretter, läppglans (som han använder) och 
dåligt tagna mobilbilder. Har det uppstått en ny art vid sidan av homosapiens – homo 
bloggfjortius? Om så är fallet bevare oss… (Storstadspojken, 2009-04-07, 11:28) 

Detta citat går också att koppla till temat ”hävdande av blogg” som delvis syftar till ett tävlande 
mellan bloggskribenterna. Ett tapp i statistiken tycks innebära en tillfällig förlust i tävlandet om 
läsarna. I citatet har Storstadspojken förlorat läsare till TomicTomi, på vilket han svarar med att 
ifrågasätta TomicTomis existens. Genom att ifrågasätta en annan bloggskribents existens tycks 
han vilja bekräfta sin egen. De flesta bloggarna berör denna statistik vilket förefaller som att de 
legitimerar sina bloggar genom statistik över läsare. Kenza skriver: 

[…] Förresten så kikade jag precis på statistiken och såg att de senaste dagarna så har jag haft 
över 60 000 unika besökare! Det brukar annars ligga på mellan 50 000-55 000 (jag går som vanligt 
efter staistiken här inne på mitt bloggverktyg – blogg.se), så det har ökat rätt rejält på bara några dagar. 
Kul att nya hittar hit hela tiden! Ni är så välkomna så, hoppas att ni stannar =) (Kenza, 2009-
04-03, 12:22:32) 

Här berör Kenza en ökning i läsarstatistiken som hon benämner som ”kul”. Hon riktar sig även 
direkt till dessa när hon skriver att hon hoppas att dem stannar. Kenza lyfter även fram sin 
”ställning” bland bloggarna i sin presentation av sig själv på sin blogg: 

[…]Här i en av Sveriges största bloggar (framröstad som Årets blogg 2008 i VeckoRevyn blog 
awards!) med ca 50 000 unika besökare varje dag så skriver jag om […]53 

Hon beskriver sin blogg som en av Sveriges största bloggar vilket skapar ett mervärde åt hennes 
blogg. Genom att hävda sin blogg skapar hon mervärde åt det som hon skriver på bloggen och 
därmed den världsbild som hon representerar. Hävdandet av sin blogg och därmed sig själva är 
ett generellt drag i alla bloggar. Det innebär ofta ett direkt riktande till läsarna, ett uppmuntrande 
drag och ett aktiverande drag: 

Ni kan alltid skicka frågor, funderingar, bilder och annat till Göteborgs största bloggare på […] 
om jag är snäll så kanske jag bjuder på en länk till din blogg... (DennisM, 2009-03-30, 21:05:06) 

Genom att skriva att han är Göteborgs största bloggare tycks han hävda sin egen betydelse. Det 
är också ett givande och tagande mellan bloggare. Bloggskribenterna har några av de mest lästa 
bloggarna vilket tycks ge deras bloggar ett mervärde. En bloggskribent som inte har så många 
läsare kämpar om att bli länkad till, det kan ge en mer läst blogg en viss makt vilket citatet ovan 
tyder på ”om jag är snäll så kanske jag bjuder på en länk till din blogg…”. I citatet riktar sig 
DennisM direkt till läsaren genom att skriva ”Ni kan alltid […]” och ”[…] en länk till din 
blogg…” (förf. kursv.), han uppmuntrar också läsaren genom att eventuellt erbjuda dem ”en länk 
till din blogg”. Han aktiverar dem genom att be dem att ”skicka frågor, funderingar, bilder”. 

                                                 
53 Kenza, http://kenzas.se/, Hämtad 2009-04-14 
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Läsaren är centrerad i citatet, men det förefaller också bygga på DennisM´s status som 
”Göteborgs största bloggare”. Denna status, som en av de största bloggskribenterna, har beskrivs 
av flera av bloggskribenterna kopplat till deras bloggar, och det tycks viktig för dem. Det går att 
urskilja detta även i hur de hanterar kritik av sina bloggar. Följande citat av DennisM visar på en 
viss betydelse av att vara en ”stor” bloggskribent. Under rubriken ”DennisM.se är fortfarande 
störst!” skriver han: 
 
 

 

 

 

 

     Fig. 12 

Jag får läsa många roliga saker om mig själv varje dag och det senaste jag har fått läsa är att 
min blogg inte längre är Göteborgs största blogg. Jag måste erkänna att jag inte har så bra koll 
på mina besökssiffror så jag var tvungen att kolla upp det själv och kära läsare, det stämmer 
inte! Jag är fortfarande Göteborgs största bloggare. […] (DennisM, 2009-04-03, 16:36:19) 

För att bevisa att han fortfarande är Göteborgs största bloggare har han lagt in en bild över 
statistiken från bloggportalen som visar på hans första plats över ”mest besökta privata bloggarna 
i Göteborg”. Han börjar inlägget med ”jag får läsa många roliga saker om mig själv […]” vilket 
visar på att han ser det som ett skämt att någon skulle ha gått om honom i statistiken. Han tycks 
hävda sin blogg genom att visa på det orimliga i detta. 
    Hävdandet av blogg och identitet går alltså också att urskilja i hur bloggskribenterna reagerar 
på och besvarar negativa kommentarer kring sina bloggar. Det tycks ibland kunna ta uttryck i 
form av en tävlan och smutskastande mellan bloggskribenterna. I ett citat av Dessie försvara hon 
sig mot att det startat en grupp på Facebook som heter ”Bojkotta Desirée Nilsson”.  

… Som de flesta vet så finns det ett facebook team om mig (Bojkotta Desirée Nilsson) Haha 
patetiskt! Jag skrattar å Hugo! Han började göra ”Hat grejer” mot mig när han bad mig länka 
till hans blogg […] hade 5,000 besökare då (vilket han inte trodde på) men nu har jag ju dubbla 
det. Men iaf! Om man säger såhär, 600 är med i Bojkotta Dessirée teamet, och dem flesta har 
faktiskt skrivit att dem gick medlem bara för att kunna komentera och tjafsa mot hugo som 
gjort temaet. Så man kan säga att det är 300 peroner där i det teamet som gillar mig och 300 
som faktiskt hatar mig, rent ut sagt. Och om man säger såhär, 300 jämfört med mina 10,000 är 
INGENTING. Så tekniskt sätt så är jag ganska omtyckt. […] (Desirée, 2009-03-30, 12:20:11) 

I citatet rättfärdigar Dessie sin blogg som ett svar på den kritik, och som hon själv skriver ”hat” 
mot henne. Rättfärdigandet gör hon genom att räkna upp hur många läsare som hon har, vilket 
tycks visa på hennes status, och genom detta räkna ut hur många som ”faktiskt hatar” henne och 
som faktiskt ”gillar” henne. Hon kommer fram till att de som hatar henne är ”INGENTING” 
mot de som faktiskt gillar henne. Enligt denna beräkning menar hon att hon är ”ganska omtyckt” 
och på det sättet har hon hävdat sin blogg och därmed sig själv. Hon underminimerar detta hat 
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genom att visa på det orimliga i det och genom att underminera den som står bakom gruppen så 
underminerar hon hela gruppen, ”Haha patetiskt! Jag skrattar å Hugo!”. Senare i det inlägget så 
uppmanar hon att läsarna ska ge henne svar på tal. Det gör hon genom att tala direkt till läsaren 
och be denna kommentera: 

Hur många av er, där ute hatar mig? Komentera, så jag får svar på tal.! Hatar ni mig? 
Svara , JA eller NEJ. Ni kan komentera anonymt, för denna gång! (Desirée, 2009-03-30, 
12:20:11) 

Hon syftar också på ett ”där ute”, ett virtuellt universum av läsare som kan tala om för henne om 
hon duger. Läsaren tycks fungera som en bekräftelse på hur hon betraktas av andra och vilken 
status hon och hennes blogg har. Bauman skriver att internet ger en unik möjlighet att få sin 
identitet bekräftad, läsaren eller ”den andre” fungerar som både en mottagare och en sändare av 
information genom vilken bloggskribenten kan få feedback och självbekräftelse.54 
    TomicTomi skriver vid ett tillfälle ett inlägg som förmedlar hur han svarar på kritik och 
feedback från läsarna:  

Herregud människor, Palla rent ut sagt! [rubrik] 

Är vissa så jävla bortkomna att ni inte fattar att det var första april igår? Inlägget jag 
skrev näst senast är ju bara ett skämt (flera skämt).. Cirka 180 kommentarer fick jag till, alla var 
lika patetiska om hur patetsik jag var. Herregud människor är ni sanna? Jag raderar alla, mitt 
aprilskämt är för fint för era kommentarer. Nu kan jag även tänka att Kenza måste ha det 
jobbigt och godkänna kommentarer. Skriver igen senare. Puss Raring.. (TomicTomi, 2009-
04-02, 08:21:2) 

Citatet berättar att TomicTomi har fått massor av kommentarer på ett inlägg som han skrev den 
första april och som därmed var ett aprilskämt. Trots att det var ett (”flera”) skämt, menar han, 
att han ändå helt felaktigt fått en massa negativa kommentarer. Han hävdar sin blogg genom att 
ironisera över dessa kommentarer. Genom en mängd extremformuleringar, som ”Herregud 
människor är ni sanna?” och ”så jävla bortkomna”, tycks han underminera de som kommenterat 
och rättfärdigar sin egen blogg och sitt föregående inlägg. Han förefaller också visa på den 
bloggstatus som han anser sig ha med att underminera de negativa kommentarer som han fått 
med uttalandet ”[…] mitt aprilskämt är för fint för era kommentarer.”.  
    Bloggskribenternas kommenterande över tapp i statistiken av läsare och deras glädje och 
poängterande över det faktum att de ligger högt upp på sådana listor över läsarstatistik kan 
kopplas till Baumans resonemang om medlemmarna i konsumtionssamhällets skapande av sig 
själva som en säljbar vara. De förväntas göra sig tillgängliga på marknaden, konkurrerar med 
resten av medlemmarna och söka det värde som gynnar mest. Drivkraften är att avancera till en 
annan nivå, nå en högre rang och stiga till en högre position i någon tabell.55 Det är ett görande 
som blir tydligt bland bloggskribenterna, där en hög placering på en tabell över läsarstatistik tycks 
vara det ultimata beviset på succé. Hävdandet av blogg är egentligen ett hävdande av sig själva. 
Den identitet som uttrycks genom bloggen hävdas genom att hävda sin bloggs relevans för fler 
                                                 
54 Bauman, s. 125ff 
55 Ibid., s. 73 
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än dem själva. Detta hävdande sker delvis genom ett riktande och en medvetenhet kring läsarna 
samt dels i förhållande till andra bloggar. Bloggskribenterna förefaller vara konkurrenter, på ett 
liknande sätt som Bauman menar att individerna i konsumtionssamhället är konkurrenter. Flera 
av de bloggskribenter jag har tittat på förhåller sig till varandra, deras eget hävdande av blogg blir 
ett underminerande av någon annans. Att både skriva negativa kommentarer och försvara sig mot 
andras negativa kommentarer tycks vara en del av bloggandet.  

Offentlighet 
Jag har identifierat en kamp kring de höga placeringarna över läsarstatistik, och alltså en kamp om 
åtråvärdhet. Den högsta placeringen ger den högsta åtråvärdheten. Det kan också visa på att en 
av drivkrafterna till bloggandet tycks vara att ”vara någon”, och att bli en offentlig person att 
räkna med. Bloggskribenterna förefaller ha en viss status och en viss offentlighet, ett slags 
”kändisskap”. Det tycks alltså som att bloggskribenterna konstruerar identitet på bloggen i ett 
offentligt klimat. Bloggskribenterna berör detta, mer eller mindre, i sina bloggar och det förefaller 
vara en relevant aspekt av bloggandet. I citatet nedan berör Dessie sin ”offentlighet”: 

Kändis-Dessie, hahah [rubrik] 

Jag.... Kändis?! Haha nejdå! Men idag när jag satt i gullmarsplan, så står ett gäng småfjortisar 
och kollar på mig, och viskar. Sen går en av dem fram och säger 
 "Hej ursäkta, är det du som är Desirée Nilsson?"  
Jag - Ja? och står där som ett frågetecken... 
Dem - Kan min kompis som står där borta få en autograf? 
Jag - Tyvärr, skriver inte sånt! *Kollar lite snett,och går därifrån....!) 

Riktigt pinsamt, små fjortisar! Haha, men lite gulligt faktiskt. Man såg hur dem verkligen såg 
upp till mig! =) (Desirée, 2009-03-31, 22:04:28) 

Förfarandet som beskrivs i citatet tyder på att Dessies bloggskrivande får effekter utanför internet 
och hon tycks i vissa fall bli en offentlig person. Genom att skriva det i sin blogg hävdar hon sig 
själv, sin blogg och skapar ett mervärde åt bloggen. Uttalandet ”man såg hur dem verkligen såg 
upp till mig” visar på den status hon till viss del anser sig få genom sitt bloggande och hur hon 
använder denna för att berättiga sig själv och sin blogg. 
    Bloggskribenternas kommenterande kring offentlighet och eventuellt ”kändisskap” tyder på ett 
identitetsskapande i offentlighet. Kändisskap och offentligheten förefaller därigenom vara en 
drivkraft i bloggskrivandet. Kissie skriver vid ett tillfälle följande: 

Har nyss fått en bunt brev, kom att tänka på att det var bara för några månader sen jag alltid 
ropade från mitt rum ’är det något brev till mig?!’, och det var det aldrig. Nu var hela bunten till 
bara mig, vilken skillnad va? Haha =)[…] (Kissie, 2009-03-31, 19:13:21) 

Citatet visar på att hennes bloggskrivande har förändrat hennes status. Att få hem brev kan ses 
som tecken på att ”vara någon”, och att vara populär, och detta tycks vara eftersträvansvärt. Att 
vara en bloggskribent tycks alltså i de bloggar jag har titta på skapa ett mervärde åt 
bloggskribenten. Bloggskribenternas mervärde tycks delvis uttryckas genom uppmärksamheten 
från läsarna: 
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Natten blev väldigt lyckad och händelserik med bl.a. fyra bloggläsare som kom fram på stan 
och ville ta kort med mig. (DennisM, 2009-04-05, 09:52:00)  

I citatet beskriver DennisM hur han blivit uppmärksammad av läsare på ”stan”, och detta kopplas 
till en ”lyckad och händelserik” natt. Flera av bloggskribenterna uttrycker hur de blir 
uppmärksammade av läsare när de möter dessa. Genom att skriva detta på sina bloggar tycks de 
skapa en bild av sig själva som kända bloggskribenter, vilket ger ett mervärde åt bloggen. 
    Kenza som också bloggar åt MTV tycks ha lyckats skapa sig en plattform som bloggskribent i 
det offentliga. Hennes status bekräftas av de uppdrag hon får genom detta jobb.  

New York! 

Nu får jag äntligen berätta för er vad som händer denna underbara månad. Om 2 veckor åker 
jag och MTV-bloggaren Malin till New York i samband med MTV's serie "the City"! Kan ni 
fatta? Det kommer bli så grymt kul!  
Lite mer om vad det är vi ska göra där kan ni läsa om på min MTV-blogg där ni även kan 
komma med tips. Om ni inte vet vad "the City" är för något kan ni spana in det senaste 
avsnittet här!  
Ah, jag är så jävla taggad! Vilken fantastisk månad. (Kenza, 2009-04-03, 14:07:16)  

I citatet berättar Kenza att hon kommer att få åka till New York genom sitt jobb på MTV. Det 
mervärde som Kenza tycks få genom sitt bloggande och den offentlighet hon tycks ha erhållit 
genom att vara en stor bloggskribent uttrycks till viss del annorlunda än övriga bloggskribenter. 
Hon skriver i mitt material inte om hur läsare kommer fram och ber om autografer, så som 
citaten ovan visar hos några av de andra bloggskribenterna. I hennes blogg förefaller detta 
mervärde genom tecken som kan tydas som positiva effekter av att vara erkänd bloggskribent. 
    Detta mervärde som flera av bloggskribenterna tycks ha, kan också ses som ett hävdande av 
blogg och därmed av identitet. Det kan tolkas som ett sätt att lyfta fram sig själva på ett specifikt 
positivt sätt. Att vara igenkänd på stan, eller jobba åt en känd tv-kanal kan vara tecken på en hög 
status. Vikten av att synas i konsumtionssamhället, som beskrivs av bland annat Bauman, blir 
därmed tydlig i bloggskribenternas konstruerande och användande av blogg. Det tycks i och med 
detta finnas ett behov av att lyfta fram och hävda sig själva som ”snygga”, ”söta” och ”älskade”. 
Genom att uttalanden som talar om att de är detta lyfter de fram sin personlighet på ett 
självhävdande sätt. Kenza har i sin blogg mycket bilder på sig själv. Det kan tyda på ett behov att 
visa upp sig, självbespegling. 

 

 Fig. 13 
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I fredags. Jag är nog helt kär i mina läppar. Tackar pappa för hans fina gener. (Kenza, 2009-03-
31, 06:52:51) 

Kenzas många bilder på sig själv och hennes ”[j]ag är nog helt kär i mina läppar” ovan framträder 
som ett hävdande av sig själv och sitt utseende samt ett poängterande av sin egen betydelse. Det 
finns i bloggskribenternas inlägg flera exempel på detta självhävdande kopplat till att skriva hur 
mycket de älskar sig själva eller hur snygga de tycker att de är. Följande citat visar på samma 
tendens hos Kissie: 

Fig. 14 

Är inte jag söt idag?! ÅH! Bara för att ni har dålig självkänsla behöver jag inte ha det, ÄLSKAR 
MIG! (Kissie, 2009-03-30, 12:22:24) 

Genom att skriva självhävdande tycks Kissies egen betydelse lyftas fram. Genom att skriva ”bara 
för att ni har dålig självkänsla så behöver inte jag ha det” så berättigar hon sin egen 
uppmärksamhet riktad mot hennes själv. Bloggskribenternas hävdande av blogg och identitet 
som beskrivits under analysen kan tolkas som ett hävdande av sig själva. Det speglar känslor av 
betydelse och överlägsenhet, eller åtminstone ett uttryck för sådana känslor, och i dessa 
självhävdande uttryck ovan blir det extra tydligt. Detta självhävdande kan beskrivas ha 
narcissistiska drag och kan ses som ett redskap för att marknadsföra sig själva. Dessa 
narcissistiska drag har även beskrivits av Janina Weitner i hennes uppsats om blogg. Hon menar 
att i de bloggar hon har tittat på finns det ett självbespeglande drag och en utbredd 
självupptagenhet. Blogg skrivs för att bli mer intressant och speciell, menar hon vidare. I hennes 
användning är narcissism ett tecken på en svag känsla för ”jaget” och individen kompenserar sin 
känsla av rastlöshet med en storslagen uppfattning om sig själv. Hon beskriver en känsla av att 
”vara någon” som en drivkraft för bloggskrivandet.56 De tendenser av narcissism som jag spårat i 
bloggskribenternas inlägg ska dock inte överdrivas och andra tendenser kan också skönjas. 
Hävdandet av blogg och identitet tycks vara viktigt för identitetsskapandet, varför detta är viktig 
är dock svårt att svara på i detta material. Det är dock tydligt att en hel del av bloggskribenternas 
uttalanden förhåller sig till ett ”snyggt” yttre. Att ha ett attraktivt yttre och ett inre som 
korresponderar med den livsstil som de valt förefaller därför att vara relativt viktigt. Detta tyder 
också på krav och ideal som mer eller mindre bör levas upp till. Det tyder också på gränser i hur 
bloggskribenterna tillåter sig förmedla sig själva. 
                                                 
56 Weitner, http://www.uppsatser.se/uppsats/937298ce07/, hämtad 2009-04-26 
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    Genom bloggskribenternas hets efter en placering på listor som mäter statistik och deras 
”tävlande” med andra bloggskribenter om att erhålla dessa placeringar visar på betydelsen av att 
bekräfta sin existens. De tycks delvis skriva för att berättiga sin existens. Bloggskribenternas liv är 
kanske inte mer intressant än någon annans, men de upplever uppenbarligen ett behov av att 
berättiga sin existens. Genom bloggen finns det också möjlighet att få bekräftelse och feedback 
på sina inlägg och alltså på sina tankar och sin livsstil och identitet. Berättigandet av sin existens 
genom bloggen har även uppmärksammats av andra bloggstudier. Bland annat så skriver Bonnie 
A. Nardi et al i artikeln ”I´m blogging this”, som togs upp under Forskat om blogg, om detta. De 
beskriver en ”jag bloggar alltså finns jag” – del av bloggskrivandet och kopplar det till att bekräfta 
sin existens som individer i samhället. De vardagshändelser som beskrivits i början av analysen, 
som utgör en stor del av bloggskrivandet, kan av en utomstående läsare ses som triviala 
händelser. Men precis så som Bonnie A. Nardi et al påpekar i artikeln så har bloggskribenterna 
ansett det tillräckligt relevant för att dokumenteras.57  
    Bloggskribenternas riktande mot läsaren och hävdande av blogg genom att konkurrera med 
andra bloggskribenter tycks alltså innebär ett hävdande och bekräftande av identitet och livsstil, 
av existens. De olika placeringarna på olika listor tycks fungera som tecken på bloggens relevans 
och bloggskribenternas succé. Genom att lyfta fram sin eventuella offentliga status skapar de 
mervärde och status åt sig själva och sin blogg. Konstruerandet av identitet och livsstil tycks alltså 
ha självbekräftande drag.  

Sammanfattande analys 
Ovanstående analys har behandlat konstruktionen av identitet och livsstil i bloggen. Genom att 
identifiera olika tolkningsrepertoarer har jag beskrivit och analyserat hur bloggskribenterna 
konstruerar livsstil och identitet i sina bloggar. Dessa tolkningsrepertoarer har fungerat som 
analytiska redskap för att göra detta. De tre tolkningsrepertoarerna har jag döpt till Vardagssörjan, 
Kroppens repertoar och Marknadsföringsrepertoaren. Var och en av dessa tolkningsrepertoarer har 
använts för att visa på hur de förhåller sig till bloggskribenternas konstruerande av identitet och 
livsstil. 
    ”Vardagssörjan” visar på hur det är vardagen som är konstituerande för bloggskribenternas 
inlägg. Det är utifrån bloggskribenternas vardag som konstruerandet av identitet och livsstil 
tydliggörs. Vardagen i sig utgörs av olika teman som är generella hos bloggskribenterna. Dessa 
teman är bland annat, shopping, kläder, prylar, utseende, umgänge, skola, jobb, träning, ätande, 
boende, och kan ses som kulturella tecken för meningsskapande hos bloggskribenterna. 
Framställningarna av dessa tecken i bloggarna kan ses forma bilden av en ideal livsstil. Bilderna 
som bloggskribenterna lägger upp på sig själva och sin vardag fungerar i sin tur som visuella 
tecken över vardagen och över den livsstil som förmedlas. De fungerar alltså som ett visuellt 
komplement till det som beskrivs i inläggen. De vardagliga uttryck som konstituerar 
bloggskribenternas inlägg kan för en utomstående läsare te sig som triviala. Men som Bonnie A. 
                                                 
57 Bonnie A. Nardi et al, s. 4ff 
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Nardi et al påpekar så har bloggskribenten själv ansett det tillräckligt relevant för att publiceras. 
Författarna har också identifierat en av anledningarna att skriva blogg som ett bekräftande av 
existens. De till synes triviala händelser som konstituerar vardagen för bloggskribenterna och 
därmed också deras inlägg kan ses som ett bekräftande av existens. Även riktandet mot en läsare 
som är utmärkande för alla bloggskribenterna, kan tyda på detta bekräftande av existens och av 
identitet och livsstil.  
    Bloggskribenternas identitetsskapande utgörs av dels kroppen och självet. Kroppen är enligt 
Giddens alltid närvarande i identitetsskapandet. Jag har med hjälp av ”kroppens repertoar” 
analyserat hur bloggskribenterna framställer och använder kroppen för att konstruera identitet 
och livsstil. För att göra detta har jag använt mig av Giddens begrepp framträdande och uppträdande. 
Kroppens framträdande menar han är det som är synligt för individen själv och för andra medan 
kroppens uppträdande är hur kroppen används. Kroppens framträdande är mest tydligt genom 
de bilder som bloggskribenten använder sig av och kroppens uppträdande är den aktiva 
organiseringen av kroppen som jag tyckt mig sätt. Jag har i analysen visat på hur det finns en 
sådan aktiv organisering och en konstruerande aspekt bakom hur kroppen framställs på bilderna. 
Det tycks vara ett ”bästa visuellt jag” som eftersträvas. Genom en organisering av kroppen 
framställs identitet och livsstil i bloggen. Denna framställning förhåller sig till och konstruerar 
ideal kring identitet och livsstil. Bloggskribenterna tycks eftersträva en viss kontroll över denna 
framställning och brist på kontroll framställs på ett konfliktfyllt sätt. Livsstil och identitet uttrycks 
också genom att bloggskribenterna förhåller sig till vad de inte är samt ironiserar över dessa bilder. 
Det i sin tur tyder på gränser i kroppens framträdande och bloggskribenternas konstruerande av 
identitet och livsstil. Det framställs både som ett försvar mot en specifik livsstil och ett 
bekräftande av en annan. Jag har i denna tolkningsrepertoar också visat på hur den konstruerande 
aspekten är konstituerande för hela bloggskapandet. 
    Den konstruerande aspekt som beskrivits i förhållande till kroppens repertoar har jag även 
förstått som en del i att konstruera sig som en attraktiv ”vara” . Utifrån delvis detta har en tredje 
tolkningsrepertoar tagit form, som jag har kallat för ”marknadsföringsrepertoaren”. Den 
konstitueras vidare av bloggskribenternas riktande mot en läsare, som jag har tolkat som en 
marknadsförande- och offentlighetsaspekt. Jag har också beskrivit hur bloggskribenterna hävdar 
sin blogg på ett marknadsförande sätt. Bland annat genom ett ”tävlande” med andra 
bloggskribenter över läsare. En hög placering på listor som visar statistik över läsare tycks 
eftersträvansvärt för bloggskribenterna, vilket ett poängterande av denna statistik har visat på. 
Hävdandet av blogg visar sig också genom bloggskribenternas försvar mot och reaktioner på 
negativa kommentarer. Detta hävdande av blogg blir med andra ord ett hävdande av identitet och 
därmed en marknadsföring av självet. Marknadsföringen av självet har jag också identifierat i det 
mervärde som bloggskribenternas offentliga status tycks skapa. I bloggskribenternas uttalanden 
har jag också tyckt mig sett ett självhävdande drag som skulle kunna tolkas som ett narcissistiskt 
drag. Marknadsföringen av självet kan också tolkas som ett hävdande av existens. 
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Slutdiskussion  
Bloggskribenternas bloggar är en del av det omgivande samhället och de förhåller sig på så sätt till 
ideal och normer som är en del av detta. Det omgivande samhället har av exempelvis Bauman 
beskrivits som ett konsumtionssamhälle och i bloggskribenternas inlägg går det att uttolka hur de 
förhåller sig till en roll som konsument i detta samhälle. Detta konsumtionssamhälle har 
beskrivits i den inledande delen av uppsatsen och återkopplats till under analysen och det är 
kopplat till detta samhälle som bloggskribenterna konstruerar identiteter och livsstilar. De tecken 
och teman som framkommer i analys av ”vardagssörjan”, är shopping, kläder, prylar, utseende, 
umgänge, skola, jobb, träning, ätande, boende, kan alla kopplas till att vara konsumenter i 
konsumtionssamhället. Genom dessa konsumtionstecken tycks bloggskribenterna konstruera och 
förhålla sig till ideal kring livsstil och identitet. Dessa tecken kan ses som kulturella koder som 
fungerar meningsskapande för bloggskribenten och framställningen av dessa konstituerar en 
eftersträvansvärd livsstil. Konsumerandet av varor framställs av konsumtionsmarknaden som 
vägledande för att möta en strävan efter att räcka till, menar Bauman. De ovanstående beskrivna 
tecken på livsstil förverkligas genom konsumtion, och varorna bildar dessa vägledande ting 
genom vilka konsumenterna kan uppnå de ideal som krävs för att räcka till. Varorna blir 
redskapen genom vilka konsumenterna ska göra sig själva på bästa sätt. 
    Att vara medlem i konsumtionssamhället innebär enligt Bauman inte bara att konsumera, det 
innebär också att ständigt skapa och omskapa sig själv som en attraktiv vara. Denna 
konstruerande aspekt av att vara medlem i konsumtionssamhället är en stor del av att skapa 
blogg, vilket visades i analysen dels genom den aktiva tanken bakom bilderna samt möjligheten 
att ta bort delar av inlägg efter att de publicerats. Sättet som detta framställs på av 
bloggskribenterna visade på en självklarhet i detta konstruerande. Det framstod närmast som en 
rättighet som bloggskribent. Konstruerandet kan alltså beskrivas som inbyggt i bloggskapandet, 
och skapandet av identitet och livsstil på bloggen. Detta konstruerande är alltså en del i att skapa 
sig själva och detta bör i konsumtionssamhället resultera i en attraktiv vara som lever upp till 
marknadens krav. I bloggskribenternas uttalanden går det att utläsa en strävan efter att på 
bloggen framstå enligt principen ”sitt bästa jag”. I analysen av kroppens organisering i bloggen 
visade att kroppens framträdande riktades efter att framställas på ett specifikt sätt. Analysen 
visade också att bloggskribenterna kontrollerade denna framställning noga. Jag har också visat på 
hur konflikt skapas i bristen på denna kontroll som kan hota den bild som bloggskribenten vill 
förmedla av sig själv. Bilderna framstod som organiserade efter deras ”bästa visuella jag”, 
kroppens bästa framträdande. Utseendet var en viktig del av denna organisering. Detta 
organiserande visade sig bland annat genom att vissa eventuellt mindre fördelaktiga delar av 
bilderna togs bort, eller täcktes över. Kroppens framträdande användes således för att uppnå 
olika ideal. I konsumtionssamhället blir en ständig strävan att uppnå olika ideal viktig för att anses 
”räcka till”. Det pris som står till buds för detta konstruerande är erkännande och för att erhålla 
detta krävs det att bloggskribenterna aktivt konstruerar sig själva enligt principen ”det bästa 
möjliga”. Det tycks finnas ett ansvar och en skyldighet hos bloggskribenterna att upprätthålla den 
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image som de skapar och att ständigt förändras och omskapas efter nya ideal. I 
konsumtionssamhället är det upp till var och en att marknadsföra sig själva och att skapa sig 
själva och individens säljbarhet mäts i erkännande. Bloggskribenterna konstruerar identitet och 
livsstil i en offentlig miljö som tycks skapa status och mervärde åt dem själva och deras bloggar. 
Deras konstruktion är präglad av en drivkraft att ”vara någon” och erhålla de sociala priser i form 
av erkännande som den offentliga bloggstatusen tycks inge. Det kan också ses som ett behov att 
synas.  
    De ideal kopplade till kroppens framträdande framställdes också genom att bloggskribenterna 
beskrev vad de inte är. Det visade på gränser i hur de konstruerar identitet och livsstil. Genom att 
ironisera över olika bilder över identiteter och livsstilar och försvara sig mot dessa bilder visar de 
på gränserna i deras identitetsskapande. Detta kan också ses som ett hävdande av blogg. 
Hävdandet av bloggen och identiteten har jag i analysen kopplat till att bloggskribenten 
marknadsför sig själv. Detta är konstituerande i konsumtionssamhället då det är upp till individen 
själv att konstruera sig själv enligt principen en attraktiv vara och själv visa på den attraktiviteten. 
Denna marknadsföring av självet visade sig också i hur de hävdade sin blogg i förhållande till 
andra bloggar och hur de försvarade sig emot negativa kommentarer. I konsumtionssamhället 
menar Bauman att medlemmarna blir varandras konkurrenter och att drivkraften i 
konsumerandet ligger i avancemang, upphöjande av rang och att stiga till en högre position i den 
ena eller andra tabellen. I analysen beskrev jag att bloggskribenterna tycktes tävla mot varandra i 
en kamp om erkännande över läsare. Detta erkännande visade sig i höga placeringar på listor som 
mätte statistik över läsare. Bloggen kan därigenom beskrivas som en ideal plats att utöva och 
konstruera identitet i konsumtionssamhället, att framställa sig som attraktiva varor, där läsarna 
fungerar som tecken på dess åtråvärdhet. Bloggskribenterna kan i bloggen konstruera och 
framställa sig själva på ett specifikt sätt och få direkt feedback på sin marknadsföring av sig själva. 
Genom dels de kommenterande funktioner som finns på bloggsidan, samt sin ställning i olika 
tabeller och statistik över läsare kan deras åtråvärdhet mätas. Läsaren har en funktion som både 
sändare och mottagare i bloggen och fungerar som tecken på godkännande och som ett verktyg 
för självbekräftelse. Detta menar Bauman är en specifik möjlighet som erbjuds på internet. 
    Bloggens offentliga status tycks ha skapat ett mervärde åt bloggskribenterna och en viss 
offentlig status. Detta kan mycket väl vara det ultimata tecknet på erkännande i 
konsumtionssamhället. Men på vilket sätt påverkar det individen i konsumtionssamhället att 
ständigt leva efter den strävan att framställa sig enligt ett ideal kring ”det bästa jaget”? Detta går 
inte att urskilja genom ovanstående analys, men är likväl ett intressant forskningsområde. 
Bloggskribenternas framställningar föreföll ha självbekräftande drag som i vissa fall kan tolkas 
som narcissism. Detta är ett intressant symptom hos individen i konsumtionssamhället som 
skulle kunna tolkas som en effekt av det ständigt offentliga tillståndet och krav att visa sin bästa 
sida vid alla tillfällen. En annan intressant aspekt av bloggfenomenet som inte har analyserats i 
denna uppsats är dess eventuella effekter för läsarna och dess eventuella spridning av ideal kring 
livsstil och identitet. Bloggen har i uppsatsen beskrivits som en plats fri från den objektivitet som 
exempelvis journalister präglas av. Bloggen blir alltså en plats att fritt reflektera och uttrycka 
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åsikter, helt onyanserat. Det skulle vara mycket intressant att titta på eventuella specifika 
betingelser det kan skapa för ideal och förebilder i samhället. Det skulle också vara intressant att 
vidare analysera hur den specifika offentligheten som de bloggskribenter jag följt har erhållit, och 
som i vissa fall kan betraktas som att bli ”känd”, påverkar bilden av privat och offentligt.  
    Det kan också tyckas speciellt att analysera tonåringars identitetsskapande med tanke på etiska 
aspekter. Flera av bloggskribenterna är också minderåriga. Materialet de publicerar på internet är 
dock offentligt sådant och samtycke krävs därmed inte. Det kan skapa nya betingelser för 
forskningen då det blir lätt att få tillgång till så kallat ”naturligt” material. Det kan dock vara värt 
att fundera över vilka specifika begränsningar material som publicerat för ett offentligt 
sammanhang skapar. Det kan vara en aspekt av identitetsskapande på internet som inte tagits upp 
i denna uppsats. Identitetsskapande på internet har visserligen behandlats som ett offentligt 
publicerat material men det har varit svårare att ur materialet uttolka vilka eventuella 
begränsningar det medför. Det kan också finnas andra aspekter av identitetsskapande på internet 
som kan vara relevanta. Internet har av vissa beskrivits som en frihet för användarna att 
presentera sig så som de själva vill, just då. Det skapar i sig en svårighet kring att veta vilka det är 
man möter på Internet och hur denna användaridentitet hänger ihop med livet utanför nätet. 
Olika teoretiker har olika tankar kring effekterna av detta, och en del anser istället, vilket jag har 
tagit fasta på, att vi tar med oss de föreställningar och fördomar vi har i livet ut på Internet. Jag 
ser alltså inte nödvändigtvis internet som en plats skild från den övriga ”verkligheten”. Det är ju 
inte specifikt för internet att vi konstruerar oss själva och väljer vad vi ska lyfta fram och vad vi 
ska dölja. Vad vi väljer att lyfta fram beror istället på situationen. Individer reflekterar över sig 
själva i alla miljöer. Det som en del menar är snarare att internet har gjort oss medvetna om 
denna reflexivitet.58  
    Det har varit mycket spännande att till viss del få inblick i den värld som detta relativt nya 
fenomen av bloggar skapar. Min tidigare erfarenhet av fenomenet har mestadels varit sporadisk 
och min kunskap var innan knapp. Detta skulle kunna ses som en begränsning för uppsatsen, då 
en hel del arbete ägnats åt att förstå vad en blogg är och hur jag navigerar mig fram i denna värld. 
Det kan å andra sidan också betraktas som en fördel i uppsatsskrivandet då forskaren gärna inte i 
det diskursanalytiska angreppssättet ska analysera de diskurser denne själv är nära, då detta kan 
leda till en låsning i diskursen. 
    I min analys har jag valt att inte analysera de sex bloggskribenterna var för sig. Jag vill med 
detta på inget sätt hävda att de sex bloggskribenter är lika, men jag har kunnat uttyda vissa 
generella drag som är mer eller mindre tydliga hos alla sex. Jag har därför valt att analysera dessa 
likheter, och inte skillnaderna dem emellan. Detta kan ses som en begränsning, men också som 
ett medvetet val kopplat till uppsatsens omfattning. Bloggskribenternas inlägg innehåller fler 
aspekter än de som tagits upp här och även denna begränsning är förenad med den omfattning 
som uppsatsen har. 

                                                 
58 Sveningsson, Lövheim & Bergquist, s. 24-28 
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