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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod med två fokusgrupper undersöka om 

unga kvinnor upplever att deras identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar 

och om det i så fall är denna typ av Internetaktivitet som påverkar deras självbiografiska 

minne, grunden för den personliga identiteten. Eftersom det självbiografiska minnets 

huvudsakliga uppgift är att ge jaget och dess sociala läge en grund genom att dela minnen 

med andra kan Internetaktiviteten ses som en viktig faktor för ungas identitetsbildning. Unga 

spenderar idag lika mycket tid med att vara uppkopplade via olika medier som att umgås med 

familj och vänner. Resultaten indikerar att unga kvinnor ser den värld och livsstil som kända 

Bloggare exponerar i sina Bloggar som ett slags ideal. De unga kvinnorna fick en aha-

upplevelse då de insåg att det som Bloggarna exponerar inte alltid är taget direkt från det 

verkliga livet. 

 

Nyckelord: Identitet, självbiografiskt minne och Blogg (Internetaktivitet). 

  



 
 

Title: To become one: Young women´s identity creation through Blogs. 

 

Abstract 

 

The aim of the study was to through a qualitative method with two focus groups investigate 

how young women perceive that their identity creation is influenced by them reading 

celebrities Blogs and in that case, whether this type of internet activity affect their 

autobiographical memory, the foundation for personal identity. Since the main task of the 

autobiographical memory is to give the ego and its social mode a foundation by sharing 

memories with others, the internet activity should be seen as an important factor for the 

identity formation of young people. Today, the young spend equally much time being 

connected to various media as they do socializing with family and friends. The results indicate 

that young women view the world and lifestyle that known Bloggers expose in their Blogs as 

a kind of ideal. The young women got an aha reaction when they realized that what the 

Bloggers expose is not always equal to the real life. 

 

Keywords: Identity, autobiographically memory and Blog (the Internet Activity). 
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1. Inledning 
 

Dagens sätt för ungdomar att kommunicera med varandra sker till stor del via olika typer av 

medier, bland annat med hjälp av mobiltelefoner och datorer. En ny trend har vuxit fram 

genom Bloggarnas värld där speciellt unga tjejer är aktiva (Nygren, Stattin & Våge, 2005). 

Idag används Bloggar som ett slags dagbok, för att dokumentera sin vardag för sin egen skull, 

men lika mycket för att exponera sig själv, provocera och väcka reaktioner hos andra. 

Bloggare, liksom alla deltagare i onlinemiljöer, kan vara mycket anonyma och utge sig för att 

vara någon annan än de är, detta är särskilt viktigt att tänka på då det gäller kön- och genus i 

identitetsutvecklingen. Enligt Subrahmanyam, Smahel & Greenfield (2006)  är det vanligt att 

utge sig för att vara någon annan än den egentliga individen, vilket både Isabella Löwengrip 

(2012) och Linda Rosling (2012) bekräftar då de berättar att de ständigt levde under press för 

att upprätthålla en image av sig själva samtidigt som de berättar att de själva inspirerats av 

andra kända tjejer till att göra olika kroppsliga ingrepp på grund av en strävan efter att bli och 

få vara perfekt. En strävan som hela tiden växte sig större och större. Lite ville ha mer. De 

skapade en person som egentligen inte var dem, men som blev ett slags ikon för andra unga 

tjejer, vilket medförde att deras opererade bröst och nedbantade kroppar var det som gav dem 

bekräftelse då det väckte stor uppmärksamhet och respons hos unga tjejer (Löwengrip & 

Rosling, 2012). I ett inlägg den 8 oktober 2012 skriver den kända bloggerskan Kissie (2012, 

www.kissies.se) så här: 

 

”Smågrejer som ni får se sen i alla fall. Kommer bli riktigt bra, som ni ser 

så är det inte bara bloggen som förändras det är ju även jag som förändras. 

Här ser ni 2 exempel på hur jag har ändrats.”  

 

En 20-åring som lever ett liv i lyx och badar i pengar vilket visas varje dag genom att hon 

publicerar bilder på sina inköp. En väska för 20 000 kr ”är en liten investering”, som hon 

uttryckte det. Att spendera över 6000 kr om dagen på shopping gör att hon känner sig nöjd, 

liksom att få korrigera sitt utseende gör att hon tycker mer om sig själv. I hennes blogg kan 

skådas många före och efter bilder på bland annat näs-läpp- och bröstoperationer, liksom 

diverse fettsugningar och tandregleringar för att hon ska, som hon själv uttrycker det,” trivas 

till max med sig själv”. I flera inlägg i Kissies Blogg under hösten 2012 har det gått att läsa 

om hur extremt bra hon anser att ögonfransserumet X-lash är för att bygga upp sina fransar 

vad det gäller längd, volym och färg. Hon har lagt upp ett flertal före och efter bilder samt 

olika länkar till Internetsidor där det går att inhandla X-lash till ett kraftigt reducerat pris 
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genom att ange koden ”kissie”. För varje person som inhandlar denna produkt genom att ange 

koden tjänar Kissie enorma pengar. Den 30 oktober 2012 visades ett inslag på Nyhetsmorgon 

i Tv4 att det är farligt att använda detta preparat. Det har visar sig ge farliga rodnader runt 

omkring ögat, klåda, ögonirritation och färändringar av ögonfärgen, samt att det även kan 

påverka synen negativt. Läkemedelsverket har nu förbjudit försäljning av detta i Sverige och 

de företag som ändå säljer det kommer att få betala vite (www.lakemedelsverket.se, 2012).  

 

 Eftersom det är mycket viktigt för ungdomar att bygga upp sin identitet söker 

individer i sena tonåren ständigt information om sig själva från andra genom olika specifika 

sammanhang (Lloyd, 2002). Från att acceptera sina föräldrars åsikter går ungdomar mot att 

utforska kamraters och andras synpunkter, genom att utforska sitt framtida jag och försöka 

besvara frågor om sig själv, kämpar unga för att så småningom kunna bestämma sin egen syn 

på sig själv (Lloyd, 2002). Adamson (2004) fann att framför allt unga flickor i åldrarna 16-18 

år har en lägre konsistens i sin självuppfattning än något äldre samt att detta är kopplat till en 

rad negativa faktorer som till exempel självmordsförsök och att de är mycket påverkningsbara 

i just denna ålder. Goda mellanmänskliga relationer kan fungera som en främjande faktor i 

processen mot en konsistent självbild, tillika skapande av den egna identiteten.   

Identitetsskapandet hänger samman med påverkandet av återkallandet av personliga minnen 

och minnen av självuppfattning. Enligt Neimeyer & Rareshide (1991) finns det ett samband 

mellan jagets identitetsutveckling och det självbiografiska minnet, vilket hjälper till att grunda 

självets mål.  

 

 

1.1 Identitet  

 
Identiteten utvecklas huvudsakligen under tonåren som föregås av en rad stadier enligt 

Erikson (Dunkel & Sefcek, 2009). För varje stadie finns en optimal tidpunkt att genomgå: det 

han benämner som kriser i livet. Hur dessa kriser löses har stor inverkan på hur resultatet för 

senare stadier ter sig. Totalt finns det enligt Erikson åtta stadier där stadie nummer fem är det 

mest viktiga och som handlar om de sena ungdomsåren där identitet vs rollförvirring är det 

primära. Individen ställs inför uppgiften om att utveckla en känsla av själv-kontinuitet 

(Dunkel & Sefcek, 2009). I sena ungdomsåren till tidiga vuxenåren konfronteras den enskilda 

individen för första gången med problem som har att göra med den egna identiteten. Det är i 

detta stadie individen för första gången ställs inför att behöva undersöka ideologiska och 

http://www.lakemedelsverket.se/
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yrkesmässiga alternativ i samhället och måste experimentera med ett stort utbud av olika 

sociala roller (McAdams, 2001). Det är också vid denna tid individen börjar sätta ihop sitt liv 

i en egendefinierad berättelse som är internaliserad och utvecklande om ett själv som 

integrerar jaget synkront och diakront. Detta förklarar också varför en individ i denna ålder 

kan vara irriterad och grinig tillsammans med sina föräldrar, men euforisk tillsammans med 

vänner. Vidare menar McAdams (2001) att individen vill försöka finna en meningsfull 

placering i nya sociala nischer. Tankar och aktiviteter styr individen för att ge livet ett 

speciellt sken av en psykosocial enhet och ett syfte. Identiteten blir till ett problem för en 

individ som befinner sig i övre tonåren eller tidiga vuxenåren då individen för första gången 

inser att hon har varit eller kan vara på många olika sätt och samtidigt upplever en stark 

önskan, och också uppmuntran av samhället, om att vara på ett sätt. Enligt Subrahmanyam et 

al. (2006) påverkar ungdomars användning av internet identitetsskapandet genom att 

kulturella förändringar om hur psykosociala uppgifter löses. 

 

 Vår identitet, det totala jaget (Berger & Luckmann, 2010), är det som definierar oss 

som den unika människa vi är och kan ses som en livshistoria då den formas under hela livet 

genom det personligt förflutna. Livshistorier är psykologiska konstruktioner som formas av 

sammanhanget, i den kontext som individen befinner sig, vilket innebär att det är individen 

själv som tillskriver den mening: från någonting som brukade vara och som förändras med 

tiden (Mc Adams, 2001). 

 

 Mc Adams (2001) beskriver identitet som någonting som utformar en 

utvecklingsbana från det förflutna till den kommande framtiden. De minnen individen bär 

med sig i sin livsberättelse utgörs av en integrerad del av självet och identitetsuppfattningen 

vilket möjliggör självreflektion. Episoder som återupplevs i livet kan ses som pusselbitar, 

utspridda, och som består av olika delmoment.  Dessa delmoment formar tillsammans 

individens identitet. Unga individer försöker hitta sin identitet och vill veta var de står och 

vem de är och därför har omvärldens reaktioner stor betydelse för hur de pusslar ihop sin 

livsberättelse. Individen bär med sig den personliga identiteten överallt och den fortsätter 

formas genom en rad faktorer som familj, kultur och samhälle (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

De människor som finns runt omkring en individ avgör om individen accepters genom det de 

säger, skriver eller visar genom handling om de bekräftar eller tar avstånd från den individ 

med en personlig identitet som håller på att skapas och ungdomar vill veta vad det de gör 

egentligen är värt (Guggenbuhl, 2003). Ju starkare emotionell press, desto nödvändigare blir 
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identifikation och internalisering (Holm, 2001). Individer strävar ibland efter att försöka 

känna andras känslor i en önskan efter närhet av sammansmältningstyp, så kallad interjektion, 

vilket innebär att man i det egna psyket införlivar andra människors egenskaper, 

förhållningssätt, påbud, moraliska föreskrifter osv, vilket är ett led i den normala 

utvecklingen. Så att säga en individs identifikation som en med jaget integrerad del (Holm, 

2001). Eftersom uppfattningen om den egna personen bara kan utvecklas i en nära relation till 

andra människor omfattar objektrelationer även identitetsutvecklingen, känslan av att vara en 

tydlig och avgränsad person som är densamma i olika situationer. I utvecklingen av relationen 

till andra spelar objektkonstansen en viktig roll. Med objektkonstans menas att en individ 

uppfattas som samma person oavsett i vilken situation den möts i. En säker identitetskänsla är 

en förutsättning för den nödvändiga växlingen mellan känslomässigt upplevande och 

intellektuell bedömning, och om denna utveckling är bristfällig kommer individen att 

antingen dras med i en alltför stark okontrollerad regression, med risk att sugas med i andras 

känslor, eller stanna kvar i den intellektuella positionen i omedveten rädsla för regressionen 

(Holm, 2001).  

 

Ungdomar är inte på ett speciellt sätt, utan de blir, på olika sätt i relation till de 

möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör (Nordin-Hultman, 

2005).  

 

 

1.1.1 Att utveckla ett falskt jag 

Vem är jag och vem vill jag vara? Det är fundamentala frågor som väcks först under 

identitetskrisen under sena tonåren. Identitetsutvecklingen är en process genom vilken 

individen får en känsla av vem man är, vilka moraliska och politiska ställningstaganden som 

man vill ta, vilket yrke man vill ägna sig åt och hur man vill relatera till sin kultur och det 

omgivande samhället. Erik Erikson ansåg att identitetsskapandet är en livslång uppgift då 

individen ständigt försöker finna sig själv i relation till sin omvärld och därav ansåg han att 

ungdomar måste integrera en stabil känsla av själv som fungerar i skilda roller, under olika 

omständigheter och utveckla en enhetlig identitetskänsla. Om individen inte lyckas med detta 

så hamnar den i en utvecklingskonflikt som av Erikson benämns som identitet kontra 

identitetsförvirring (Cole, Cole & Lightfoot, 2009). Det Erikson menar är att 

identitetsflexibiliteten behöver en stabil grund, ett fundament, att stå på. Erikson använde sig 
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av begrepp som utforskande, vilket han menar vara individens aktiva undersökning av möjliga 

framtida roller, och ställningstagande, med vilket han menade individens personliga 

involverande i olika mål, värderingar och trossatser som valts (Cole et al., 2009). Med hjälp 

av dessa begrepp utvecklade Marcia fyra olika sorters hantering av den identitetsskapande 

processen (Beatman, 1997):  

 

- Fullbordad identitet innebär att individen genomgått utforskandet, tagit ställning och nått en 

sammanhängande känsla av identitet. 

 

- För tidig identitet (så kallad brådmognad) innebär att individen har gjort ställningstaganden 

vad det gäller sina åsikter och värderingar, men på grund av bristande utforskning så är det 

inte individens egna utan snarare andra i dess omgivning som påverkar. 

 

- Moratorium är stadiet där individen håller på att utforska sina ställningstaganden, men har 

ännu inte gjort något åtagande. Eftersom inget åtagande gjorts ses detta stadie som en 

övergångsfas. 

 

- Identitetsdiffusion, vilket innebär identitetsförvirring, innebär att individen undviker både 

utforskande och ställningstagande. 

 

Identitetsförvirring och moratorium minskar med ökad ålder vilket innebär att stadiet för en 

fullbordad identitet också ökar med stigande ålder. Det som spelar en relativt stor roll för att 

uppnå en fullbordad identitet är att ungdomar vuxit upp i familjer där en öppen, varm och 

accepterande atmosfär förekommit. Värt att notera är att en säker anknytning korrelerar 

positivt med fullbordad identitet medan en osäker anknytning korrelerar positivt med 

identitetsförvirring (Zimmerman, 1996). För att kunna hitta rätt i identitetsskapandet är det 

viktigt för unga individer att söka efter vem de är, vilket de gör på många olika sätt, tillåts de 

däremot inte att göra det kan det mynna ut i att de inte uppnår sin fullbordade identitet. Unga 

kvinnor som läser kända tjejers bloggar kan ses som att de söker sin identitet då de strävar 

efter att bli som de. Genom att de utforskar och provar kan de också skapa en fullbordad 

identitet så småningom. Att söka och experimentera är viktigt, men att bara köpa, adoptera 

och acceptera andras värderingar kan innebära en förvirrad identitet eller också ett för tidigt 

skapande av identiteten (Cole et al., 2009). 
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I den moderna tid vi lever i idag är självet ett reflexivt projekt som en individ förväntas arbeta 

på, för att utvecklas, förbättras och sträva efter att bli så perfekt som möjligt. Idag ses jaget 

som mångfacetterat och komplext som innehåller många skikt som ändras med tiden, 

samtidigt vill individen finna en samstämmighet och enighet. Både från media och till 

vardagliga samtal påverkas det moderna livet av många modeller och exempel på hur en 

individ bör och inte bör leva för att uppnå ett meningsfullt liv. Således finns det många saker, 

samhället i integration med individen liksom hur individen integrerar tillsammans med andra 

individer, som kan påverka en individ till att bli det den vill vilket i sin tur innebär att både 

individen i sig och individens sociala värld skapar identiteten (McAdams, 2001). 

 

 

1.2 Det självbiografiska minnets betydelse för identiteten   

 

Det är i den sociala kontexten som det självbiografiska minnet framträder och utvecklas. 

Redan under småbarnsåren uppmuntras barn av sina föräldrar att prata om sina personliga 

erfarenheter (McAdams, 2001), till exempel vad som hänt under dagen, vilken mat de ätit på 

förskolan, om de gungat och sovit under dagen och så vidare. Detta startar så snart barnen 

uppnått en verbal mognad vad det gäller att delta i en enklare konversation. Det 

självbiografiska minnet är viktigt, det handlar om ett minne som sträcker sig över hela 

livslängden både för specifika händelser och självrelaterad information, alltså minnen som en 

individ har om sig själv och sin omvärld (Baddeley, Eysenck & Anderson, 2009). Det 

självbiografiska minnet är komplext då det inrymmer både det episodiska- (personliga 

upplevelser)- och det semantiska- (allmänkunskap och fakta) minnessystemen.  

  

 Genom att aktivera en process av det självbiografiska ihågkommandet och förståelse 

kan en individ minnas delar av sin livsberättelse och det självbiografiska minnet kan 

definieras som episoder som individen minns från sitt liv. De episoder som erinras av 

individen har en personlig betydelse och är det material som självet byggs upp av. På så sätt 

skulle det självbiografiska minnet kunna betraktas som en underkategori till det episodiska 

minnet. Samtidigt kan även det självbiografiska minnet bestå av faktakunskaper, som till 

exempel att en individ vet vilken stad den är född i. Självbiografiska minnen kan vara både 

generella, till exempel att en individ minns att den brukade läsa bloggar, och specifika, en 
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individ minns att den läste en speciell blogg för ett par veckor sedan på en specifik plats 

(Knez, 2012).  

 

 

1.2.1 Det självbiografiska minnets uppbyggnad 

 

Det självbiografiska minnet organiserar personlig information relaterat till tre olika 

temanivåer (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Livsperioder, vilket kännetecknas av stora 

segment av den självbiografiska tiden, som till exempel då en individ refererar till den 

generella tid då den gick i grundskolan. I en livsperiod uppstår det generella händelser vilket 

innebär att liknande händelser koms ihåg, som till exempel vilka aktiviteter som gjordes i 

grundskolan, eller att tiden på ett eller annat sätt utvärderas som att en specifik tid; i 

grundskolan så mådde en individ inte så bra vilket tyder på att de även är relaterade till 

sammanslagna händelser som är relaterade till händelser som uppnåtts eller som misslyckats 

av individen. Den tredje nivån är händelse-specifika kunskaper vilket innebär att individen 

kommer ihåg särskilda uppgifter om händelser från det förflutna vilket också kan ses som de 

mest kraftfulla episoderna i livshistorien och som Mc Adams (1985) delar upp i höjdpunkter, 

dalar och vändpunkter.  

 

 

1.2.2 Tillgängligheten hos det självbiografiska minnet 

 

Graden av tillgänglighet hos självbiografiska minnen varierar. En faktor som påverkar i vilken 

grad det är tillgängligt styrs av hur minnet är organiserat, men också att minnen från vissa 

perioder i livet är mer tillgängliga än andra. Rent generellt kan även sägas att ju längre 

tillbaka i tiden vi går ju färre tillgängliga minnen. Med undantag för åren mellan 10-30 år då 

det förekommer ett stort antal minnen hos de allra flesta individer. Detta förklaras genom att 

det inom denna period ingår minnen av betydelsefulla livshändelser, vilket kan hänga samman 

med att självet konsolideras under denna period (Baddeley et al., 2009) och det är under 

denna period individen socialiseras in i samhället, en del livsavgörande beslut fattas, 

långvariga vänskapsrelationer bildas och långsiktliga mål och planer tar sin form. Efter denna 

period är självet relativt stabilt för de flesta individer och händelser från denna period tenderar 
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att hållas aktuella i minnet då de associeras med målsättningar som fortfarande har betydelse 

för det arbetande självet.  

 

 Inkodningen av en händelse kan också ha betydelse, vilket innebär att en händelse 

som är av stor personlig betydelse, händelser som av någon anledning är unika, överraskande 

eller känsloladdade stannar kvar i minnet längre och är också starkare. De händelser vi själva 

varit inblandade i, och inte bara varit åskådare till, tenderar vi också att minnas bättre 

(Baddeley et al., 2009). Många av de minnen som utgör det självbiografiska minnet består av 

minnen från positiva och negativa händelser då det gäller att nå de målsättningar som 

individen har.  

 

 Mc Adams (2001) fann även att personlighetsfaktorer kan påverka tillgängligheten i 

minnena som att om man är en person som strävar efter till exempel efter makt så kan den 

individen ha lättare att återkalla minnen som rör makt, även om det är på ett omedvetet plan.  

 

 Identiteten rymmer starka känslomässiga, omedvetna minnen och faktorer som 

genom ett autobiografiskt resonerande är ett sätt att värdera dessa minnen. Individen får 

genom vissa ihågkomna episoder i liver en klar bild av sig själv och det inverkar på 

individens beteende. Idag är alla de olika medier, där en individ tillåts kommunicera med 

andra, i samhället en lika viktig faktor för unga individers identitetsbildning som familj och 

skola (Henriksen & Vetlesen, 2006). Det självbiografiska minnets huvudsakliga uppgift är att 

ge en grund för jaget och dess sociala uttryck genom att dela minnen med andra (Knez, 2012).  

 

 

1.3 Episoder i livet 

Ur individens livsberättelse utmärker sig tre särskilda episoder som nyckelpunkter, eller 

huvudscener, där en specifik händelse har ägt rum vid en speciell tidpunkt och plats. Oftast är 

detta händelser som står ut i livsberättelsen för en speciell orsak, oftast för att det var 

någonting som var speciellt, viktigt eller minnesrikt, bra eller dåligt (McAdams, 2001; 2008). 

McAdams (2001; 2008) har lokaliserat åtta viktiga nyckelhändelser i livet som är av särskild 

betydelse för det självbiografiska minnet, och således också en grund till den personliga 

identiteten. 
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1. Höjdpunkt – en episod eller händelse i livet som står ut extremt mycket på ett positivt 

sätt i livsberättelsen. Detta är någonting som individen minns med glädje och även 

små detaljer runt omkring episoden minns med förnöjdsamhet. 

2. Lågpunkten, eller dalen – en episod eller händelse som individen minns som eländig, 

jobbig eller mycket dålig. Alltså raka motsatsen till punkt nummer 1. 

3. Vändpunkt – händelser eller episoder som står ut som en vändpunkt där någonting i 

livet markant förändrades.  

4. Positivt minne från barndomen – ett minne från barndomen som utmärker sig mycket 

med positiva känslor och glädje. 

5. Negativt minne från barndomen – ett minne från barndomen som utmärker sig mycket 

negativt på ett eller annat sätt. Oftast ett ledsamt och obehagligt minne som upplevs 

med negativa emotioner. 

6. Livliga vuxna minnen – någon händelse som ej beskrivits genom tidigare punkter, 

men som står ut som livfull eller meningsfull. 

7. Klok händelse – ett beslut som tagits vilket individen känner sig klok över att ha fattat, 

kan även vara en händelse som visat individens visdom. 

8. Religiös, spirituell eller mystisk upplevelse – en händelse som för individen inneburit 

en känsla av helighet.  

Dessa punkter tillsammans bildar de självbiografiska minnen som är starkast för individen. 

Även framtidsplaner och drömmar, vad individen har för tankar om tiden som ligger framför 

liksom vilka utmaningar som stötts på i livet både allmänt och vad det gäller hälsa eller 

förlorande av någon närstående är händelser som påverkar hur individens livshistoria utformar 

sig (McAdams, 2008). Idag i, det globala samhället individen lever i, påverkar inte bara 

familjen och verkligt upplevda händelser utan även de händelser som sker med och för 

individen i det globala flödesrummet, där Bloggar är ett vardagligt inslag för många unga. 

 

 

1.4 Vad är en blogg? 

 

Blogg som kommunikationsverktyg är ett relativt nytt socialt fenomen. Själva ordet blogg 

kommer ursprungligen från engelskans blog som kan översättas som webbdagbok (Nygren, et 

al., 2005) som publiceras på en webbsida. Innehållet publiceras periodiskt som inlägg eller 

dagboksanteckningar. På senare år har bloggar blivit mycket populära och det är ett fenomen 
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som vuxit lavinartat. Statistik visar på att det år 2007 startades 120 000 bloggar per dag, för 

att 2009 ha ökat till 190 000 bloggar som skapas varje dag (Indexeringstjänsten Technorati 

som följt utvecklingen sedan 2003).  

 

 Den första personligt skrivna bloggen anses vara Links from the Underground från 

1994 och den skrevs av Justin Hall (www.nytimes.com 2004). Idag startas det mer än 2500 

bloggar per dag hos enbart ett, bland tjugotalet olika, bloggföretag (www.blogg.se, 2012). 

Vissa ledande bloggar, med så många besökare som 100 000 per dag (Nygren et al., 2005) har 

fått mycket stor betydelse i marknadsföringssammanhang. Framför allt gäller det bloggar som 

riktar sig mot målgruppen kvinnor mellan 15-35 år där varorna är kläder och kosmetika. I och 

med att bloggarna har så pass mycket besökare är de också väldigt mäktiga vilket vidare leder 

till att de erbjuds pengar för att uttrycka sina åsikter. Bland annat så har bloggvärlden även 

haft en stor frammarsch inom politiken och det sägs att Barack Obamas lyckade valkampanj 

2009 till stor del berodde på ett målmedvetet webbdagboksskrivand och bloggar har blivit en 

maktfaktor att räkna med (Nygren et al., 2005). Likväl som att använda bloggandet rent 

yrkesmässigt har det blivit ett stort fritidsintresse för många. Det har blivit en plats där det går 

att dela med sig av tankar, reflektera och fundera över olika saker. Bloggen har tagit den 

tidigare så hemliga dagbokens plats. Dagboken däremot, var det ingen som fick tillgång till. 

Längst in i lådan, under en massa papper låg den där, låst och med nycklarna någon 

annanstans. Om någon läste, ja, då var det inte roligt. Bloggens plats är bortom tid och rum, 

en plats där det går att skapa nya gemenskaper med likasinnade (Engdahl & Larsson, 2006). I 

en blogg finns det möjlighet att skriva, publicera bilder och filmer, vara den sanna författaren 

eller den förvrängda, allt efter vad man vill åstadkomma med sin blogg.  

 

 Det finns inga begränsningar om vad en Blogg kan handla om. Smink, inredning, 

barn, mat, särskilda livsöden eller resor, politik och ekonomi, ja allt kan en blogg behandla, 

det är bara dess författare som sätter gränserna. Vanligast är att bloggaren beskriver sin 

vardag genom händelser och tankar som präglat dagen, helt enkelt som den före detta så 

traditionella dagboken. 

 

 Att starta en Blogg är enkelt, liksom användandet av den. De många olika 

bloggtjänster som finns tillgängliga är oftast gratis och de verktyg som finns är enkla att förstå 

sig på (Nygren et al., 2005). I november 2006 uppskattade ett internationellt ledande inom 

bloggstatistik, Technorati, att det fanns omkring 57 millioner bloggar (Technorati, 2006). 

http://www.nytimes.com/
http://www.blogg.se/
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Steget från skrivande till publicerande är kort, endast ett klick. Lika lätt som att skapa en 

Blogg, lika lättillgänglig är den också för resten av världen. Det som en gång skrivits finns för 

alltid kvar på ett eller annat sätt.  

 

 

1.5 Aktuell studie 

 

Tidigare forskning har visat på att internet och dess tillgänglighet kan inverka på hur unga 

flickors uppfattningar om hur de vill vara och uppfattas: de strävar efter att nå upp till ett ideal 

som i stort sett inte finns vilket påverkar deras identitetsskapande (Subrahmanyam et al., 

2006), på samma gång som de som driver de största bloggarna vill synas och vara 

inspirationskällor för andra (Tv4, 2011). Samhällets utveckling påverkas av internet där 

kroppsideal och konsumtionsvanor exponeras och genom det påverkar identitetsskapandet hos 

ungdomar i den mån att det blir en del av det vardagliga livet (Bauman, 2008; Giddens, 1999) 

och ensträvan efter vad de ”måste” uppnå för att hålla de normer och värderingar som råder i 

samhället. Genom Internet finns det en stor möjlighet att binda samman rumsligt åtskilda 

platser och skeenden i globala flödeserum genom att tid och plats inte har någon betydelse för 

tillgängligheten vilket medför att möjligheten att synas alltmer möjliggörs (Engdahl & 

Larsson, 2006).  

 

 Den aktuella studiens fokus är på hur ungdomars användande av bloggen kan ses 

som ett verktyg för att synas, och hur detta är kopplat till identitet och självbild samt vad som 

inspirerar dessa tonåringar till att tillbringa tid med att läsa om andras liv för att sedan själva 

identifiera sig med skaparen av den aktuella bloggen. Många, relativt unga kända tjejer, har 

bloggandet som yrke och ser som sin uppgift att inspirera och påverka andra unga tjejer. 

Enligt Tv4 (2011) vill de vara en förebild – samt erhålla respekt och sympati. Samtidigt 

medger de att allt de skriver i bloggen inte är sant och att de väljer ut godbitarna ur livet, 

gärna med en överdriven framtoning, för att de ska verka ha ett glatt och lätt liv. I ett 

Blogginlägg fick den stora Bloggerskan ”Kissie” (2012) en fråga om hur nöjd hon är mitt sitt 

liv på en skala 1-10 och där svarar hon följande: 

”Det är vääldigt olika från dag till dag.. Jag är sällan nöjd med något, vill 

alltid ha mer. På gott och ont.. Jag har dock blivit väääldigt positiv på sista 

tiden (ja om man jämför med förut haha) Vet ni hur? Jo för en person som 

jag har levt med länge var/är vääldigt negativ som människa, då vart jag 
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tvärt om för att kunna stå emot hans negativa tankar. Haha så egentligen, 

vad bra! Tack lixom.. 

Dom negativa tankarna jag har är nu 1. stress 2. jag kan ”få bättre”. Det 

gäller allt, relationer, kropp, utseénde men framförallt.. Jobb! Jag tror 

ALLA jag jobbar med lurar mig, det är sjuukt jobbigt och det håller ju mig 

tillbaka  

Peter sa en gång till mig dock ”missnöje är bra, det är det som får dig att 

sträva efter något bättre!” – vilket är sant? Hade jag varit nöjd och glad 

med det jag har hade jag nog aldrig kämpat efter mer.. Men det är väll bra 

att kunna nöja sig också, men jag tror jag inte är där än. Kommer nog om 

några år, eller ja ett bra antal många år.. 

Just nu i dagsläget, skulle jag väll säga 7/8 på en skala.. Det är för jag 

jämför ju med andra och vet att jag har det sjukt bra, tjänar massa pengar, 

nyss köpt lägenhet osv osv.. Men som sagt, mina hjärnspäken är kvar som 

gör att jag gör konstiga saker, som jag inte kan blogga om.. Ni hade tyckt 

att jag var psyko! HAHA!” (Kissie, 2012). 

 

Vad som visas med Blogginlägget är att inte heller de stora kända Bloggarna är helt nöjda 

med sig själva utan strävar efter att komma längre i livet. Som Subrahmanyam et al., (2006) 

skriver så bekräftar detta inlägga att det inte är helt ovanligt att utge sig för att vara någon 

annan än den man egentligen är, för att det utåt sett ska verka som att de som står bakom 

Bloggarna lever ett perfekt liv och de är inte heller 100 % nöjda med sitt liv och utseende. Det 

finns de som inte ens äger alla de varor som visas i bloggen, de visar upp sakerna som om de 

ägde dem, det ger mer läsare om det senaste trenderna finns med i bloggen. Till synes lever de 

det perfekta jet-set livet som många unga tjejer drömmer om att få vara en del av, men det 

många inte vet är att det de ser enbart är en illusion av det bloggarna själva tror att deras 

läsare vill ta del av.  

 

Följaktligen påverkas unga tjejers identitetsskapande genom att de läser kändisars 

bloggar och är bloggvärlden ett sätt för unga tjejer att skapa sig en identitet?  
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1.6  Syfte 

 

Utifrån tidigare studier om vad som påverkar skapandet av en individs identitet vill jag 

undersöka hur unga flickor upplever att Bloggar påverkar deras identitetsskapande, även mot 

bakgrund att bakom Bloggarna finns ofta en annan person än vad som anges (Subrahmanyam 

et al., 2006; Nygren et al., 2005).  

 

 Syftet är att undersöka om unga flickor, genom att intervjua två grupper, där den ena 

enbart läser Bloggar dagligen och den andra både läser Bloggar dagligen samt driver en egen 

blogg, uppfattar att deras identitetsskapande påverkas av Bloggar. Mer precis, om de uppfattar 

att denna typ av Internetaktivitet påverkar deras självbiografiska minne, som är grunden för 

den personliga identiteten. 

 

 

 

2. Metod 

 

En kvalitativ studie av fenomenologisk karaktär (Merriam, 2009) har valts som metod för att 

undersöka upplevelser av det för studien aktuella fenomenet och dess sammanhang.  

 

 

2.1 Deltagare och urval 

 

Informanterna är unga kvinnor (17-18 år) som går på gymnasiet, det samhällsvetenskapliga 

programmet och mediaprogrammet.  

 

 De kriterier som ska uppfyllas för att delta i undersökningen är att individerna 

dagligen besöker Bloggar som drivs av kända personer de ej känner. Det räcker alltså inte 

enbart med att besöka sin kompis blogg eftersom unga tjejer inspireras mer av de som är 

kända och omtalade via medier än av sina kompisar de träffar dagligen (Subrahmanyam et al., 

2006). För att kunna tala om regelbundenhet bör de också ha besökt en och samma Blogg i 
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minst två månader (Nygren et al., 2005) då det anses vara svårt att relatera till fenomenet om 

tiden är kortare än denna.  

 

 Givet ovan, valdes fem deltagare som läser kända unga tjejers Bloggar och sex som 

både läser kända unga tjejers Bloggar och dessutom driver en egen Blogg. I en 

fokusgruppsintervju är det optimala antalet deltagare fyra till sex personer (Wibeck, 2000), 

färre än fyra kan skapa en triad vilket gör det lätt att en person fungerar som medlare mellan 

de andra två eller också försöker spela ut de två mot varandra. Vid fler än sex deltagare finns 

risk för bildning av subgrupper som talar med varandra eller att mer tillbakadragna personer 

inte kommer till tals, varför antalet deltagare bestämdes till fem respektive sex personer. 

Eftersom jag redan hade en viss kännedom om de människor och företeelser som ska 

undersökas så var det troligt att just dessa informanter skulle kunna bidra till att värdefull data 

samlades in (Denscombe, 2010; Wibeck, 2000), vilket innebär att ett så kallat meningsfullt 

urval gjordes (Merriam, 2009).  

 

 Urvalet av deltagare gjordes genom ett så kallat snöbollsurval där en flicka som är 

känd av mig sedan tidigare och som jag vet sedan flera år tillbaka dagligen läser Bloggar, 

kontaktades av mig via telefon. Hon i sin tur kontaktade två kompisar som i sin tur kontaktade 

två kompisar var. Alla dessa flickor ingick i samma kompisgäng. Av dessa sju flickor var fem 

intresserade i den första gruppen. I den andra gruppen använde jag mig av samma 

kontaktperson som då fick i uppgift att kontakta två kompisar som både läser och driver 

Bloggar. De i sin tur kontakade tre kompisar var och av dessa var totalt sex stycken 

intresserade av att delta i en intervju. Att ett snöbollsurval gjordes berodde också på att få en 

så homogen grupp som möjligt då intimitet och samförstånd mellan gruppmedlemmarna vad 

gäller gemensamma erfarenheter, i detta fall om Bloggar. Gemensamma erfarenheter och 

intresseområden mellan gruppmedlemmar innebär oftast att de är mer villiga att dela med sig 

av sina åsikter och lämna ut personlig information (Wibeck, 2000). I och med att de också 

kände varandra sedan tidigare så var de inte heller rädda för att falla in i diskussionen.  

 

 Efter att de blivit tillfrågade av min bekant, och de som enligt henne var intresserade 

av att delta i en intervju, fick jag telefonnummer till. Därefter kontaktades de genom ett 

telefonsamtal direkt av mig där frågan även diskuterades med respektives ena förälder på 

grund av att de flesta var minderåriga. Efter telefonsamtal skickades missivbrev (se Bilaga 1) 

ut via mail där information om studien och dess syfte framgick, samt att både föräldrar och de 
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unga tjejerna fick ta del av de forskningsetiska aspekterna (se avsnitt nedan). Därefter ombads 

respektive ungdoms målsman skriva på för tillåtelse av sitt barn att delta i studien och sedan 

returnera missivbrevet till mig. Av de sammanlagt elva deltagarna var tre 18 år, resterande var 

17 år. Efter att missivbreven returnerats med underskrift skickades informationsbrev angående 

datum, tid och plats ut för respektive intervjutillfälle (se Bilaga 2).  

 

 

Material 2.2 

 

En semistrukturerad intervjuguide utformades där frågor rörande identitet, självbiografiskt 

minne samt om intervjudeltagarens erfarenhet och upplevelse av fenomenet Bloggar 

behandlades. Ett antal fasta frågor om identitet, Bloggar samt om det självbiografiska minnet 

ställdes (se Bilaga 3). En del av frågorna konstruerades utifrån tidigare forskning, där de 

frågor som berörde det självbiografiska minnet hämtades från Mc Adams (2008). De övriga 

frågorna är skapade och formulerade av mig utifrån vad jag tänkte mig vara det mest 

väsentliga för undersökningen i sig efter att ha läst tidigare forskning som visar på att det 

självbiografiska minnet är grunden i identiteten (Mc Adams, 2001) samt att identiteten i sin 

tur påverkas av olika typer av medier (Subrahmanyam et al., 2006), i detta fall Bloggar. 

Intervjufrågorna lämnade även utrymme för vidare frågor och fritt svarsutrymme. 

 

 För att kunna spela in intervjuerna och sedan transkribera dem användes en iPhone 

4s. Papper och penna användes också, men i relativt liten utsträckning, endast för att utföra 

vissa anteckningar av ord och meningar som återkom frekvent, ansågs vara relevanta för 

frågeställningen och för att anteckna namn för att underlätta vid transkriberingen för stöd till 

vem som sa vad under intervjuerna. Att papper och penna valdes framför dator har att göra 

med att varje knapptryckning eventuellt hade kunnat distrahera respondenterna i deras samtal.  

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Innan de verkliga intervjuerna gjordes genomfördes en pilotstudie med tre deltagare för att 

kunna se om frågorna var rätt formulerade och gick att ställa utan problem och utan att skapa 

förvirring hos de intervjuade. Efter pilotstudien reviderades frågorna något. 
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2.3.1 Intervjuer med fokusgrupper 

 

Att intervjun genomfördes med så kallade fokusgrupp innebar att respektive grupp samlades 

ihop för att under en begränsad tid, 60-90 minuter, diskutera ett på förhand givet ämne. 

Gruppen leds av en samtalsledare som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av 

ämnet då det behövs. Målet med en fokusgruppsintervju är att deltagarna ska diskutera relativt 

fritt med varandra och som namnet fokusgrupp indikerar på så fanns det ett givet fokus om 

vad som skulle diskuteras (Wibeck, 2000), nämligen respondenternas upplevelse av läsandet 

av Bloggar påverkar deras skapande av identiteten.   

 

 Metoden var tänkt för att användas för att studera innehållet i gruppmedlemmarnas 

åsikter, attityder och uppfattningar i hur de upplever Bloggars påverkan på deras 

identitetsskapande. I och med att vissa av frågorna kunde upplevas som känsliga så anses 

metoden ha haft stor relevans då den tidigare har visat sig vara bra att använda sig av vid 

diskussion av sådana ämnen (Wibeck, 2000). 

 

 Två fokusgruppsintervjuer gjordes, en med unga kvinnor som enbart läser Bloggar 

och en med unga kvinnor som både läser andras Bloggar och som själva är aktiva bloggare. 

Att intervjuerna genomfördes med fokusgrupper var för att det i dessa grupper uppstår en 

speciell gruppdynamik som är värdefull för att svaren av de intervjuade ska bli så ärliga och 

fria som möjligt och att det i en gruppintervju oftare framträder en bredare skala av idéer än i 

en individuell intervju. Att använda sig av två fokusgrupper i denna studie innebar att det var 

ett relativt lättillgängligt sätt att snabbt få en bred kunskap och känsla om fenomenet som 

undersökningen ämnar undersöka (Denscombe, 2010; Wibeck, 2000).  

 

 Hänsyn togs till informanternas ålder och kostnader för transport eliminerades i 

största mån, därför kallades informanterna till en trevlig klubblokal i den stad de bor i, som 

jag fick tillgång till. Miljön, den fysiska omgivningen, är mycket viktig vid intervjuer med 

fokusgrupper och hur sessionen med denna typ av grupp fortlöper. I ett mindre rum är 

interaktionen mellan gruppmedlemmarna större än i ett stort rum. Lokalen är utrustad med 

bland annat ett vardagsrum där det finns en soffgrupp runt ett bord, vilket var bra så att alla 

kunde ha ögonkontakt med varandra utan att någon kom i skymundan (Wibeck, 2000). 
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För att kunna vara så säker som möjligt på att kunna uppnå en så uppriktigt diskussion som 

möjligt med deltagarna var det relevant att ge dem en rimlig grad av förtroende. Skulle de 

känna sig hotade under sammankomsten är chansen liten att de vågar öppna sig och på så sätt 

bli mindre ärliga om sina verkliga uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2010). Därför 

ansågs det viktigt att spegla tjejerna så mycket som möjligt i klädval, tillexempel att klä sig i 

jeans istället för kostym, tända lite ljus samt bjuda på kaffe latte och coola med bullar till 

istället för enbart svart kaffe med mjölk i små kaffekoppar. I och med att detta var tjejer som 

kände varandra sedan innan antogs det att de även var trygga med varandra för att våga 

uttrycka sig fritt. 

 

 

2.3.2 Intervjuernas genomförande 

 

Innan intervjun startade ombads alla slå sig ner i soffan och sätta sig till rätta. I samma veva 

påpekades också att det inte fanns något rätt och fel svar på frågorna då det är individens 

upplevelse som är det viktiga och som efterlyses i studien vilket enligt Wibeck (2000) är 

viktigt att påpeka i början vid intervjuer med fokusgrupper. Det informerades också om 

tidsåtgång, de forskningsetiska aspekterna, där vikt lades vid att all data behandlas 

konfidentiellt, att de kommer vara anonyma vid presentation av resultat genom fiktiva namn, 

att de när som helst kan avbryta intervjun samt att de kan säga till om någon fråga skulle 

kännas obekväm att svara på eller på något sätt göra intrång på deras integritet. De fick 

samtidigt även information om hur deras svar skulle komma att användas och syftet för 

studien. 

 

 Därefter påbörjades intervjuerna och alla deltagare ombads svara på de inledande 

frågorna om allmän information om sig själva så som namn, ålder och intressen, för att jag 

skulle få en liten bild av dem samt att det skulle skapa en start till ett så naturligt samtal som 

möjligt. Intentionen var att alla deltagare i största mån skulle besvara varje fråga för att skapa 

ett så bra underlag som möjligt inför den kommande analysen. För mig som samtalsledare var 

det av största vikt att hela tiden hålla mig så neutral som möjligt och i största mån försöka 

bortse från förutfattade meningar och inte ta ställning i frågorna som diskuterades 

(Denscombe, 2010; Wibeck, 2000).  
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Den första intervjun tog ca 75 minuter och den andra 85 minuter och de avslutades med en 

sammanfattning av det mest väsentliga som framkommit under intervjun för att deltagarna 

skulle få en chans att korrigera mig eller ge sitt medgivande till att det var korrekt uppfattat 

(Denscombe, 2010; Wibeck, 2000).  

 

 Direkt i anslutning till respektive intervju transkriberades materialet för att få 

möjlighet att reflektera över det som sagts samt att skriva ner det så fort som möjligt.  

 

 

2.4 Analys av intervjuerna 

 

Syftet med intervjuerna var att undersöka om individerna uppfattar att deras 

identitetsskapande påverkas genom att de läser Bloggar och således påverkar deras 

självbiografiska minne. I och med att undersökningen är av fenomenologisk karaktär innebär 

det att det är min uppgift att försöka finna beskrivningar som bäst skildrar uppfattningar om 

fenomenet och dess sammanhang och utgångspunkten ligger i att innehållet i samtalet ska 

tolkas genom att försöka förstå individerna.  

 

 Analysen av materialet är noga dokumenterad i form av transkribering, anteckningar, 

kartor och kategoriseringar som gjorts systematiskt. 

 

 Efter varje intervju transkriberades materialet direkt genom att det ordagrant skrevs 

ned för att inte missa någonting i ett word-dokument för att kunna reflektera och bearbeta 

materialet så bra som möjligt. För att få lite perspektiv, och vara så objektiv som möjligt, för 

att inte känslor och ovidkommande tankar skulle påverka data från intervjun, fick materialet 

sedan ”vila” i tre dagar. Därefter lyssnades intervjun av via i-Phonen två gånger till för att 

kunna urskilja det mest centrala och för att kunna lägga fokus på röstläge och hur 

respondenterna kommunicerade med varandra. Anteckningar fördes återigen genom att de 

centrala begrepp som upptäcktes antecknades genom att konstruera en slags karta över det 

mest betydelsefulla under flickornas uppväxt som de kopplade ihop med viktiga händelser 

som de ansåg ha påverkats deras identitetsskapande utifrån att de läser kändisars Bloggar.  
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De centrala begreppen placerades i olika kolumner som till en början var indelade i 

kategorierna intresse, utseende, strävan, inspiration, avvikande svar, självkänsla, identitet och 

hälsa. Varje kategori hade även underrubriker så som positiva och negativa upplevelser av 

flickorna. Detta gjordes för att urskilja vilka återkommande ting som informanterna tog upp. 

På så sätt kunde senare ett dominerande tema identifieras genom att det fångade kärnan i 

skildringen.  

 

 Efter att första intervjun avlyssnats tre gånger raderades den från iPhonen för att inte 

hamna i fel händer och bryta den konfidentialitet som deltagarna lovats. Därefter upprepades 

samma procedur med intervju nummer två. 

 

 Anteckningarna från intervjun jämfördes med anteckningar från inspelat material, 

flera gånger för att bli väl förtrogen med data så att ingenting missades (Denscombe, 2010). 

Detta krävs för att få en känsla för data och för att göra det möjligt till fördjupning i vissa 

hårfina detaljer av vad som sades och för att inget skulle hamna utanför analysen. Intervjun 

lyssnades totalt igenom tre gånger för att upptäcka nyanser och tonläge samt tystnader, skratt 

eller annat som kunde vara av betydelse för analysen.   

 

 Respektive nedskriven intervju lades åt sidan då den bearbetats och de centrala 

begreppen allt eftersom vuxit fram. Varje intervjudel analyserades utifrån frågorna om 

respektive del; självbiografiska minnet, identitet och Bloggar blev till en del i helheten som 

visade vägen för det som var mest framträdande i intervjuerna. Alla dessa delar knöts till teori 

om att det självbiografiska minnet är grunden för ungas identitetsskapande och även till 

teorier om att sociala medier, i detta fall Bloggar, faktiskt påverkar unga i sin jakt på att skapa 

en egen identitet.   

 

 I och med att alla informanterna är anonyma så fingerades deras namn så att 

anonymiteten kunde bevaras. Det är dessa namn som används i resultatdelen.  

 

 Då materialet var transkriberat sändes det enskilt via mail till informanterna för att 

respektive flicka skulle kunna gå igenom det analyserade materialet så att eventuella 

feltolkningar av intervjuerna skulle kunna upptäckas. En säkerhetsåtgärd för att det 

transkriberade materialet ska ha gett rätt skildring av deras upplevelser och som speglade det 
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som sagts under intervjuerna på rätt sätt. Samtliga bekräftade att innehållet i intervjuerna var 

korrekt uppfattat.  

 

 I och med att det var minderåriga deltagare sändes även den av tjejerna godkända 

analysen av transkriberingen till föräldrarna via mail för att få deras medgivande att fortsätta 

studien.  

 

 

2.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Information till informanterna, samt till de minderårigas målsmän, om hur studien var 

utformad och hur intervjuerna var tänkta att genomföras gavs via telefon samt via 

missivbrevet som skickades via mail. I missivbrevet fick samtliga inblandade ta del av de 

forskningsetiska principerna som råder, vilka är: 

 

 Ta del av vem forskaren är 

 Vad undersökningen går ut på, det vill säga dess syfte 

 Tid som intervjun förväntas ta 

 Att det är tillåtet att avbryta intervjun när som helst, utan orsak 

 Allt material behandlas konfidentiellt och med anonymitet 

 

Det vill säga de viktiga etiska aspekterna nyttjande, samtycke, integritet och information fick 

alla ta del av (Merriam, 2009). 

 

 Det inspelade materialet behandlades och förvarades så att alla personuppgifter 

skyddades och raderades efter transkriberingen av respektive intervju. Namn på 

respondenterna samt den geografiska platsen anges inte i rapporten på grund av att inte ge 

några implicita antydningar om vilka personerna är. Genom att deltagarna är anonyma 

skyddas deras integritet, vilket också respekteras genom frågorna som ställdes i intervjuerna.  
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3. Resultat 

 

Resultatet redovisas inom ramen för tre teman som framkommit i analysen av insamlad data. 

Där de båda grupperna, de som enbart läser Bloggar respektive de som läser Bloggar samt 

driver egna Bloggar, skiljer sig åt kommer detta tas upp under respektive kategori. De centrala 

temana är: (1) ”Bloggars betydelse för det vardagliga livet”;, (2) ”Bloggars betydelse för egen 

upplevd självkänsla”; och (3) ”Händelser med särskild betydelse för det autobiografiska 

minnet”. Inom varje tema finns sedan ett antal subkategorier som framkommit vid analysen 

och som beskrivs under respektive avsnitt.  

 

 För att skydda deltagarnas identitet är namnen fingerade i transkriptionen och 

benämns nedan med betäckning A för gruppen med unga kvinnor som enbart läser Bloggar 

och därefter A1, A2, A3, A4 och A5 för respektive deltagare. Den grupp där unga kvinnor 

både läser och skriver egna Bloggar benämns nedan som B, och respektive deltagare B1, B2, 

B3, B4, B5 och B6. Detta på grund av att det anses mer lättförståeligt och mer överskådligt att 

se ur vilken grupp citaten härstammar ifrån. 

 

  

3.1 Bloggars betydelse för det vardagliga livet 

 

Rent generellt så uppfattar samtliga informanter att Bloggläsande är en del i det vardagliga 

livet då de varje dag spenderar tid på att läsa kändisars Bloggar. Nedan presenteras resultatet 

av de olika aspekterna som Bloggar upplevs ha i informanternas vardagliga liv. 

 

 

3.1.1 Bloggars tillgänglighet 

 

Rent generellt upptar mediala produkter alltmer av ungdomars liv. Det är ett dagligt inslag i så 

väl skolan som i barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Det är inte helt ovanligt att mycket av 

den vakna tiden spenderas framför Tv:n, datorn, I-paden eller I-phonen. Allt mindre tid ägnas 

åt andra aktiviteter eller åt fysiska träffar.  Detta avsnitt kommer att redogöra för de resultat 

som framkommit just i och med hur Bloggars tillgänglighet ökat lavinartat de senaste åren 

(Nygren et al., 2005).  
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Samtliga deltagare i båda fokusgrupperna menade att det idag är mycket mer tillgängligt att 

läsa Bloggar än för bara tre fyra år sedan. Nyfikenhet på hur andra har det framkom som en 

orsak till att dagligen följa kändisars Bloggar. En längtan om att se hur de lever sina liv och 

vad de gör under dagarna driver de unga kvinnorna att läsa kändisars Bloggar, i hopp om att 

en dag befinna sig där själva, vilket tydligast uttalades av de som enbart läser Bloggar (grupp 

A). De som både läser och skriver Bloggar (gupp B) menade att de främst hämtar inspiration 

från kändisars Bloggar, men inte har lika stort hopp eller vilja att en dag själva vara som de de 

läser om. Till en början var det enbart hemma, kanske någon gång i skolan, som de läste 

Bloggar. I och med telefonernas intåg och med dess kapacitet att ha internet, eller så kallade 

smartphones, så går det nu att i stort sett läsa Bloggar överallt. Var som helst, när som helst. 

Bland de intervjuade framkom att det är vanligt att läsa Bloggar då det finns tid tillgänglig, 

vilket det gör ganska ofta. På rasterna i skolan, på bussen, hemma som borta, men till och med 

på lektionerna om de inte är intressanta nog förekommer det aktiviteter med läsande av 

Bloggar. Vanligast idag är att Bloggarna läses via mobilen, med en så kallad i-phone, eller 

någon annan typ av smartphone. Det är ett enkelt sätt att hänga med i vad som händer och 

som alltid finns tillgängligt enligt flickorna i intervjuerna. Informant A5 uttryckte det så här: 

 

”Jag följer hellre olika Bloggar än läser en bok… Det är bara att ta med 

mobilen, och den är ju alltid med. Skulle jag glömma den så går jag hem 

och hämtar den. Alltså, den bara måste med för att hänga med i allt som 

händer. Annars missar man massor och känner sig helt handikappad. Man 

vet inte riktigt vad man ska göra utan den. Den är mitt allt alltså!” 

 

A5 upplever att mobilen gör det tillgängligt att läsa Bloggar var helst en individ befinner sig, 

så vida det finns mottagning. Genom att ha en mobiltelefon tillgänglig upplever de unga 

kvinnorna att de hänger med i vad som händer under dagen och skulle de inte ha telefonen 

uppfattar de det som att de missar viktig information som skulle kunna dyka upp under dagen 

vilket får dem att känna sig lite utanför den värld där saker och ting händer. 

 

 ”Hm, jag läser ju typ jämt då jag sitter på bussen. Till skolan, hem, till  

 kompisar ah men så där” (B2).  

”Jag läser också bra mycket fler nu. Nu gör man det ju flera gånger varje 

dag. Alla har ju typ I-phone eller liknande så det är ju bara att blippa fram” 

(B3). 

 

De unga kvinnorna uppskattar den tid de lägger ner på att läsa Bloggar till mer än tre 

timmar om dagen.  
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3.1.2 Inspirationskällan Bloggar 

 

Samtliga informanter uppger att Bloggar fungerar som en stor inspirationskälla för att se vad 

som är populärt inom kläder, smink, hår, ja egentligen allt som har med mode att göra. Det är 

ett sätt att få tillgång till det senaste inom mode och vad för slags kläder som är inne och vad 

som kommer komma. Genom att läsa och studera Bloggar vet de unga kvinnorna vad som är 

värt att satsa på för att känna att de hänger med i modesvängen. Bloggarna ger stor inspiration 

till vad som är eftersträvensvärt att ha för att de ska uppleva sig själva som accepterade och 

vara rätt, att nå sin plats i samhället för att bli respekterad, vara någon med stil och även för 

att vara en inspirationskälla för andra.  

 

 Bloggar ger även inspiration och tips om vart det går att hitta det aktuella som visas i 

Bloggen. Ibland kan det vara i form av tips på vart det går att vända sig om det är något 

speciellt plagg eller någon speciell skönhetsprodukt eller behandling som de unga kvinnorna 

är intresserade av. Ibland finns det en länk i det aktuella inlägget i Bloggen som genom ett 

enda knapptryck ger möjlighet att inhandla det plagg eller den produkt som används för att 

väcka inspiration och ett ha begär hos de unga kvinnorna. Inspirationen som bilder i olika 

Bloggar skänker ger också de unga kvinnorna en känsla av längtan efter att få leva och se ut 

så som de i Bloggarna gör. Detta var framför allt påtagligt hos den grupp där enbart läsanade 

av Bloggar förekom. De nämner också att det är viktigt att tilltalas av bilderna genom att 

personerna på bilderna måste se bra ut. 

 

”Fast alla Bloggar är ju inte så bra. Det känns som att för att man ska vilja 

läsa en Blogg ska den tilltala mig genom att den som lägger ut bilder på sig 

själv ska se bra ut. Jag vill ju liksom inte sa Asta 44 år, 85 kg med en 

urringad tröja. Det blir ju löjligt. Att kolla på någon som är medveten om 

vad som är inne, hur man ska se ut, vad man ska ha på sig, som sminkar sig 

och så, liksom som man vill vara själv, det är väl det kanske som gör att 

man också inspireras av att vilja läsa och ser det som modereklam 

liksom”… ”Jo men alltså, man vet ju på ett ungefär vad man själv tycker är 

snyggt, eller vad man är ute efter och hur man liksom vill se ut. De som ser 

ut så som man själv vill se ut, det blir liksom att man kollar mer på dem. 

Tycker att deras Bloggar är intressantare än andras för att man strävar 

efter att bli så. Att liksom kunna köpa de kläderna, få tips om hur man kan 

komma dit där de är.” (A1) 
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Hos grupp B framkom att det var extra viktigt att bilderna som visas i Bloggarna skulle vara 

bra tagna och ha bra effekter för att de skulle bli inspirerade av innehållet. Var bilderna inte 

tillräckligt bra tagna struntade de också i att läsa innehållet som hörde till bilderna.  

 

 För att inspireras bör även personerna på bilderna se bra ut menar de unga kvinnorna 

då de inger ett förtroende om att de tar hand om och vårdar sig själva och på så sätt utstrålar 

hälsa vilket de unga kvinnorna i respektive fokusgrupp inspireras av. I grupp B finns en stor 

medvetenhet om att bilder i kändisars Bloggar retuscheras mycket för att tilltala sina läsare så 

mycket som möjligt. De hävdar bestämt att de själva aldrig skulle lägga upp en bild som inte 

är fin nog och som inte retuscherats till perfektion. Även fast de är så pass medvetna om att 

bilder retuscheras berättar de att det just är de bilderna som tilltalar och som ger inspiration av 

att vilja fortsätta läsa och följa kändisarnas Bloggande om mode och skönhet. 

 

”Så egentligen är det ju lite knäppt, eftersom man håller på med foton och 

så, ganska mycket, så vet man ju att många bilder retuscheras, men det är 

ändå dom som tilltalar en mer än andra. Så egentligen spelar ju inte det de 

skriver så superstor roll i första hand, eftersom det är ögat som når bilden 

före texten i alla fall…” (B3). 

 

 

3.2 Identitet 

 

De unga kvinnorna som intervjuades i de båda grupperna förknippade alla identitet med vem 

man är, i helhet som den egna personen vilket enligt dem har med individens tankar, 

egenskaper, personlighet, känslor, utseende och värderingar som man har om sig själv och 

andra runt omkring. De menar också att identiteten påverkas av det som finns runt omkring 

den egna personen och det är ett resultat av hur man blir och hur man uppfattas av andra. 

Identiteten innebär också hur de uppfattar sig själva och att de som individ kan uppfattas lite 

olika av olika personer i deras omgivning beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i 

samt att det också kan skilja mellan hur olika personer uppfattar dem på grund av deras 

relation till varandra. Att den personliga identiteten i grund och botten är ganska statisk och 

inte så föränderlig när det gäller personliga aspekter som tankar, känslor, vem man är och 

egenskaper, är de överrens om, liksom att den personliga identiteten också kan komma att 

uttryckas och uppfattas lite olika beroende på plats och sammanhang som individen befinner 

sig i.  
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3.2.1 Bloggars betydelse för egen upplevd självkänsla 

 

I grupp A framkom att de unga kvinnorna ofta upplever att de känner sig sämre och mindre 

värda i förhållande till kändisar som skriver Bloggar. Även om de ser sig själva som relativt 

normala framgår det tydligt i samtalet med de unga kvinnorna att de vill nå längre, att de ännu 

inte kommit dit de riktigt vill vara. De känner en längtan att få vara så som de önskar, det vill 

säga vara lite mer som de som de läser om i Bloggarna.  

 

”Kanske att man känner sig sämre än vad man innerst inne vet att man är. 

Att man är lite mindre värd för att man inte ser så bra ut som andra och att 

man inte har allt som de har på något sätt” (A2).  

”Fast jag vet inte, kanske inte mindre värd just, men liksom lite sämre på 

sakerna som känns som vanliga och som liksom är vardagliga inslag i livet 

på något sätt ändå” (A5). 

 

 

De tror inte riktigt på att de duger som de är, även om de i ett första skede anser att de vet 

vilka de är så framkommer det allt eftersom att de kanske inte riktigt vet det innerst inne. Det 

visar sig som att de ofta känner en rädsla för att inte riktigt passa in i samhället om de inte för 

det första hänger med i modet om vad som är inne och för det andra inte har det eller ser ut så 

som visas i de Bloggar de läser.  

 

 Hos de unga kvinnorna i grupp B framkom att de ser på sig själva med en stark 

självkänsla som påvisas genom att de själva känner att de vet vilka de är, de beskriver sig 

själva som jordnära och realistiska. De ser också sig själva som medvetna om sin egen person 

som vet var de står, vad de vill och var de befinner sig just nu i förhållande till andra. På 

frågan om de tror att andra upplever dem på samma sätt som de själva gör så anser de att så 

vara fallet, men att hur folk runt omkring dem uppfattar dem också avgörs av den aktuella 

situationen de befinner sig i. De menar att det är vanligt att de inte riktigt har samma roll 

tillsammans med sina föräldrar som de har med sina kompisar, och att även rollen de har med 

sina kompisar kan skifta beroende på vilka kompisar som ingår vid det aktuella tillfället.  

 

”Men ärligt, faktiskt så är man ju lite olika personer med olika 

människor”… ”… erkänn att man kanske är lite annorlunda i skolan än vad 

man är hemma, och sedan lite annorlunda när man till exempel är med 

vissa kompisar och sedan faktiskt lite på ett annat sätt till exempel i 

fotbollen och så…” (B5). 
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De är medvetna om att de intar olika roller i olika situationer, men anser att det är så det är i 

samhället och att de trivs med sig själva och även har accepterat hur de ser ut och hur de är 

som personer. Hos denna grupp går det inte att påvisa några som helst upplevelser i hur de 

uppfattar sig själva vara relaterade till att de läser Bloggar. Snarare så framkom det att dessa 

unga kvinnor är mer medvetna om att det som skrivs i Bloggar inte alltid är sant och att de 

bilder som exponeras i Bloggarna de läser inte är i originalform utan ofta, om inte alltid, 

retuscherade för att personerna ska se bra ut.  

 

”Hmmm, man vet ju liksom att alla kändisar inte alltid har det så glamoröst 

som de beskriver i Bloggen. De har ju skitdagar som alla andra. Vaknar 

med uselt humör och äter kanske också köttbullar och makaroner till 

middag, men väljer väl att skriva om det som är lyx liksom. Jag vet inte, 

men hur ofta ser man att någon lägger ut en bild på mat vid köksbordet 

hemma? Det är ju alltid restaurang och så” (B5). 

”Så egentligen är det väl inte så att man ser på sig själv på något annat sätt 

bara för att man läser Bloggar. Samtidigt vill man ju någonstans ha ett 

perfekt liv, men jag tror att eftersom man själv skriver så vet man ju att det 

som står är det bra och därför kan man kanske inse att deras liv inte är så 

perfekt som det verkar” (B2).  

 

 

Detta hänvisar de till att de som Bloggar själva är medvetna om vad som kan göras med bilder 

och att det som visas i Bloggar måste ses med baktanken om att allt inte är sant. De skulle 

aldrig själva lägga ut en bild där de själva är osminkade och inte heller en bild som inte är 

retuscherad eftersom retuscheringar gör att bilderna blir mycket mer tilltalande. 

 

 

3.2.2 Utseendeexponering 

 

Utseendet på de personer som figurerar i Bloggarna är det första som de unga kvinnorna 

lägger märke till. Bilderna med snygga modeikoner som visar vad som är inne är viktigt för 

att det enligt informanterna ska kännas tilltalande att läsa en Blogg. De som själva driver en 

Blogg, det vill säga de i grupp B, menar att bilderna inger förtroende om dels bilderna är bra, 

men också genom att personerna på bilderna bekräftar genom sitt utseende att de mår bra och 

vårdar sig själva. Mycket inspiration fås genom att utseendet exponeras i Bloggarna och tips 

på olika skönhetsknep och även diverse skönhetsingrepp ges vilket uppskattas av de som läser 

Bloggarna då de själva kan försöka imitera för att få trivas bättre med sig själva. Det är 

Bloggar ”där det är snygga personer som visar upp sig inspirerar mer” (B5).  
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Särskilt framträdande hos informanterna i grupp A är att de fäster extra stor vikt vid att de 

som Bloggar måsta se bra ut och att de ofta förknippar dem med stor rumpa, snygga kläder, 

snyggare kropp, stora bröst, finare hy, snyggare hår och att de i det stora hela är mer attraktiva 

än de själva genom sitt utseende.   

 

”De står ju liksom för ett ideal, hur det är bäst att se ut.” … ”… ändå så 

tycker jag ju at hon är bra, snygg och inspirerande. Det vill jag ju att andra 

ska tycka om mig med” (A5).  

 

 

Genom det som visas i Bloggarna vad det gäller utseende så finns det en längtan hos de unga 

kvinnorna att få efterlikna dessa ideal kända Bloggare står för då det yttre kan ses som ett 

bevis på att må bra. Det utseendeideal som visas i Bloggarna får unga kvinnor att till viss del 

uppleva det som att de inte duger och inte är nöjda med sig själva utan vill själva se ut som de 

som exponerar sig och det ter sig även att de unga kvinnorna i grupp A ser det som normalt att 

se ut som de som visar upp sig i Bloggarna. 

 

 

3.2.3 Saknad och strävan 

 

Hos samtliga unga kvinnor i grupp A finns en stark upplevd saknad av att vara någon speciell, 

att vara en annan snyggare, starkare, bättre person än vad de är just nu. Det finns också ett 

hopp om att det kommer att komma, så småningom, bara de gör rätt saker, bara de har rätt 

kläder och bara de ser rätt ut för att bli accepterade av alla andra ute i samhället. Avsaknaden 

av att leva meningsfulla liv, fyllda med trevligheter, pengar som kan användas till att handla 

moderiktiga kläder eller för att förbättra utseendet och hela tiden ha ett innehållsrikt liv som 

gör att de får må bra och känna glädje gör att de inte riktigt känner sig nöjda med tillvaron 

utan hela tiden vill ha mer.   

 

”… ja men kanske att man vill ha ett liv som de. Att liksom hela tiden själv 

kunna bli bättre. Både att få finare hy, snyggare hår, kläder och så. Göra 

allt det där som de gör. De verkar ju aldrig jobba, utan bara ha det bra. Jag 

vill också ha det så. Att ha en massa pengar, vara snygg och inspirera 

andra” (A1). 

”Alltid vara glad, göra som man vill, ha en massa pengar och vara snygg så 

att ingen kan klanka ner på en” (A3). 
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Genom att uttrycka en saknad om att passa in som de är, genom hela intervjun, upplever de en 

strävan efter att bli någon, en individ som är problemfri, att vara bättre och se bättre ut än vad 

de gör nu. Det finns en stark strävan efter att vara accepterad för den de är nu, vilket upplevs 

av de unga kvinnorna som enbart läser bloggar saknas vid det aktuella tillfället. De strävar 

efter att bli som dem de läser om och vill själva så småningom kunna inspirera andra på 

samma sätt som de själva har inspirerats av sina förebilder.  

 

 Även hos informanterna i den andra gruppen finns uttalanden om att de ser upp till 

de kändisar som skriver Bloggar.  

 

”Så egentligen då, ja då kanske man ändå kan säga att man på något sätt 

vill vara som de ändå. Gud, jag har verkligen aldrig tänkt så. Men så är det 

ju nog lite i alla fall” (B4). 

 

 

Det finns en strävan efter att få prestera bra för att undvika att känna sig hopplös, om att bli 

någon som får ha ett bra och roligt liv. De är alla överrens om att de som är kända och 

Bloggar skapar normer för samhället om hur människan bör vara och vad som är mest 

eftersträvansvärt. De påpekar dock att ju mer man strävare efter ju mer vill man och att det 

ibland kan vara viktigare att tänka på det som finns i ens närhet än att sträva efter att ha mer. 

 

 

3.3 Händelser med särskild betydelse för det självbiografiska minnet 

 

Händelser som upplevts av individer under livets gång påverkar mycket vad det gäller 

känslor, tankar och beteenden. I detta avsnitt redovisas resultaten av händelser som har 

upplevts ha extra stor påverkan hos de unga kvinnorna i relation till deras Bloggläsande.  

 

 

3.3.1 Positiva händelser i relation till Bloggläsandet 

 

Att läsa Bloggar tenderar vara mycket positivt hos samtliga informanter. Enligt samtliga unga 

kvinnor var det svårt att bara plocka fram en händelse som de minns som extra positiv, 

däremot var det enklare att se det övergripande positiva med att läsa kändisars Bloggar. Det 

som framhävs som det mest positiva är att det är lättillgängligt, att det är ett bra ställe att 
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hämta inspiration om vad som är inne för att hänga med i modesvängen, liksom att många tips 

på diverse saker, så som kläder, frisyrer, köpställen etc., som gör att man som individ vet vad 

som krävs för att vara inne. Att läsa Bloggar är ett sätt att hålla sig uppdaterad, a jour, med 

verkligheten och att kunna ta del av saker från andra ställen i världen utan att behöva vara 

fysiskt närvarande. Det skapar en gemenskap med dem som har liknande intressen och kan 

skapa nya vänskapsrelationer.  

 

 Informanterna menade att Bloggar ibland kan verka för att ett viktigt beslut ska våga 

fattas. Står valet mellan två snarlika produkter eller val av till exempel en skönhetssalong så 

går det att se före- och efterresultat samt få rekommendationer via olika Bloggar vilket gör att 

de känner sig säkrare på sitt beslut i och med att andra varit nöjda, eller missnöjda, med 

resultatet tidigare. 

 

”Just med tips som man gärna tar del av. Eller om man till exempel ska 

köpa någonting och det är någon som gjort en jämförelse mellan två saker 

och se vad det är för för- och nackdelar med respektive sak. Det var någon 

som gjorde en jämförelse mellan kameror, sådan här kamera med objektiv 

och för mig som inte är så jättehemma på det var det ganska bra att få se 

någon som tagit bilder och sedan jämfört dem. Det var så mycket enklare 

att se, och mer inspirerande att någon från verkliga livet liksom visade 

bilder istället för att de i affärerna bara pratade för- och nackdelar (B4). 

 

 

Andra positiva aspekter i relation till läsandet av Bloggar som informanterna berättar om, 

framför allt hos grupp B, är då smartphonen gjorde intåg eftersom det innebar att det blev allt 

mer lättillgängligt att läsa och ta del av Bloggar. Från att tidigare enbart kunna läsa Bloggar 

vid en dator går det nu att läsa dem överallt vilket i sin tur innebär att de unga kvinnorna kan 

följa de Bloggar de läser överallt när som helst. I allmänhet associerar de positiva händelser 

med glädje, värme, lycka, skratt och att en känsla av mod kan infinna sig då de ska ta beslut 

eller prova nya saker. Dessa känslor speglar även de positiva minnena från deras barndom, det 

vill säga händelser som de genom sitt självbiografiska minne kommer ihåg som positiva. 
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3.3.2 Negativa händelser i relation till Bloggläsandet 

 

I relation till bloggläsandet uppges att det mest negativa i relation till att läsa Bloggar är då det 

upptäcks att någon som skriver en bra och intressant Blogg plötsligt visar sig vara någon 

annan, att personen bakom Bloggen helt enkelt inte är samma person i verkligheten som det 

ser ut genom Bloggläsarens ögon.  

 

”Jo, det jag tänkte på var när en liksom erkänd Bloggare som just i detta 

fallet, Blondinbella, hela tiden haft så himlans mycket bra hela tiden på sin 

Blogg. Jag gillade verkligen henne och tyckte att det hon skrev var 

inspirerande och bra. Någon som jag på något sätt såg upp till och som 

inspirerade mig med hennes sunda liv och så. Men så blev det ju värsta 

bråket mellan henne och Kissie, en massa pajkastning på varandra, både i 

Bloggarna och i olika debattprogram på Tv. Jag vet inte, men det jag så av 

henne i verkligheten, eller i Tv ska jag väl säga, var helt annorlunda än det 

jag sett i hennes Blogg. Hon sjönk liksom så himlans mycket” … ”Det var 

som om hon bara bluffat med allt hon skrivit och det kändes lite som ett 

svek, nästan. Konstigt att det kändes så bara genomnågon jag inte känner 

utan bara läser om. Men hela min bild av henne rämnade och inget stämde 

med min bild av henne längre” (B6). 

 

 

Negativa konsekvenser kan även det Bloggare skriver och tipsar om få genom att de 

marknadsför produkter som inte är testade eller som ingen ännu vet fungerar som det utlovats. 

Vissa tips som läggs ut kan enligt informanterna orsaka direkt hälsofarliga konsekvenser och 

ändå tjänar Bloggarna stora summor pengar på att de genom Bloggen länkar sina läsare till 

produkten som till synes är attraktiv och lätt att beställa hem. Enbart ett klick bort. 

  

”… det där när Kissie la ut på sin Blogg om att bleka tänderna med något 

medel så fick alla hennes läsare rabatt, ganska stor rabatt så att alla i stort 

sett skulle kunna köpa det. Vi gjorde ju det. Inte Daniella då, men resten. 

Och sedan fick jag bassning av tandläkaren att det inte var att 

rekommendera på något sätt. Det finns ingen forskning än om vad som 

händer med tänderna efter att man blekt dem med sådant medel. Mina ilade 

och värkte. Att man går på det som står, eller liksom att man testar för att 

andra rekommenderar saker utan att egentligen veta vad det är och så” 

(B2). 

 

 

Känslor kring de negativa händelserna i relation till läsandet av Bloggar upplevs med 

liknande känslor för starka negativa känslor sedan barndomen, det vill säga att de 
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kännetecknas av rädsla, besvikelse, tårar, ilska, sorg och en känsla av att känna sig 

liten och inte vara omtyckt för den man är. 

 

 

3.3.3 Vändpunkten 

 

I relation till de negativa känslor som uppkom i förhållande med händelser som har med 

läsandet av Bloggar att göra inträffade också en vändpunkt. Informanterna upplevde det som 

att mycket som står i Bloggarna ska tas med en nypa salt och att allt som står faktiskt inte är 

sant. Det som verkade så bra då informanterna till en början läste Bloggarna var inte en 

spegling av verkligheten utan en bild av Bloggarna för att locka läsare. 

 

 

3.3.4 Kloka beslut 

 

Samtliga informanter anser att deras kloka beslut har att göra med att de beslutat sig för att 

inte tro på allt som står i kändisars Bloggar samt att det gäller beslut de tagit då det gäller att 

välja mellan två saker som till en första anblick verkar vara likvärdiga, men att de genom 

Bloggarna fått vägledning till att kunna ta ett så kallat klokt beslut. 

 

 

 

4. Diskussion 

 

Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod undersöka om unga kvinnor upplever att 

deras identitetsskapande påverkas av att de läser kändisars Bloggar och om det i så fall är 

denna typ av Internetaktivitet som påverkar deras självbiografiska minne, vilket är grunden 

för den personliga identiteten. Eftersom det självbiografiska minnets huvudsakliga uppgift är 

att ge jaget och dess sociala läge en grund genom att dela minnen med andra (Knez, 2012) 

kan Internetaktiviteteten ses som en viktig faktor för ungas identitetsbildning eftersom unga 

idag spenderar i stort sett lika mycket tid med att vara uppkopplad via olika medier som att 

umgås med familj och vänner.  
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Resultaten indikerade att unga kvinnor inspireras av kändisar som Bloggar och på ett eller 

annat sätt ser upp till dem. Det fanns en tydlig strävan efter att få leva ett liv som präglas av 

ett perfekt utseende fyllt med roliga upplevelser och helst ska livet vara problemfritt. 

Resultatet indikerade också att unga kvinnor ser den värld och livsstil som kända Bloggar 

exponerar i sina Bloggar som ett slags ideal. Resultaten visade också att de trots att de sett 

upp till de som Bloggar finns en medvetenhet om att allt som skrivs i Bloggarna inte är sant 

och att de som Bloggar ibland, och till och med ofta, kan utge sig för att vara någon annan än 

den de är i det verkliga livet. Det överensstämmer väl med tidigare forskning (Subrahmanyan 

et al., 2006). När de unga kvinnorna upptäcker att en Bloggare utgett sig för att vara någon 

annan visar resultaten på att de relaterar det till en negativ händelse i sin relation till att läsa 

Bloggar. Det tenderar att te sig som en vändpunkt i deras sätt att se på de som Bloggar. De 

unga kvinnorna får en slags aha-upplevelse om att allt inte behöver vara så perfekt som det 

vid en första anblick ser ut att vara.  

 

  

4.1 Resultatdiskussion 

 

4.1.1 Bloggars betydelse för det vardagliga livet 

 

Resultatet visade att Bloggar har en central roll i unga kvinnors vardag. De spenderar upp till 

fyra timmar med att läsa kändisars Bloggar varje dag, ibland ännu mer. I och med att 

tillgängligheten har ökat de senaste åren med bl a nya mobiltelefoner visade resultatet också 

att det idag spenderas mer tid med att läsa Bloggar än för tre-fyra år sedan. Den ökade 

tillgängligheten av Internetaktiviteter inverkade därför på de unga kvinnornas uppfattningar 

om hur de vill vara och uppfattas, vilket också stöds av tidigare forskning (Subrahmanyan et 

al., 2006).  

 

 Resultatet visade att samtliga informanter i både grupp A och B såg Bloggarna som 

en stor inspirationskälla till vad som är inne då det framför allt gäller mode och utseende. 

Något som Nygren et al. (2005) påpekade att trenden med Bloggars tillgänglighet gör det 

möjligt att ta del av det som händer och sker. De unga kvinnorna inspirerades av kända 

Bloggare genom att de ständigt sökte information om sig själva i relation till andra genom 

olika specifika sammanhang (Llooyd, 2002). Flera gånger dagligen sökte de information om 
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andra genom att de läste Bloggar. De jämförde sitt eget liv, hur det ser ut just där och då med 

de kända Bloggarnas liv. Det vardagliga livet ter sig för deltagarna i grupp A vara ganska 

tråkigt i jämförelse med Bloggarnas liv. De upplevde en strävan efter att få ett snarlikt 

vardagsliv som dem genom att de inspirerades av utseende och vardagliga händelser som 

exponerades i Bloggar.  

 

 

4.1.2 Identitetsskapandet 

 

I och med att de unga kvinnorna befann sig i en ålder där identiteten skapades (Dunkel & 

Sefcek, 2009) och fastställdes visade resultatet på att de i grupp A ännu befann sig i stadiet för 

moratorium eller i stadiet av för tidig identitet. Då de redan tagit vissa ställningstagande om 

värderingar, trots bristande utforskning är det andra som påverkar dem. Det innebar att grupp 

A påverkades mycket i sina ställningstaganden och värderingar av det de läser om i Bloggar. I 

och med att de ännu inte utforskat klart vilka ställningstagande och värderingar som de tar 

fäste vid så har de inte heller nått en fullbordad identitet där de genomgått utforskande, tagit 

ställning och nått en sammanhängande känsla av identitet, vilket grupp B tenderar att ha gjort 

enligt vad resultatet visar. Vad som inte framgick av resultatet, i och med frågornas 

uppbyggnad, är hur anknytningen sett ut till informanternas föräldrar. Enligt Zimmerman 

(1996) kan inte vissa individer uppnå en fullbordad identitet om de inte har en säker 

anknytning. För at uppnå en säker anknytning bör det under de tidiga barndomsåren 

förekommit en öppen, varm och accepterande atmosfär. Likväl kan det också ha att göra med 

att utvecklandet av en fullbordad identitet ännu inte nåtts av de unga kvinnorna i grupp A. Det 

baseras på att de fortfarande har en så stark strävan efter att bli någon, någon som de själva ser 

upp till och vill vara som. De i grupp B indikerade ett resultat där de fortfarande såg upp till 

kändisar som Bloggar, men de kände inte lika stort behov av att efterlikna dem, utan mer att 

enbart inspireras av Bloggarna för att hänga med i vad som är inne. Det kan förklaras av att de 

har experimenterat, provat sig fram och kommit längre i sin strävan efter att uppnå en 

fullbordad identitet: genom bl a att kunna ta egna ställningstaganden samt att de värderingar 

de har har befästs i deras medvetande (Cole et al., 2009).  

 

 Samstämmiga resultat mellan grupperna kan även ses utifrån att självet är ett 

reflexivt projekt som en individ hela tiden ska försöka förbättra, eller arbeta på, för att se 



34 
 

bättre ut, göra mer saker, köpa mer saker, ja allt för att bidra till att hela tiden nå längre i sin 

utveckling av sig själv i en strävan att bli så perfekt som möjligt. Individerna ville känna en 

samstämmighet och enighet med de som exponerades i Bloggarna, samtidigt som det ideligen 

finns olika sätt att förändras på för att nå dit, något som Bloggarna ofta visar i form av tips 

och idéer för att kunna leva det liv som anses vara eftersträvansvärt och meningsfullt. Denna 

strävan och integration sker tillsammans med andra individer som påverkar varandra till att 

fortsätta strävan mot att passa in i den sociala värld som anses accepterad, liksom att också 

individerna bakom Bloggarna skapar den sociala världen som anses vara den rätta vilket i sin 

tur ligger till grund för unga kvinnors identitetsskapande (Mc Adams, 2001).  

 

 

4.1.3Självbiografiska minnets betydelse 

 

För samtliga informanter visade resultaten att det främst är episoder av personlig betydelse 

som erinras. Dessa utgör det material som självet byggs upp av. Det visar sig att de unga 

kvinnorna härleder självbiografiska minnen till både generella händelser, så som när det under 

lång tid handlat om hur man enligt kända Bloggare ska se ut eller ha på sig, och mer specifika 

händelser (Knez, 2012) så som vissa enskilda händelser som de på ett specifikt sätt kan 

redogöra för i detalj och även därtill känslor som upplevdes vid den aktuella tidpunkten för 

händelsen. Då informanterna återger sina minnen följer ett särskilt mönster som att det först 

återges rent generellt, det vill säga vilken ungefärlig tid i individens livshistoria minnet 

härstammar ifrån, för att sedan avsmalna och återge sammanslagna minnen och för att till sist 

bli mer djupgående och presenteras genom att de minns särskilda uppgifter om händelsen. 

Särskilt starka minnen där de kunde precisera den aktuella händelsen tillsammans med 

känslor var höjdpunkter i livet, dalar i livet och även minnen som framkallade en slags 

vändpunkt (Mc Adams 1985) i livet. Resultaten visade också att det som de mindes som en 

vändpunkt kunde relateras till negativa händelser som följdes av att de ansågs ha tagit ett 

klokt beslut i relation till sitt Bloggläsande. 

 

 Positiva händelser både från barndomen och för mer specifika händelser i relation till 

Bloggläsandet präglades av uttryck som glädje, värme, lycka, skratt och att mod oftast 

förknippades med dessa typer av känslor. Att finna en glädje i att våga göra saker, eller våga 

ta beslut som kan vara avgörande för framtiden, för att få må bra samt för att komma lite 
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längre i livet, kan genom Bloggläsandet vara en hjälp på traven. Det är genom deras 

självbiografiska minne som de kommer ihåg dessa minnen som positiva, och de har redan från 

tidig ålder uppmuntrats av sina föräldrar att prata om dessa känslor. Att just dessa positiva 

händelser som individen själv varit inblandad i erinras har med stor sannolikhet att göra med 

att inkodningen av en betydelsefull händelse, händelser som är unika, överraskande eller 

känsloladdade stannar kvar i minnet längre tid och är också starkare än andra minnen 

(Baddeley et al., 2009).  

 

 Det samma gäller negativa händelser från såväl barndomen som från läsandet av 

Bloggar och benämndes med ord som har med negativa känslor att göra. Exempel är rädsla, 

besvikelse, tårar, ilska, sorg och en känsla av att inte vara värd någonting, eller att inte vara 

omtyckt för den man är. De händelser som rapporterades från barndomen som särskilt 

negativa rörde enligt resultatet en saknad eller borttagande av någon i individens närhet. Detta 

tolkas som en känsla av besvikelse och saknad av någonting, vilket kan sägas vara samma typ 

av minne rent känslomässigt då det rör negativa händelser i relation till Bloggläsande. 

Resultatet pekade på att samtliga informanter, både i grupp A och B, relaterade negativa 

händelser i relation till Bloggläsandet som då någonting inte visade sig vara som de 

förväntade sig. Att en Bloggare har utgett sig för att vara någon den inte var, att ha provat 

saker som inte var som de utlovats, ja, helt enkelt minnen som individen har och kan relatera 

till en överraskande upplevelse (Baddeley et al., 2009). Dessa överraskningar har skapat en 

besvikelse hos de unga kvinnorna och har fungerat som en vändpunkt i deras relation till hur 

de förhåller sig till läsandet av Bloggar idag. Resultatet skulle kunna förklaras av att de först 

såg någonting som mycket positivt, de trodde på det de läst. Det såg bra ut och framför allt 

verkade det de läste bra, men så fick de reda på att så inte var fallet. De fick en känsla av 

besvikelse, vilken de kunde koppla till negativa händelser under sin livshistoria. Detta fick 

dem att vilja avstå denna känsla av besvikelse. Det gjorde de genom att finna en vändpunkt i 

att de inte bör ta det som står i Bloggarna på största allvar, utan att det kan vara så att de som 

ligger bakom Bloggarna skriver om och visar det som drar läsare. Vändpunkten består således 

i att den negativa känslan bidrar till att de väljer att inte fortsätta tro på det som står och ändrar 

attityd i sin uppfattning av kända Bloggare som gör att de kan gå vidare i livet. 
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4.2 Sammanfattning - upplever unga kvinnor att det självbiografiska minnet, 

som är grunden för identitetsskapandet, påverkas av deras Internetaktivitet 

rörande läsandet av Bloggar? 

 

Resultatet indikerade på att unga kvinnor upplever det som att läsandet av Bloggar påverkar 

deras identitetsskapande på så sätt att de strävar efter att bli som dem de läser om under de 

faser under identitetsskapandeprocessen som Marcia (Beatman, 1997) kallade för moratorium 

och för tidig identitet. Det är i denna ålder, under sena ungdomsåren till tidiga vuxenåren 

(Dunkel & Sefcek, 2009) som identitetsskapandet påverkas som mest och även befästs. Unga 

kvinnor i denna ålder tenderar både enligt denna studie och enligt Adamson (2004) att ha en 

lägre konsistens i sin självuppfattning än något äldre och försöker således experimentera och 

tar intryck av andra i sin omgivning för att försöka söka information om sig själva i 

jämförelse med andra (Lloyd, 2002). I denna jämförelse med andra syns det dock inte att även 

Bloggare till viss del kan vara missnöjda med sig själva och trots att det utåt sett verkar som 

de lever det perfekta livet så strävar de fortfarande efter att bli bättre på olika sätt 

(www.kissies.se, 2012).  

 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Valet av metod baserades på att just en kvalitativ metod där fokusgrupper användes skulle 

kunna bidra med en djupare diskussion och förståelse för hur unga kvinnor upplever en 

påverkan i sitt identitetsskapande genom att de läser kändisars Bloggar. Att valet föll på 

användning av fokusgrupper med informanter som kände varandra har att göra med att dessa 

inte känner rädsla för att samtala samt att det underlättade rekryteringen av deltagare 

(Wibeck, 2000). Dock måste en medvetenhet om riskerna med redan existerande grupper 

finnas då det kan finnas vissa saker som tas för givna av informanterna och på så sätt aldrig 

kommer upp. Det kan även inträffa att informanterna i respektive grupp indirekt kan referera 

till förhållanden som de själva känner till men som kan vara svårt för mig som utomstående 

och moderator att förstå. Informanterna kan även ha gjort ett aktivt val att utelämna vissa 

aspekter och ämnen för att undvika att en konflikt skulle kunna uppstå för att de vet på 

förhand att det kan tänkas vara känsligt. Jag tror dock att detta undveks genom användandet 

http://www.kissies.se/
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av den intervjuguide som låg till grund för diskussionerna, även om vissa frågor kunde ha 

uppfattats som känsliga (Denscombe, 2010; Wibeck, 2000). 

  

 En annan viktig aspekt vid fokusgruppsintervjuer är att tystlåtna eventuellt inte får 

komma till tals i samma utsträckning som de fått göra vid en djupintervju. Målet var att alla 

skulle få svara på alla frågor, i den mån det var möjligt, men någon kan ha avstått ett yttrande 

av vikt vid någon fråga. Det kan också ha varit så att informanterna i respektive grupp fallit in 

i den roll de annars har, i den vardagliga interaktionen utanför fokusgruppen (Wibeck, 2000). 

Det påpekades under respektive intervju att de faktiskt har olika roller i olika situationer. Som 

helhet anser jag att alla fick komma till tals och att de inte i allt för stor omfattning påverkades 

av varandras svar, vilket innebär att svaren delgav en riktig bild av deras upplevelser. 

 

 Om respektive intervjutillfälle hade spelats in med videokamera, istället för med 

enbart ljudinspelning, hade eventuellt tolkningen kunnat se annorlunda ut eftersom även icke-

verbal kommunikation, så som ögonkast, leenden och kroppshållning, hade kunnat vara ett 

viktigt komplement till den verbala (Wibeck, 2000). Resultatet anses ändå spegla det mest 

väsentliga från intervjuerna.  

 

 Då det inte är möjligt att kräva fullständig tystnadsplikt bland deltagarna kan även en 

fullständig anonymitet vara svår att uppnå, vilket hade gått vid djupintervjuer med varje 

enskild individ då ingen annan än jag som intervjuare hade fått ta del av de svar som angavs 

(Denscombe, 2010).  

 

 Wibeck (2000) skriver om vilken effekt miljön har på deltagarna, att det bör vara 

relativ neutral mark för att deltagarna i studien inte ska känna sig underlägsna, samt att 

interaktionen inom gruppen tenderar till att vara mer intensiv då rummen är små istället för 

stora. I och med att lokalen var liten och gemytlig samt att deltagarna bjöds på fika som 

passade dem spelade det också in i att de skulle känna sig väl till mods. Alla dessa aspekter 

uppfylldes då intervjuerna hölls i ett vardagsrum i en klubblokal som inte var stort och kalt, 

utan snarare mysigt och hemtrevligt som genom soffor och ljus, samt fika, inbjöd 

informanterna till en trevlig samtalsstund. Däremot kan min brist på erfarenhet vara av 

betydelse i hur intervjun fortlöpte och hur svaren tolkades. I och med att svaren har tolkats 

subjektivt (Denscombe, 2010), kan de ha påverkats av min egen erfarenhet. Det jag 

uppmärksammade och lyssnade mest till kan ha gett en något skev tolkning av resultaten. 
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 4.4 Framtida forskning 

 

För att komplettera studien med ett större antal deltagare skulle en enkätstudie inom samma 

val av ämne och med samma syfte kunna mäta hur stor påverkan Bloggläsande har på unga 

kvinnors identitetsskapande. Huvudfrågan skulle kunna ställas som ”Påverkas unga kvinnors 

identitetsskapande av Bloggläsande?”.  

 

 Ett annat förslag för vidare forskning skulle vara att intervjua de kändisar som driver 

Bloggarna i syfte att undersöka hur de upplever Bloggaktiviteten, samt om de själva ser sig 

som det ideal som unga kvinnor i en identitetsskapande ålder uppfattar dem som? Av Kissies 

(2012) svar på frågan om hon var nöjd med sitt liv visar det sig också att inte Bloggare heller 

är det, varför det också skulle vara intressant att utforska en frågeställning rörande om varför 

de upplever att de inte är nöjda med sig själva och likaså om vad som upplevs som 

påverkansfaktorer för att de inte känner sig nöjda med sig själva trots att de av många unga 

kvinnor uppfattas som ett ideal. 
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Samtyckesmedgivande 

 

Hej! 

Jag heter Johanna Johansson och studerar Psykologi vid Högskolan i Gävle. Min handledare 

är professor Igor Knez (igor.knez@hig.se). I utbildningen ingår ett examensarbete där en 

undersökning ska göras och jag har av eget intresse valt att undersöka om unga flickors 

identitetsskapande påverkas av att de läser kända unga tjejers bloggar.  

 

Undersökningen kommer genomföras med två gruppintervjuer, en intervju där de deltagande 

tjejerna endast läser andras Bloggar och en intervju där deltagarna både läser andras Bloggar 

samt själva aktivt Bloggar. Vissa fasta frågor finns med för att hålla samtalet inom ramen för 

vad undersökningen ämnar ta upp. För övrigt finns det utrymme för att diskutera och uttrycka 

sina åsikter fritt. Intervjun är beräknad att ta en och en halv timma till två timmar. Deltagarna 

bjuds på fika. Meddela ev. allergi. 

 

En förhoppning är att resultatet ska bidra till att se om unga tjejer styrs av bloggar under 

skapandet av den personliga identiteten.  

 

Jag som forskare använder mig av de etiska principer som finns, vilket innebär att deltagarna 

är anonyma, de kan när som helst avbryta utan orsak och allt material behandlas 

konfidentiellt.  

 

Efter genomförd undersökning erbjuds deltagarna att ta del av rapporten. 

 

För eventuella frågor och funderingar går det att ta kontakt med mig genom 

Tel: 070-755 30 79 

e-mail: jojjo_37@hotmail.com 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

Här med godkänner jag att mitt barn _____________________________________________ 

får delta i intervjun. 

 

________________________________  _______________________________ 

Förälders namn   Johanna Johansson 

 

 

 

  

mailto:jojjo_37@hotmail.com
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Bilaga 2 

 

Information angående intervju om unga flickor upplever att deras identitetsskapande 

påverkas av Bloggläsande. 

 

 

Tack för insänt medgivande att delta i studien om Du upplever att ditt Bloggläsande påverkar 

skapandet av identiteten. 

 

Intervjun kommer att äga rum tisdagen den 16/10  kl. 15.00 i XXX klubblokal, 

Trädgårdsgatan 2, XXX. 

 

Det bjuds på fika och den totala tiden är beräknad till ca en och en halv timme. 

Tänk på att det inte finns några rätt eller fel svar på frågorna, det handlar mer om just Din 

upplevelse av fenomenet Bloggar relaterat till Ditt identitetsskapande.  

 

Skulle Du mot förmodan få förhinder eller av någon anledning bli sen, vänligen kontakta mig 

på tel 070-755 30 79. 

 

 

 

Väl mött och välkommen! 

Med Vänlig Hälsning 

Johanna Johansson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Frågor om bakgrund vid intervjuns start 

 Namn och ålder 

Autobiografiska minnet 

 Beskriv en händelse i livet som ni anser vara extra positivt i relation till ert 

bloggläsande. 

 Beskriv en händelse i livet som ni anser vara mycket negativ i relation till ert 

bloggläasande. 

 Om ni ser tillbaka på era liv så här långt, finns det något tillfälle som tenderar te 

sig som en vändpunkt, eller kan ni beskriva några händelser där du förändrades 

i relation till ert bloggläsande.  

 Beskriv i detalj ett mycket positivt minne från när ni var små. 

 Beskriv i detalj ett mycket negativt minne från när ni var små.  

 Beskriv en händelse, i vilken ni tog ett mycket klokt beslut. Beskriv också gärna 

känslor och hur ni tänkte samt vilka som var närvarande. 

 Hur ser ni på åren som ligger framför er nu? 

 Vad har ni för planer, drömmar och hopp om framtiden? 

 Har ni haft någon utmaning i livet? Vad? 

 Har ni eller någon i er närhet varit drabbad av något hälsoproblem/kris? 

Beskriv! 

 Har ni mist någon i er närhet? 

 Kan ni beskriva någon ”misslyckad” händelse i era liv? Känslor? 

 Beskriv vad etik och moral betyder för er. 

 Vad är det viktigaste i livet, i att vara människa? 

Identitet 

 Vad betyder identitet för er? 

 Hur uppfattar ni er själva som personer? 

 Hur tror ni andra uppfattar er? 

 Vill ni ändra på något hos er själva? 

 Vad är viktigt för att må bra? 

 Anser ni att ni vet vem ni är? 
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 Är ni den ni vill vara?  

 Trivs ni med er själva? 

 Minns ni er barndom? Hur var den? Påverkar den er nu i ert sätt att se på er 

själva? 

Blogg 

 Hur kom det sig att ni började läsa bloggar? 

 Hur länge har ni läst bloggar? 

 Hur mycket tid lägger ni ner på att läsa bloggar? 

 Var läser ni dem? (Hemma, skolan, mobilen…) 

 Vad för bloggar läser ni? (Innehåll) 

 Får bloggar er att se på er själva på ett annat sätt? 

 Eftersträvar ni att bli som dem ni läser om? Varför? 

 Vad är det som inspirerar? Varför? 

 Vad betyder andras bloggar för er? 

Bloggar ni själva? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 

 

 

 
 
 


