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Abstract 

 

Denna studie fokuserar på vad individualiserat identitetsskapande genom bloggning består 

utav. Studien tar sin utgångspunkt i att globaliseringens omvärldsförändringar förändrat 

människors möjligheter till identitet, och att bloggning är del av en ny typ av 

identitetsskapande. För att undersöka identitetsskapande genom bloggning analyserar studien 

en bloggskola på nätet framtagen av tre kvinnliga framgångsrika ”bloggentrepenörer”, Clara 

Lidström, Anna-Karin Nyberg och Frida Ramstedt. Bloggskolan syftar enligt dem till att lära 

bloggare hur man bäst ska framställa sig själv för att synas och expandera på nätet, samt göra 

bloggen till en lyckad affärsverksamhet. Studien syftar till att utveckla förståelsen för hur 

samtidens framträdande sociala aktiviteter genom diskurs formar social verklighet och 

därmed identitet. Frågeställningarna handlar om hur man konstruerar sitt individualistiska jag 

när man bloggar, vilka mönster som präglar detta jag, samt vilka externa diskurser 

bloggidentiteten påverkas av. De teoretiska ramar som studien utgår från är Zygmunt 

Baumans, Ulrich Becks och Anthony Elliott & Charles Lemerts respektive perspektiv på det 

individualiserade samhällets identiteter, i litteratur från 2000-talet. Metoder som använts är 

textanalys med innehållsanalys som främsta verktyg. Även diskurspsykologiska teorier såsom 

rollteori och humanistisk teori (Potter & Wetherell, 2987, s 97, 99) har använts för att betrakta 

självet i bloggvärlden. Studien kom bl. a fram till att identitetsskapande genom bloggning till 

stor del vilar på kontextuellt och socialt skapade värden, att bloggidentiteten är nära besläktad 

med företagsvärlden, samt att självet framställs genom retoriska strategier byggda på 

egenintressen.  

Nyckelord: Identitet, individualisering, blogg, diskurs, innehållsanalys, bloggskola 

 

  Identities of individualization 

- Perspectives on identity in an individualized and globalized world 

This study focuses on how individualized forms of identities are constructed within the sphere 

of blogging. The premiss of the study is that changes in society brought about by 

globalization has changed peoples ways of forming identities, and that blogging functions as a 

 
 



new kind of tool for identity-construction. The object of analysis is a webbased blogging-

course made by three successful female bloggentrepreneurs, Clara Lidström, Anna-Karin 

Nyberg and Frida Ramstedt. The purpose of the course is according to them to teach bloggers 

how to portray themselves in the best way, with the aim of becoming visible in the blog-

world, expand and turn blogging into business. The purpose of the study is to contribute with 

observations of how contemporary social activities – through certain discourse - forms social 

reality and by that, identity. The question formulation is about how the individualized identity 

is created through blogging, what patterns this identity is made up of, and also what external 

discourses the blogging-self is affected by. The theoretical framework include the theorization 

of Zygmunt Bauman, Ulrich Beck and Anthony Elliott & Charles Lemert, with their various 

perspectives on identity in an individualized society, in literature of the 21st century. Methods 

used are text analysis, with content analysis as the primary tool. Role-theory and humanistic 

theory originated from discourse pshychology have been used to understand and portray the 

blog-identity. The study resulted in the conclusion that the construction of identity through 

blogging is to be regarded as dependant of contextual and socially constructed values, that the 

blog-identity is closely related to the businessworld and that the self is displayed via rethorical 

techniques derived from various self-interests.  

Keywords: Identity, individualization, blog, discourse, content analysis, blogging-course 
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Inledning 

 

Jag har valt att fördjupa mig i den samtida individualiseringsprocessen med fokus på hur 

identitet konstrueras inom den. Många samhällsvetare har beskrivit en i den moderna eran 

långt fortskriden individualiseringsprocess som tycks genomsyra flera av människans viktiga 

sociala aktiviteter (Beck 2012, Bauman 2009, Elliott & Lemert 2010). Jag tycker mig själv ha 

observerat förändringar i identifikationsmönster bland människor som sannolikt är starkt 

kopplade till denna process. En väldigt talande observation att nämna, är något som jag 

kommit att möta otaliga gånger i olika sammanhang, främst under 2000-talet, nämligen pratet 

om individens självförverkligande. Denna strävan kan kanske ses som en strukturell grund för 

individualism genom den subjektiva förändring av fokus den på många sätt inneburit. Här 

skulle man kunna tro att jag menar att man som individualist flyttat fokus från omvärlden till 

sig själv, men det är snarare precis tvärtom, det kan vara så att man tittar på omvärlden mer 

och mer för att kunna definiera sig själv. Tidigare självförverkligande kan kanske ha handlat 

om att genom olika religiösa synsätt finna sitt sanna jag, eller att upptäcka sitt inre genom att 

leva i en naturalistisk samklang med naturen. Eller t.o.m. att utifrån metafysiskt inspirerade 

new-age teorier producera sin egen verklighet. Även om sådana vägar till självförverkligande 

fortfarande är aktuella idag så tror jag att det finns en senare form av individualistisk 

subjektivitet som dagens självförverkligande refererar till i allt större utsträckning. En resa 

som lämnat mycket av sökandet efter det unika egna jaget bakom sig, och istället konstrueras 

och hålls samman av andra objektiva och kollektiva krafter, uppstådda i en rörlig och osäker 

värld. Det är här jag finner en märklig paradox, trots en subjektivitet i mångt och mycket 

konstruerad av utomstående krafter, talar individualister mer än någonsin om individens 

självförverkligande, personliga ansvar och personliga livsföring. Hur är detta möjligt? Hur 

kan man egentligen se på olika individualiserade sätt att forma identitet? 

 

I de omvärldsförändringar som kopplas till globalisering kan man ana begynnande problem 

för människans identitetsskapande. Exempelvis hur globala förändringar föder lokala 

förändringar som löser upp lokal kultur, och hur idéer om natur- och klimathot underblåsta av 

2 
 



media lämnar människor i skräck och ontologisk otrygghet (Giddens, 1990 s 124). Eller hur 

den globala kapitalismens destruktiva krafter blivit synliga på nya sätt, och att nyliberala ideal 

om personliga levnadssätt håller hög genomslagskraft i många samhällen (Harvey, 2009).  

Om man tittar på nutidens identitetsskapande sociala aktiviteter som är särskilt synliga för 

observation och tolkning, exempelvis populära fritidsaktiviteter, och betänker hur dessa är 

kopplade till samtidsförändringar och nya former av framväxande individualism, så finner 

man flera intressanta tankegångar. För att nämna några som känns särskilt aktuella vill jag 

nämna yoga och andra liknande meditativa övningar med andligt självförverkligande 

ändamål, även vandring och klättring samt andra fysiskt krävande utomhusaktiviteter i samma 

tema som signalerar frihet, oberoende och styrka. Sist vill jag även nämna livsstilar som får 

näring och sammanhållning genom sociala medier. Exempel kan vara bloggande och 

konstinriktade intressen såsom fotografering eller andra estetiska markörer som syftar till att 

framhäva individens individuella smak och värderingar, företrädelsevis genom olika sociala 

nätverk.     

Ett mer konkret och talande exempel kan vara hur man som ”bloggentrepenör” ägnar sig åt 

olika semiotiska affärsstrategier när man framhäver sin identitet i relation till 

marknadskrafters viljor och andra självintressen genom språk och symboler i en blogg.  

 

För min sociologiska undersökning om individualiseringens identiteter har jag därmed valt att 

göra en textanalys av en social aktivitet vars natur tenderar att ligga nära individualiserade 

intressen, nämligen en bloggskola på internet. Analysmaterialet är närmare bestämt en 

bloggskola utformad av Clara Lidströms, Frida Ramstedt och Anna-Karin Nyberg, som alla är 

eller varit framgångsrika bloggare. Bloggskolan vänder sig både till nybörjare och till de med 

erfarenhet av bloggande. De uttalade målen för vad man ska lära sig genom den är enligt dess 

grundare bl.a. att man ska: ”synas och höras i bruset på nätet”, att ”öka intäkter, och göra 

bloggandet till jobb och business”, samt ”bygga relationer till bloggens besökare”. Man ska 

även lära sig att ”sticka ut ur mängden”, men samtidigt lära sig att inte riskera att bli ”alltför 

privat” i sitt bloggande (Lidström J, Ramstedt F, Nyberg A-K.  Bloggskolan. 

http://bloggskolan.natkurs.se (Hämtad 2013-05-15). Eftersom bloggskolan och dess grundare 

har sin hemvist i en entreprenöriell värld är det dock också viktigt att reflektera över vilka 

begränsningar för mer generella tolkningar av bloggidentiteter som studerandet av dess 

innehåll medför.   
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Vad som är intressant med just bloggar är att de ofta är dedikerade till det egna jaget, att man 

använder sig av sitt riktiga namn och skriver om sitt riktiga liv. Självklart finns det också 

bloggar som handlar om mer objektiva intressen, såsom särskilda hobbys eller exempelvis 

politik, men det är den mer självkonstituerande typen av bloggande jag ska titta närmare på. 

Bloggskolan är skapad av framgångsrika bloggare, vilka gjort individuella framgångsresor i 

bloggvärlden och som i bloggskolan uppmuntrar till eget entreprenörskap och ger riktlinjer 

för vad man bör och inte bör göra i den generella bloggvärlden. Den framstår således i hög 

grad som en individualistisk aktivitet.  Bloggskolan jag har valt att analysera syftar alltså till 

att presentera strategier för hur man ska framhäva sig själv och sin identitet i bloggvärlden på 

bästa sätt för att bli framgångsrik som bloggare. När jag började orientera mig i området runt  

individualiserad identitet, märkte jag snabbt att många av samtidens namnkunniga sociologer 

behandlat ämnet i omfattande böcker under 2000-talet. Jag hade i förväg uppfattat den 

individualiserade livsstilen som särskilt intressant och aktuell att studera ur ett sociologiskt 

perspektiv genom egen empiri, vilket självklart styrktes när jag upptäckte att så framstående 

sociologer som exempelvis den polske sociologen Zygmunt Bauman (2009) skrivit mycket 

om den. Anledningen till att jag tror att identitetsbegreppets innebörd är ett särskilt intressant 

ämne som behöver belysas i samtiden är dels på grund av att vi lever i en allt mer 

gränsöverskridande och globaliserad värld med varierande innebörd, samt för att jag är av 

övertygelsen att vi i och med sociala nätverk på internet genomgår förändringar i våra 

identifikationsmönster.  

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Vilka potentiella fundament för identitetsskapande vilar den individualiserade identiteten på 

inom en etablerad bloggskola? Jag vill utveckla förståelsen för hur samtida 

identitetskonstruktion som tar plats inom bloggningsdiskurser på internet formar diskursiv 

identitet. För att avgränsa min analys har jag valt att titta närmare på ett utsnitt ur 

bloggvärlden som till sin karaktär kan tänkas ligger nära de tankar om den mer generellt 

beskrivna individualiserade individens identitet och livsstil som jag hittills forskat om. 

Studien syftar till att utvidga teoretiska perspektiv på vad som konstituerar den 

individualiserade identiteten när man skapar den genom bloggning. Jag vill genom att 

analysera ett utsnitt av samtiden som tydligt skildrar individualiserat identitetsskapande, 

undersöka vilka refereringspunkter det utvalda fenomenet vilar på. Jag vill därmed utvidga 
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förståelsen för den utvalda bloggskolans betydelse för individers självförverkligande och 

identitetsskapande, samt även för bloggvärldens betingelser och former i stort, och då belysa 

vilken sorts krafter och värderingar man tenderar att underkasta sig när man konstituerar sig 

själv som en konkurrerande bloggare i den. Nedan presenteras de frågeställningar som 

uppsatsen vilar på.  

 

- Hur konstruerar man sin individualistiska identitet enligt riktlinjer inom en etablerad 

bloggningsdiskurs? 

- Vilka mönster av sociala värderingar vilar den individualistiska bloggidentiteten på? 

- På vilka sätt står bloggidentiteten i betydande relation till externa diskurser?  

 

 

Tidigare forskning 

Denna studie kan sättas in i aktuella debattsammanhang som behandlar vilken funktion och 

betydelse bloggen kommit att få för människans liv och identitet i ett individualiserat 

samhälle. Exempelvis hur olika forum och diskurser formas online och sedermera förmedlar 

normer och värderingar till sina läsare, exempelvis genom estetik eller beteende. Denna debatt 

rör även internets inverkan i ett större perspektiv på familj, samhälle och arbete, där bl. a den 

framstående tyska sociologen Ulrich Beck talar om den individualiserade identiteten och 

livsstilen som viktigaste faktor för förandringar inom dessa (Beck 2008). Man kan också tala 

om att det inom bloggar uppstår olika maktstrukturer och beteendemönster, vilka sedan växer 

i storlek och styrka med antalet följare som bloggen har. Dessa kan också utifrån ett bredare 

perspektiv återspegla samhällets utveckling i stort, och kan ses som en skildring av internets 

inverkan och förmedlande av olika tankestrukturer såsom exempelvis kroppsideal och 

konsumtionsvanor (Bauman 2008, Giddens 1999).  

Debatten handlar också om vilka nya sätt att skapa kulturell identitet som uppstått, när sociala 

institutioner ter sig urbäddade, och när vi lever i en gränsöverskridande värld där linjer mellan 

internet och verklighet blivit diffusa. Man har också talat om att tid och rum upplösts, och att 

nya former av reflexiva identitetsprocesser skapas (Giddens 1999, Bauman 2008) . Bloggen 

som ett verktyg för detta har funnits sedan någon gång på 1990-talet. Den aktuella studien 

handlar utifrån valet av analysmaterial om att förstå och synliggöra hur individualiserade 
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aspekter av samtida identitetsskapande (t ex drivkraften efter dagliga entreprenörsambitioner, 

internet- och teknikanvändning som vardagliga redskap för egenintressen etc.) skapas och 

underblåses i internetklimatet.  

Antropologerna och forskarna Amanda Lenhart & Susannah Fox vid forskningscentret Pew 

har gjort undersökningar om vilka som bloggar, varför de gör det, samt om vad de bloggar. 

Deras studie är intressant för min forskning, för att den förmedlar en bild av bloggvärldens 

och dess deltagares karaktär och drivkrafter i stort. Resultatet presenteras i deras artikel ”A 

portrait of the internets new storytellers” från 2006 och visar bl. a att den mest populära 

formen av bloggning handlar om bloggarens egna liv och erfarenheter, och att den största 

andelen bloggar är yngre individer, under 30 år. De flesta bloggare andvänder också bloggen 

som en privat hobby, snarare än en publik sådan (Lenhart & Fox 2006, s 2). Ungefär en 

tredjedel av bloggarna i deras undersökning menar att de bloggar för en publik, fast den 

största drivkraften till bloggning är som ett uttryck för individens kreativitet och för att dela 

sina personliga erfarenheter. Ungefär 15 procent av respondenterna i deras undersökning 

angav affärsintressen som skäl för sin bloggning. Vad som är också är intressant att nämna, 

kopplat till min studie är att en klart överhängande andel av bloggarna är stora 

internetanvändare överlag, och de använder internet för nyhets- och annan 

informationsinhämtning, samt för att dela eget material i form av exempelvis bilder och 

videor (Lenhart & Fox, 2006, s 4). Undersökningen visade också att ungefär en tredjedel av 

de tillfrågade bloggarna bloggade för att ansamla och påverka en publik (Lenhart & Fox, 

2006, s 18), samt att ungefär 90 procent av de som bloggar också är flitiga läsare av andras 

bloggar (Lenhart & Fox, 2006, s 19). 

Vad som också är intressant med Lenhart & Fox artikel är hur den förmedlar en bild av 

bloggvärldens funktioner som visar att gemenskap och information bildas och sprids från 

blogg till blogg, eftersom bloggare ofta är stora internetanvändare överlag. Poängen är att man 

i och med förståelsen för detta också enklare kan förstå att det troligen växer fram en eller ett 

flertal ”bloggdiskurser” på internet, vilka i nästa steg också bildar värderingar och sociala 

beteendemönster.  Även Bonnie Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht och Luke 

Swartz har gjort en studie vid namn ”Why we blog” som handlar om varför man bloggar. I 

den framkom det bl. a att bloggande sker av en mängd varierande skäl, alltifrån privat dagligt 

journalförande, till viktiga och allvarliga ämnen (Nardi m. fl. 2004, s 46). Bloggare vill 

dokumentera sina liv, uttrycka djupa känslor, formulera ideér och kreativitet samt forma och 

upprätthålla forum på nätet. Deras studie visade också att informanterna mestadels fann 
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bloggar att läsa genom länkar i andra bloggar, och att man som bloggare gärna uttrycker sig i 

linje med vad man förväntar sig av ens läsare och kalibrerar sina berättelser i bloggen därefter 

(Nardi m. fl, 2004, s 46).  

Ovanstående studier bildar ett gott underlag för min, samt erhåller en bra punkt för var min 

studie tar sin avstamp. Min studie tar vid där dessa studier avstannar rörande utvecklade 

resonemang för hur och varför bloggklimatet erbjuder individen färdigskurna sätt att 

konsturera sin identitet genom bloggning, samt vad dessa sätt bottnar i för sociala mönster. 

Min studie utvecklar tankar om bl. a vad som egentligen avses med att blogga om sitt 

”personliga liv”, och samtidigt likt Nardis m. fl. slutsats kalibrera sina blogginlägg i linje med 

olika förväntningar.  

Jag vill också framhålla en artikel av McQuarrie, Miller och Phillips från 2012 om 

modebloggning där man bl. a studerade några framgångsrika kvinnliga modebloggar.  

De tog bl. a upp något som de kallade ”megafon effekten”, som syftade till att nätet och 

bloggar gör masskommunikation till vanliga konsumenter möjlig i en allt större utsträckning. 

Huvudfokus i artikeln ligger på hur modebloggare som lyckas erhålla en publik online 

samtidigt utövar en form av estetisk diskriminering genom att man framhäver distinkta former 

av smak, och i förlängningen utövar makt genom ackumulering kulturellt kapital, samt även 

profiterar ekonomiskt på detta. Författarna erbjuder teoretiska infallsvinklar på hur 

modebloggares framgång sker tack vare ackumulering av kulturellt kapital och offentliga 

uppvisningar av detta. De placerar modebloggning som del av ett större fenomen som handlar 

om konsumentinriktade fördelar man kan förskansa sig online genom fenomenet av den så 

kallade megafon-effekten (McQuarrie m. fl, 2012, s 136).  

Detta är aktuellt för min studie eftersom det berör delen av min frågeställning som handlar om 

vilka externa typer av diskurser och krafter man blir del av som en konkurrerande bloggare. 

Exempelvis om man som identitetsskapande bloggare använder sig av diskriminerande 

marknadsföringsliknande strategier för att ansamla flest besökare till just sin blogg med syftet 

att framgångsrikt kunna framhäva sig själv i den.  

I artikeln argumenterar de också för att en uppdatering av Bourdieus kapitalbegrepp 

(Bourdieu, Wacquant, 1993, s 160) är nödvändig för att kunna skildra hur möjligheter online 

gjort det möjligt att nå framgång på konsumentmarknaden inom allt fler områden, inte bara 

inom mode. Att allt lättare kunna ”grabba tag i megafonen” är metaforen de använder för att 

7 
 



beskriva den ökade möjligheten till publikansamling på nätet. Megafon-effekten uppstår när 

vanliga konsumenter definierade som individer utan professionalitet i området skriver om 

konsumtion på nätet och lyckas få en masspublik genom sina inlägg och omdömen om 

diverse produkter. De lyckas erhålla publiken genom att i det offentliga välja 

konsumtionsmönster och utvärdera sina inköp, ofta klädesinköp. De menar att detta fenomen 

är nytt, och möjliggjorts genom internet och att det inte finns förklarat genom redan 

existerande teori.  Fenomenet har delvis sin grund i framväxten av s.k. ”reality-program” på 

tv, som visade nya sätt att genom media kunna erhålla kändisskap, utan att prestera något 

särskilt i relation till något särskilt. På samma sätt kan en vanlig individ grabba tag i 

megafonen men använda den för sina egna ändamål och blogga om produkter med sina egna 

intressen i förgrunden (McQuarrie m fl, 2012, s 138).  

Författarna valde att bygga på Bourdieus kulturella kapital, och ville göra det mer analogt 

med finansiellt kapital, dvs. sådant som kan investeras, riskeras och ackumuleras. Genom att 

applicera det på modebloggares aktiviteter kan man betrakta dem mer som kapitalister i 

meningen att när de tar allt större risker genom att likt en investering uppvisa äventyrlig 

klädsmak, också kan ackumulera större och större publik. Kapitalet kan då konverteras till 

ekonomiskt och socialt kapital, och genom sin erhållna position i modefältet kan man även 

vinna ekonomiskt kapital. Publiken blir självbekräftande genom dess eskalerande feedback, 

och bloggaren ägnar sig ofta åt misserkännande av annan smak som en strategi för att 

framhäva sina egna intressen, vilket också blir till ett nytt konsumtionsbeteende bland vanliga 

individer. 

Det nya beteendet som kommer av detta byggs på distinktioner genom framhävande av ens 

smak inom ett system (i detta fall modesystemet), i vilket makten blir underbyggd av 

publiken. Att man alltså gör distinktioner genom att misserkänna och diskriminera andra och 

därmed framhäva sig själv och producera nya maktrelationer i fältet. Man berättar hur 

Bourdieu betraktade smak som en distinktion byggd på överklassens sociala position, och 

även fast vår tids konsumtionssamhälle är mer spritt och defragmenterat, fortsätter 

exkludering genom estetiska hierarkier att förekomma inom det, och särskilt i klädbranschen. 

Huvudpoängen är alltså att man uppgraderar sig genom megafonen med att exempelvis 

modeblogga, och erhåller en högre social position genom ackumuleringen av kulturellt och 

ekonomiskt kapital. Vad som är distinkt för megafoneffekten är frånvaron av institutionella 

förmedlingar mellan en vanlig individ och den masspublik den kan ådra sig genom egna 

handlingar. Det talar om att det uppstår ett slags ledarskap byggd på smak bland 
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modebloggar. De menar dock att den typen av ledarskap inte kan ses som en exklusiv 

förklaring för framgångsrika kvinnliga bloggare generellt sett, då många bloggar som del i 

subkulturer eller egna identitetsprojekt (McQuarrie m.fl., 2012, s 153).  

I Stephanie Fayth Hendrick avhandling ”Beyond the blog” från år 2012 kan man läsa om 

hennes undersökning av socialt konstruerade bloggemenskaper. Hon argumenterar 

huvudsakligen för att bloggemenskaper formas genom sammanlänkade mönster mellan 

bloggar, och olika diskursiva beteenden, samt företrädelsevis genom de diskussioner som sker 

mellan bloggarna. Hon menar även att man för att bäst kunna förstå den typen av nätverk som 

blir till genom ömsesidiga och sammanlänkande mönster i bloggvärlden bör använda 

etnografiska synsätt, för att kunna synliggöra hur gemenskaper formas diskursivt inom dem 

(Hendrick, 2012, s 13). Hendrick har gjort tre fall-studier i vilka hon bl.a. föreslår en 

modelluppsättning för hur man på ett bra sätt kan visualisera och finna existerande samfund 

inom bloggemenskaperna. Hon påvisar även hur man kan demonstrera identitetsfunktioner i 

bloggemenskaperna genom att se till olika blogg-praktiker, som exempelvis tendensen att 

anamma transparenta sätt att skriva och framställa ”sanningsfulla” presentationer av självet 

under längre perioder. Samt hur social identitet på ett mer djupgående plan konstrueras genom 

olika restriktioner av en sådan gemenskaps delade och framförhandlade kommunikativa 

beteenden som blivit till inom det genom diskursiv praktik.  

Hon ser bloggen som ett verktyg, och att det som händer inom verktyget, samt hur man 

värderar och förhandlar fram bloggandets funktion inom olika gemenskaper och diskurser är 

vad som var det primärt intressanta att studera för hennes forskning (Hendrick, 2012, s 13) 

Hendrick kom fram till att bloggemenskaper karaktäriseras av starka centrum men att deras 

gränslandskap är mer otydligt definierade. Bloggarna i gränslandskapen är mer tillfälliga 

sammansättningar av gemensamma intressesfärer och kan fungera som inkörsportar till 

centrumet. Gränslandskapen kännetecknas av en viss dynamik genom sin tillfälliga natur, och 

samhörigheten i bloggemenskapens centrum är mycket mer permanent, bl. a eftersom 

rörelserna i bloggvärldens periferi i stort tenderar att röra sig inåt mot själva kärnan. Genom 

att t ex blogga om de ämnen som är centrala för kärnans gemenskap kan man börja röra sig 

inåt mot den (Hendrick, 2012, s 113). Rörande identitet kom hon också fram till att bloggande 

erbjuder individer möjligheten att utforska alternativa identiteter genom att exempelvis blogga 

under pseudonymer. Detta är dock begränsat då bloggande som fiktiv person kan bli 

kontroversiellt om dess fiktiva natur inte framgår tydligt. Vidare menar hon att det är 

bloggarens aktiviteter som konstruerar den sociala idetiteten, och att om man bloggar över en 
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längre tid kan bygga upp denna och ge den skarpare konturer, vilket brukar gillas av läsarna. 

Diskurserna som omgärdar en bloggares identitet kan ofta blottlägga olika kulturella och 

samhälleliga förväntningar inom en bloggemenskap, och därmed vad som ogillas eller gillas 

inom den (Hendrick, 2012, s 113). Tillsammans visade hennes tre olika fallstudier att normer 

och förväntningar i bloggemenskaper formas genom materiella tillhandahållanden, som lägger 

grunden för utvecklingen av olika typer av normer, bl. a genom påverkan av sociala normer i 

bloggvärlden, ofta sådana som handlar om identitetskonstruktion (Hendrick, 2012, s 114). 

Angående normer och förväntningar kom hon fram till att dessa ofta skiljer sig mellan olika 

bloggemenskaper och att dessa formas delvis genom hur relationen mellan bloggemenskapens 

kärna respektive periferi ser ut (Hendrick, 2012, s 115).  

Min studie knyter an till samtliga studier på flera vis. Vad Edward m.fl. hänvisar till i sin 

artikel som ”megafoneffekten”, utgör en bra skildring av hur vem som helst kan skapa sin 

egen masskommunikation och tilltala och bygga en egen publik på internet. Min studie 

utvecklar i relation till denna perspektivsättande av syftena som detta publikansamlande ofta 

bygger på. Även de typer av distinktioner som de talar om när man ackumulerar kulturellt och 

ekonomiskt kapital kan relateras till min frågeställning. Detta eftersom jag syftar till att 

undersöka vilka typer av diskursiva praktiker man ägnar sig åt när man framställer sig själv 

genom bloggande, som exempelvis kan vara praktiker byggda till stor del på marknadslogik. 

Poängen här är att man väljer att ingå i ett system som redan är underbyggt av en publiks 

intressen, i vilket man skapar sin blogg i relation till, och sedan bygger sin egen publik för att 

infria sina egna personliga intressen. Exempelvis genom att konstruera en specifik 

bloggidentitet. 

I Hendricks avhandling närmar vi oss också en bra utgångspunkt för att förstå hur 

identitetskonstruktion kan ske i en bloggvärld. Det centrala är här att man som bloggare 

anammar olika färdigskurna sätt och möjligheter att konstruera en identitet över tid. 

Möjligheter som står i relation till en redan existerande gemenskap byggd på framförhandlade 

sätt att skriva och tänka i bloggvärlden. Även hennes slutsatser om hur bloggvärldens centrum 

fungerar som en mer permanent och solid gemenskap som man som bloggare gärna tenderar 

att röra sig mot är aktuellt för min studie. Detta eftersom den bloggskolan jag analyserat 

består av strategier från tre stycken bloggare som alla befinner eller befunnit sig i centrum av 

en bloggemenskap. Möjligheten att experimentera med sin identitet, och att den framställda 

identiteten i en blogg ofta döljer många andra kulturella och samhälleliga förväntningar är 

också en central tanke för min studie.  
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Teori 

 

De teoretiska perspektiv på den individualiserade identiteten som presenteras i detta kapitel är 

utvalda med syftet att ge ytterligare perspektiv på de mer övergripande 

samhällsutvecklingarna som är del i framväxten av de individualiserade strukturerna för 

identitetsskapande. De teoretiska perspektiven ska fylla syftet att åskådliggöra vilka grunder 

den individualiserade identiteten vilar på, vilka sedermera får sig uttryck bl. a genom 

bloggning. 

 

 

Det individualiserade samhället – Zygmunt Bauman 

 

Jag vill här börja med att lyfta fram den polske sociologen Zygmunt Baumans tankar om 

identitet kopplat till de senare formerna av individualisering då jag tycker de träffar mina egna 

inledande reflektioner väl, samt tydligt knyter an till den tidigare forskningen och de teorier 

som lyfts fram. 

Zygmunt Bauman beskriver sitt perspektiv på identitet i ett individualiserat samhälle ingående 

i sin bok ”det individualiserade samhället”. Han talar om begreppet identitet, och beskriver 

hur det kommit att bli en ”prisma”, genom vilket man kan undersöka och förstå många andra 

delar av en människas liv. Han nämner att man i det politiska ofta talar om rättvisa och 

jämlikhet i erkännandetermer för olika folkgrupper och kulturer där identiteter erkänns eller 

konstrueras av politiker och diskurser (Bauman, 2009, s 171). Identiteten är inte längre en 

privat fråga, utan är socialt skapad i diskurs. Individualisering handlar enligt honom om att 

individen frigörs från tidigare tillskrivna och fasta former av sociala relationer och nu får 

förvandla den identitet som förr var naturligt tilldelad till att bli en uppgift med specifika 

ändamål, under helt eget ansvar. Individens plats i samhället är inte längre given på något 

plan, och man måste idag bli det man är genom aktiva ansträngningar och ställningstaganden. 
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Det som är nytt kring begreppet identitet, menar Bauman, är att det inte längre byggs genom 

anpassning till bestående sociala beteenden, där man efterliknar och följer mönster och 

undviker avvikelser. Man behöver inte heller nödvändigtvis identifiera och prestera i relation 

till sin klasstillhörighet på samma vis som tidigare. Tidigare anslöt man sig till klasserna med 

ett medlemskap som krävde ständig förnyelse, dokumentation och bekräftelse, vars roll var 

mer eller mindre fast och svårmanipulerad. Vad som skiljer individualiseringen i det förflutna 

från den form den har nu, i den ”flytande” moderniteten där platser och positioner håller på att 

lösas upp, är att det inte längre finns möjligheten till en given trygghet inför framtiden genom 

att följa normer i nuet (Bauman, 2009, s 177).   

”Det är inte bara individerna som rör på sig utan också mållinjerna för de banor som de 

springer på och banorna i sig ” (Bauman, 2009, s 178), skriver Bauman. Urbäddning av 

sociala institutioner är nu en erfarenhet som människan kommer uppleva flera gånger under 

sitt liv, och återinbäddning i dessa kan mycket väl förbli en hägring livet ut. En livsstil 

ständigt på språng utan tydliga mål tycks göra så att många upplever tillstånd av kronisk 

urbäddning (Bauman, 2009, s 178). Den överproduktion av medel i förhållande till mål och 

behov har under 1900-talet varit så utbredd att det som kvarstår är förhoppningen för medlen 

att söka efter ännu ej formulerade problem att lösa.  

 

Identitetsproblemen har under den moderna epoken ändrat form och innehåll och handlar inte 

längre lika mycket om hur man ska uppnå identiteter och hur omgivningen sedan ska erkänna 

dem. Utan snarare mer om vilka identiteter man ska välja, och med det kommer utmaningar 

om att förbli ständigt uppmärksam på nya valmöjligheter längs vägen, i förhållande till 

marknadsutbudet. Problemet är inte hur man ska finna en plats inom en ram, utan huruvida 

man kan lita på att ramen kvarstår när man väl funnit den.  

Bauman beskriver också avsaknaden av ett konkret ”nu” inom vilket man kan konstruera en 

framtid, där hoppet om kollektiva solidaritetslösningar gått förlorade, och där problem tycks 

drabba individen och kan också därför endast kan lösas individuellt. ”Våra beroenden är nu 

globala, men våra handlingar är som tidigare, lokala”. Den sanna globala makten flyter, och 

politiken är begränsad till nationalstaten men fortfarande bunden till den. Globaliseringen av 

maktens nätverk understödd och förstärkt av en privatiserad livspolitik undergräver politiska 

institutioners handlingsmöjligheter menar han (Bauman, 2009 s 179). 

Om man lider av känslan av att inte kunna göra något som verkligen betyder något, ägnar man 

sig åt saker som betyder mindre och får dem att kännas som om de betyder något, åtminstone 

för en stund, citerar Bauman historikern Christopher Lasch. (Angående bl. a hur människor i 
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tider utan hopp intalar sig att det väsentliga är deras egen utveckling på psykiskt och fysiskt 

plan, äta hälsokost och utveckla känslor och personlighet, vilket kan ses som en tillfällig 

regression och förnekande av det som nyss varit). 

Bauman talar om ersättningsförströelser som han menar är symptomatiska för hopplösa tider, 

där fokus flyttas från saker som betyder något men som man inte kan påverka, till saker som 

betyder mindre eller inte något alls men åtminstone har egenskapen av att de faller inom ens 

möjligheter för kontroll. Ex. tvångsmässigt shoppande, där resan till en shoppinggalleria och 

den upplevelse av en autentisk och annorlunda miljö den erbjuder för en stund fyller ett 

tomrum när fantasin inte klarat att på egen hand resa till en tryggare och bättre plats (Bauman, 

2009, s 183). Bauman tar också upp hur identitetsskapande tenderar att bli surrogat för verklig 

gemenskap, Han nämner även det paradoxala i att identitet för att kunna skapa trygghet och 

läkande effekter måste förneka sitt ursprung och bestrida att den just är ett surrogat, och 

kanske helst skapa en spökbild av den gemenskap den ersätter och vill återuppväcka. Så det 

som sker är ofta en utlevelse av rädslor och farhågor som bildar grunden för en ny gemenskap 

genom delandet av öden med andra lika oroliga individer (Bauman, 2009, s 184). Bauman 

föreslår att vi talar om identifiering, framför ärvda eller förvärvade identiteter i den 

globaliserade världen, och menar att det kan ses som en ständigt pågående och 

otillfredsställande process i vilken vi alla deltar (Bauman, 2009, 2 185).  

Att relatera Baumans tankar till livet i en blogg ter sig väldigt fruktbart och aktuellt. Man kan 

argumentera att identitet i en blogg är ett bra exempel på hur man konstruerar något socialt 

och diskursivt, något som inte längre är privat utan konstrueras för att erkännas och bli till 

genom publikansamling, exempelvis genom den beskrivna megafoneffektens möjligheter. 

Identiteten i en blogg konstrueras med särskilda ändamål, t ex för att dokumentera sitt liv fint 

kalibrerat i linje med vad som förväntas av ens läsare. Man avkrävs därmed aktiva 

ställningstagande och kan inte förlita sig på någon tilldelad ram eller roll för sin identitet, utan 

får löpande upprätthålla och fortbilda de strukturer för vilka man vill bli till inom. Detta sker i 

ett tryggt och säkert internetklimat i vilket avsaknaded av konkreta ”nu” ter sig påtagligt, som 

också kan liknas med ett surrogat för verklig gemenskap och för verkliga möjligheter att 

faktiskt kunna påverka omvärlden och sitt eget liv.   

 

The new individualism – Antony Elliott & Charles Lemert 
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Jag vill nu också ta upp sociologiprofessorerna Antony Elliott och Charles Lemerts perspektiv 

på den nya sortens individualism som de kopplar till globalisering i deras bok ” The new 

individualism” från 2009”.  

De talar om hur de moderna, dyra och globalt orienterade städerna i väst blivit högsäte för en 

slags individualisering inom vilken en desperat jakt på självförverkligande finns ständigt 

närvarande. En sorts egocentrisk design av ett ”gör-det-själv- liv” där man försöker minimera 

alla former av hinder som står mellan en själv och självförverkligandet, och där transparens, 

flexibilitet, entrepenörsambitioner och självförbättring har blivit vardagliga måsten.                                                    

De menar att man i populära termer talar om det individualiserade samhället som ett uttryck 

av egoism. En egoism där man i egenskap av individ betraktar och bedömer livets olika 

möjligheter och samhällets ansvar utifrån egna intressen, framför synen att allt är del av 

kulturella relationer som ska tjäna alla. En negativ sida av det kan vara att man ser på sociala 

problem eller människors lyckanden och misslyckanden som enbart produkten av individens 

egen kapacitet, vilket kan föda narcissistiska synsätt (Elliot & Lemert, 2010, s 5). De tar upp 

den historiskt intressanta kopplingen mellan samtidens globala ekonomis fundamentala 

drivkrafter och de omfattande individualistiska självintressen kopplade till konsumtion som 

underblåser den, exempelvis konsumerandet av kosmetika, kläder, resor och tjänster. Och att 

kopplingen däremellan tydligt talar för att marknadskrafters dominans är stor del i 

producerandet av individualistiska mönster (Elliot & Lemert, 2010, s 4).  

Elliott och Lemert vill utreda hur människors perception av en global verklighet yttrar sig i 

det emotionella livet. De menar att man i den globaliserade verklighetsbilden inte längre har 

samma uppdelning mellan jobb och ledighet, man ska alltid röra på sig och aldrig binda sig 

till något eller någon för länge. Det blir till en konflikt mellan globalisering och tidigare 

identitetskap som kan leda till urholkning av människors känsloliv. Som konsekvens av 

kortsiktiga intressen lever många ensamma, fast ofta letandes efter något med känslomässigt 

värde att hålla tag vid i en flyktig verklighet.  De beskriver tre avgörande förändringar i den 

nya individualiseringen. 1. Undergrävningen av traditioner, exempelvis synen på äktenskap 

och att allt numer ska vara experimentellt (Elliot & Lemert, 2010, s 8). 2. De konsekvenser 

som tillkomit genom en ökad privatisering. De nämner att de nyliberala krafter som velat fria 

individer från statlig kontroll skapat ett mer affärsorienterat politiskt och statligt klimat som 

mynnar ut i ekonomisk rationalitet i flera aspekter av det sociala livet. Exempelvis att man 

stänger ute folk från sitt känslomässiga liv då detta inte fyller någon användbar funktion. 

Dock menar de att detta inte nödvändigtvis innebär slutet för kollektiva ideal eller publika 
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sfärer och utrymmen, utan att det mer innebär att en kosmopolitiserad världsbild ligger till 

grund för hur individer tillsammans organiserar sig (Elliot & Lemert, 2010, s 9). Däremot ser 

de en ökad penetrering av marknadskrafter i det sociala livet, och folk söker personliga 

lösningar på sociala problem. De ställer sig frågan, vi tenderar att betrakta vårt inre och 

sociala liv som något som måste skyddas men hur klarar vi ens känna av de inre områdena i 

och med den globala transformeringen? (Elliott & Lemert, 2010, s 13).  

De sätter också vår samtida individualisering i relation till vad termen individualisering 

historiskt sett handlat om. I politiska sammanhang har det i tider av kris och förändring 

handlat om att förmedla budskapet att människor ska leva sina egna liv och lämna till andra 

att leva sina, med moraliska och ansvarsfulla ideal som bakomliggande mål. Men 

individualisering är också en fundamental idé av moderniteten i sin helhet och som sådan 

starkt förknippad med västerländsk kapitalism (Elliot & Lemert, 2010, s 7). En annan 

intressant historisk parallell om individualisering som de nämner är att den i Europa 

traditionellt sett betraktas som värderingar från överklasser.  När man talat om frihet har det i 

regel handlat om att finna medlen för att kunna frigöra sig från massan och stiga uppåt mot de 

övre klasserna. Frihet, mätt i individualistiska termer blir därför på ett sätt möjlighetsgraden 

av att kunna manifestera olikheter och privilegier gentemot de som saknar dem (Elliott & 

Lemert, 2010, s 10).  

Detta teoretiska perspektiv illustrerar flera viktiga potentiella bilder av samtidens 

identitetskonstruktion samt hur sådan genom bloggning kan vara en manifestation av just 

dessa. Blir man t ex mer självisk om man till stor del lever genom bloggen? Bloggar man 

kanske på bekostnad av sociala relationer i det verkliga livet? Kan det kanske vara så att 

bloggklimatet bottnar i sociala värderingar som ligger nära just den formen av nyliberala 

affärsorienterade sådana som de nämner, och går det att påvisa att identitetskonstruktion 

genom bloggning tenderar att återspegla en ökad penetrering av marknadskrafter i privatlivet? 

Man kan även överväga om bloggning tenderar att medföra distinktioner där man lär sig att 

manifestera skillnad, likt de individualistiska klasstrukturer som de nämner, om man använder 

bloggen för egna ändamål och ackumulerar olika former av kapital genom den.  

Individualization – Ulrich Beck 

Till sist vill jag också nämna den tyska sociologen Ulrich Becks intressanta tankar om 

individualisering som han återger i sin bok ”Individualization” från 2012. Även Beck 

beskriver identitetsskapandet i en individualiserad, flyktig och globaliserad värld. Han menar 
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att vi i väst dagligen upplever den individuella strävan efter ett eget liv inom alla områden, 

från kärleksrelationer och religion till familjebildande och karriär. Men varför är denna 

strävan meningsfull överhuvudtaget på det individuella planet frågar han sig, beror det på 

hungern efter nya upplevelser eller en motvilja att lyda auktoriteter? Varför har det blivit 

oerhört viktigt med odelad kontroll över sitt eget liv? Handlar det om ren egoism eller en 

djupare strävan efter positiv förändring? Beck argumenterar i boken för att det handlar om det 

senare av de två sistnämnda (Beck, 2012, s 22). Beck finner produktionen av individuell 

identitet som den största orsaken till förändringar i familjen och könsrelaterade utvecklingar 

inom arbete och politik. Han redogör för flertalet punkter som enligt honom sammanfattar 

varför den individuella identiteten blivit så viktig, vilka jag kortfattat här ska återge. Först och 

främst tar han upp att samhället blivit differentierat, alltså att det hålls samman genom 

separata dela åtskiljda från varandra där man som medborgare får skifta mellan olika roller 

inom olika sfärer. Han menar också att det egna livet inte längre är karaktäreristiskt för en 

själv, utan att livet sker i en relation till nationalstaten som uppmuntrat och institutionaliserat 

individuella förmåner, vilket fått människor att tänka i termer av individualitet framför 

kollektivitet. Inom denna relation måste människan bli kreativ och aktiv i byggandet av det 

egna livet för att kunna åtnjuta flest individuella förmåner (Beck, 2012, s 23). Det är dock 

också så att det individuella livet är helt beroende av institutioner menar Beck, den moderna 

byråkratins princip bygger på sofistikerade nät av regler och riktlinjer. Skillnaden är att nu 

finns det en uppmuntran och till och med krav på individualistiska liv införlivade i dessa, 

vilket öppnar för nya, om än fortfarande reglerade, möjligheter. Trygghet, rädsla, framgång 

och förfall blir därför alla privata angelägenheter och verkar under ett slags 

beroendeförhållande till en välfärdsstat med nyliberal marknadsideologi.  

På grund av institutionernas riktlinjer och osäkerheten är man dömd till aktivitet och 

självansvar. Arbetslöshet, sjukdom och beroende ses ofta idag som orsakade av en själv 

snarare än öde eller olyckliga omständigheter. Sociala problem kopplas och överförs till 

individens axlar i större utsträckning, vilket bildar en ny komplex relation mellan individen 

och samhället, och framförallt mellan underklasser och samhället vilka riskerar att hamna i en 

kollektiviserad underposition av individualisering (Beck, 2012, s 24). Många lever ett 

nomadiskt liv där man tillbringar mycket tid med internet och massmedia, resandes via tåg, 

bilar och flygplan, mellan nationsgränser. De blir allt svårare att finna källor till 

gruppidentiteter, och kollektiv mening blir allt svårare att återskapa och förlorar i kraft. 

Identitetskänslor uppstår alltmer när konflikter med andra identiteter uppdagas. Rastlöshet, 
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experimenterande, aktivitet, reflexivitet och känslor av icke-identitet präglar individualisten. 

Man lever under traditionernas upplösning tillsammans i kulturen men också åtskilda inom 

den (Beck, 2012, s 25). Men Beck menar att även om upplösningen av kulturens värden också 

öppnar upp för en individualistisk altruism, eftersom självet inte måste vara underordnat några 

kollektiva mönster, och man har möjligheten att tänka på sig själv men samtidigt leva för 

andra på mindre problematiska vis.  

 

Sammanfattning  

För att sammanfatta vad vi hittills kommit fram till om hur den moderna formen av identitet 

kopplat till individualisering ser ut vill jag här göra en kort redogörelse för några av dess 

primära karaktärsdrag som nämnts. Identitet är socialt skapad inom diskurs och handlar om en 

frigörelse från tidigare fastare former av samhälleliga roller. Man blir vad man blir genom 

eget förvärv och ansträngning, och den individualistiska livsstilen handlar om att ständigt 

kunna vara på språng. Man väljer alltså identitet, och ett medföljande problem blir huruvida 

strukturerna för den valda identiteten kommer att kvarstå en längre period. Problem drabbar 

individen och tycks därför också behövas lösas individuellt. Individualisering som fenomen 

kan handla om strategier för tider av hopplöshet och osäkerhet. Och att konsturera identitet 

inom dess ramar kan mycket väl handla om att genom identifiering till abstrakta mönster 

konsturera en sorts surrogat för gemenskap. Som individualiserad ska man helst vara flexibel 

och transparent. Individualisering som estetisk företeelse ligger nära sammankopplat med 

samtidens viktiga marknadskrafter och konsumtionsmönster genom att man konsumerar sig 

till sina individuella estetiska ideal. Globalisering underblåser individualisering till viss del 

eftersom lokala traditioner urholkat genom överflöd av utländska influenser. Det 

känslomässiga livet tenderat att påverkas negativt. Individualisering har historiskt sett legat 

nära överklassideal. Individualisering skapar förändringar i mellanmänskliga relationer och 

yrkesliv, bl. a genom det egna behovet av odelad kontroll över det egna livet. 

Individualisering kan uppstå i ett differentierat och nyliberalt samhälle under uppmaning från 

statliga institutioner, och kollektiv mening blir allt svårare att återskapa i en sådan gemenskap.   
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Metod 

Som verktyg för att tolka och analysera bloggskolan har jag valt att använda mig av den 

textanalytiska metoden innehållsanalys. Innehållsanalysen som metod har utvecklats i takt 

med utvecklingen och expansionen av massmedia och internationell politik, och har således 

även formats genom influenser av dessa. Den inkluderar alla tillvägagångssätt där man 

använder sig av syntaktiska, semantiska och pragmatiska kategorier inom textanalys. Det är 

därför en väldigt bred metod som rymmer många sätt att tolka text, och den inbegriper inte 

bara tolkningen av det kommunikativa innehållet i texten utan även hur textens lingvistiska 

skepnad ser ut. Eftersom studiens teoretiska perspektiv tar utgångspunkt i litteratur från fyra 

olika kända sociologer i vilken deras egna respektive ontologiska antaganden, analyser och 

perspektiv på hur identiteten i det individualiserade samhället ser ut finns närvarande, snarare 

än exempelvis objektiva och kvantitativa forskningsresultat, är innehållsanalys en bra metod 

för studien. Bl. a eftersom man få då får möjlighet till en mer pragmatisk och semantisk 

tolkning av bloggskolans text som blir öppen för fler olika teoretiska ingångar, likt texten i 

studiens teoretiska utgångspunkt.  

Innehållsanalys i praktiken blir mer av en forskningsstrategisk utgångspunkt för att närma sig 

en text, än en specifik metod (Titschers, m. fl., 2000, s 55). Titschers m.fl. presenterar i sin 

bok ”Discourse and social pshychology” en diskurspsykologisk guide för hur man analyserar 

diskurs om tolv steg. I deras guide inkluderas innehållsanalys som ett av stegen, vilken är 

anledningen till att jag kombinerar diskurspsykologiska teorier med innehållsanalys. 

(Titschers m.fl., 2000, s 167). 

 

En diskurspsykologisk analysram 

För att vi ska kunna närma oss en ökad förståelse för individualiserad identitet baserad på 

identitetsskapande i blogg, vill jag också väga in ytterligare ett teoretisk ställningstagande 

kring detta i mitt metodavsnitt. Jag vill för grundläggande förståelse för studien hålla 

betraktelsesättet att identitet genom bloggande ska ses utifrån en kombination av rollteori 

(Potter & Wetherell, 1987, s 97) och humanistisk teori (Potter & Wetherell, 1987, s 99). 
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Rollteori sätter enligt Jonathan Potter och Margaret Wetherell jaget i ett tillstånd emellan 

individuellt självframställande och samhällets deterministiska sociala krafter. Man definierar 

roller som olika beteendemönster och sociala aktiviteter som sedermera kan relateras till olika 

sociala positioner. De sociala positionerna har genom social praktik tillkommit i samhället 

och återfinns som självexisterande uppsättningar av roller. Sådana roller har blivit nödvändiga 

i ett modernt strukturerat samhälle. Inom dem finns beteenden så att säga inskrivna i rollen på 

ett objektivt plan.  Genom att ingå i en av rollerna avkrävs man alltså som individ en särskild 

form av självframställande och identitet som samtidigt producerar personlighet och står under 

påverkan av de i förväg tillskrivna förväntningarna på rollpositionen. Rollteori handlar alltså 

om att individer antar en expressiv och performativ roll i linje med vad de uppfattar förväntas 

av dem i den kontext de befinner sig. En stark medvetenhet om samhället och det sociala livet 

kan ses som en grundstomme för individens möjlighet att inta och växla mellan olika slags 

roller, och det finns därför alltid ett visst mått av oärlighet eller onaturlighet inkluderat i rollen 

man spelar, eftersom man är väl medveten om att man främst just spelar en roll (Potter & 

Wetherell, 1987, s 98).  

Dessa rollteoretiska perspektiv på identitet är således en central utgångspunkt för denna 

studie, och de ramar och sociala positioner som analysmaterialet förmedlar bottnar sannolikt i 

samhällets de terministiska krafter samt erbjuder redan färdigskurna roller och beteenden 

hämtade från särskilda diskurser, vilket studien syftar till att upptäcka. Om en stark 

medvetenhet om roller i samhället kan sägas vara en betydande del av bloggvärldens 

spelregler, erbjuder en i bloggvärlden väl förankrad bloggskolas stommar sannolikt 

återspeglande bilder av samhällets tillstånd.  

Inom mer humanistiskt inriktade teorier (Potter & Wetherell, 1987, s 99) skiljer man sig 

aningen från klassisk rollteori. Man menar bl. a att jaget inom rollteori framställer en alltför 

omoralisk och publikt orienterad bild av människans sociala roller, och att det mänskliga 

jagets verkliga natur och potential inte fångas i tillfredsställande utsträckning inom den 

bilden. Man tycker att det finns plats för närvaron av ett djupare inre jag som vägvisare och 

samspelare inom de roller människan antar, vilket man menar att det inte gör inom klassisk 

rollteori. Man tror inom humanistisk teori att människan drivs av en kraft att förverkliga ett 

sant inre jag, vilket man tycker känns möjligt även i ett modernt och jag-alienerat samhälle. 

Dock kan man tala om några motsägelser inom humanistisk teori. Motsättningar som grundar 

sig i att man föreställer sig ett existerande äkta jag som finns att upptäcka, och som kanske 

hämmas i samhället, men att det även skulle finnas ett korrelerande jag att producera i 

19 
 



samhället genom självmedvetenhet, självanalys och hårt arbete inom ramarna för det 

kulturella stoft som människan blir till inom (Potter & Wetherell, 1987, s 100).  

Vad det gäller identitet och framställandet av den är det därmed viktigt att denna måste sättas 

in i kulturella och historiska omständigheter, för att däri kunna sättas i relation till de sociala 

och lingvistiska praktiker den positioneras inom (Potter & Wetherell, 1987, s 102).  

Potter och Wetherel tar också upp att det finns andra tolkningstraditioner och analysteorier 

inom vilka man tolkar jaget som del i en reproducering av vissa former av samhällen. Det 

handlar då om att människor blir fixerade i olika positioner genom olika former av 

lingvistiska praktiker vilka skapat en organisering av självet inom vilken man tillåts handla 

och tala enligt specifika föreställningar. Den organisering som ligger till grund för självet 

döljer oftast maktrelationer och underlag för exkluderingsmönster genom att man konstruerar 

sitt jag på ett särskilt väl understött sätt och därmed också kan exkludera andra konstruktioner 

av andra själv (Potter & Wetherell, 1987, s 109). 

Jag vill bygga upp en idé om hur bloggskolans budskap går att finna genom att titta på hur 

dess språkliga praktiker är organiserade. Detta vill jag göra genom att kategorisera (Potter & 

Wetherell, 1987, s 167) fram de särdrag som utgör de centrala budskap om hur man bör 

blogga och därefter analysera (Titschers m. fl,, 2000, s 56)  vad dessa står för i relation till 

identitet.   

Varje diskurs vilar på olika uppsättningar och redovisningar av reglementen som utgör basen 

för möjligheterna att kunna tala inom den. Exempelvis olika ursäkter eller rättfärdiganden 

som står i relation till externa diskurser och som man förhåller sig till inom diskursen (Potter 

& Wetherell, 1987, s 75). Hur ska man då betrakta diskursen som rör bloggande? Jag föreslår 

att man ser det som en social kategori (Potter & Wetherell, 1987, s 116) som man som 

bloggare får tillträde till genom att man går med på och ikläder sig olika attribut och 

förhållningssätt som redan står i förhållande till resten av alla bloggare, både i en samklang, 

men också i olika motsatsförhållanden. Genom de sociala praktiker (Potter & Wetherell, 

1987, s 115) man ägnar sig åt i sin blogg erhåller och förnyar man ständigt sitt medlemskap. 

Jag vill i enlighet med Potter och Wetherell betrakta diskurser, (i det här fallet 

bloggdiskursen) som ett potent och aktivt medium för kommunikation inom vilket deltagarna 

själva producerar och upprätthåller innehållet löpande. Man kan tala om att diskursens 

konstruktion i relation till dess funktion bildar en regeluppsättning för hur man bör tala inom 
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den, vilket sedermera utgör en tankegrund för möjligheten att kunna analysera 

analysmaterialet (Potter & Wetherell, 1987, s 167). 

Jag vill här också presentera en närmre beskrivning av analysmaterialet. Bloggskolans 

grundare heter Clara Lidström, Anna-Karin Nyberg och Frida Ramstedt. Clara arbetar som 

skribent, fotograf och blogg-entreprenör där hon skriver om ”mode, recept och kåserier om 

livet som företagare och småbarnsförälder”. Frida arbetar som fotograf och stylist samt driver 

bloggen ”Trendenser” om inredning och design.  Anna-Karin är författare, föreläsare, 

filosofie doktor samt föreläsare. Tillsammans föreläser de tre kvinnorna om ”bloggar och 

business”, om hur man kan gå från att driva en hobbyblogg, till att göra den till ett företag. De 

vänder sig till både till nybörjare och till de som har en hel del erfarenhet av att blogga. De 

vill lära ut hur man expanderar och utvecklar sin blogg. Bloggskolan har formen av en 

nätbaserad kurs i bokformat och finns tillgänglig via internet. Bloggskolan är 88 sidor lång 

och är uppdelad i 11 kapitel. De delar som jag hämtat analysmaterialet ifrån är hämtade från 

kapitlen: 2. ”Att komma igång”, 3.”Att välja bloggnamn”, 4. ”Att vårda kommentarsfältet”, 5. 

”Att välja nisch” 7. ”Att blogga med bilder” 8. ”Att nätverka”, 9. ”Att öka trafiken”, samt 10. 

”Att ta sin blogg från hobby till jobb”.  

Det man huvudskaligen fokuserar på inom innehållsanalys är särskilda uttalanden och 

kännetecken där en betydande del blir att man tittar på vilken effekt dessa har för de tilltalade, 

samt vilka externa influenser som kan återfinnas i dess innehåll (Titschers m. fl, 2000, s 55). 

Man söker beskriva det objektiva, systematiska och kvantitativa innehållet i 

kommunikationen och vill nå slutsatser om den genom att identifiera dess specifika 

karaktäristiska form (Titschers m. fl. 2000, s 57).  

 

Etiska överväganden 

Angående olika etiska aspekter av analysmaterialet så vill jag diskutera följande. 

Bloggskolans grundare namnges i studien, vilket man skulle kunna ha synpunkter på. Inom 

svensk forskning finns konfidentialitetskravet (Bryman, 2008, s 132) som en etisk 

grundprincip, vilken säger att de personuppgifter som förekommer i studierna ska hanteras 

med största möjliga konfidentialitet. Det är dock viktigt att för min studie påpeka att 

bloggskolans grundare själva använder sina riktiga namn som etablerade varumärken, och att 

det är deras professionella verksamhet som analyseras. De framställer sig själva i bloggskolan 
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som entreprenörer med hänvisning till sina individuella specifika erfarenheter, och sina egna 

privata bloggar där deras namn blivit synonyma med deras affärsverksamheter. Bloggskolan 

är likaväl den en affärsprodukt som finns tillgänglig för alla att ta del av. Studien lämnar 

heller inte ut några övriga personuppgifter om de personer som nämns i den.  

 

En modell för analys  

När jag valde ut bloggskolan som analysobjekt och analyserade dess material använde jag mig 

av Titschers m. fleras urvalslista (Tischers m. fl, 2000, s 35), som lyder enligt följande fyra 

steg. 1. Från vilket material gör jag urvalet? 2. Vad väljer jag ut från materialet? 3. Hur 

mycket av detta urval analyserar jag? 4. Vad består mina enheter av analysmaterial utav? 

Svaren på de fyra stegen är som följer: 1. Från potentiella auktoriteter inom bloggvärlden 

vilka öppet företräder och skildrar stilar av framgångsrika bloggtekniker. 2. Retoriska mönster 

av problem som man vill lösa, meningsskapande genom särskilda ord, vad som anses 

moraliskt och etiskt i diskursen, samt hur man förhåller sig till andra diskurser. 3. Jag 

analyserar hela texten och väljer ut samtliga stycken och ord som representerar vad jag tänkt 

analysera. 4. Särskilda negativt respektive positivt laddade ord som anger olika riktningar 

inom diskursen, vilka mål texten syftar till att uppnå, samt vilka teman och identitetsgrundade 

faktorer som återkommer. Frågeställningarna i dessa fyra steg ledde mig till slutsatsen om att 

det var lämpligt att göra en innehållsanalys (Titschers m. fl., s 55) av materialet.  

Efter att ha närläst hela bloggskolan valde jag att dela in skolan i fyra centrala 

huvudkategorier som tillsammans utgör en översikt av vad bloggskolan förmedlar och handlar 

om i sin helhet. Dessa tre anknyter på ett eller annat sätt till identitetsskapande. För att 

designa kategorierna har jag låtit mig influeras av Holst och Berelsons typkategorier för 

innehållsanalys som enligt dem kan grundas på: ämne, riktning, normer, värderingar, medel, 

särdrag, aktörer, auktoritet, ursprung, mål, plats, konflikter, utgång, tid, kommunikationstyp, 

påståenden och metoder (Titscher m.fl, 200, s 60). De fyra kategorierna jag designat är: 1. 

Mening, hur konstrueras mening genom användandet av särskilda positiva eller negativa ord. 

2. Dygd, hur bör man och hur bör man inte agera som bloggare i enlighet med en viss etik och 

moral. 3. Problem, vilka lingvistiska beståndsdelar i form av specifika retoriska mönster 

(Nunan, 1993, s 53) utgör textens grundbudskap? Här fokuserar jag på de specifika problem 

som tas upp och som kräver lösningar för att man ska kunna bli en framgångsrik bloggare 
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enligt skolan. 4. Andra diskurser, hur förhåller man sig till externa diskurser? Andra diskurser 

kan t ex vara sådana som finns i andra områden av samhället och som ser på bloggande och 

dess funktioner från andra mer kritiska perspektiv. 
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Resultat 

Här presenteras vad som framkommit rörande hur man enligt bloggskolan bör konstruera sin 

identitet. Resultatet presenteras i de fyra kategorierna, och har sin grund i studiens syfte och 

frågeställning, dvs. vilka värderingar eller krafter man tenderar att underkasta sig som 

identitetskonstruerande bloggare, vilka refereringspunkter i form av särskilda ord identiteten 

vilar på, samt vilka externa diskurser bloggidentiteten påverkas utav. Även vilka retoriska 

mönster som texten bygger på, presenteras som en grund för vidare tolkning och analys.  

Kategori 1 – självframställandets mening 

Vilka ord representerar det negativa respektive det positiva i texten? 

Först vill jag redogöra för vilka positivt laddade ord i bloggskolan som lyfts fram för att 

beskriv hur bloggvärlden i stort och hur man konstruerar sin identitet inom den. I kapitel 2 

talar de bl. a om hur bloggvärlden generellt sett är beskaffad. ”Bekräftelse” präglar 

bloggvärlden i stort, att ”glädjas” åt varandra inom den ses som vanligt, ”framgång” strävar 

man efter, ”modig” är man som vågar visa sig själv i en blogg. ”Hjälpsamhet” och 

”generositet” lyfts fram som generella karaktärsdrag för bloggvärlden. Man söker även 

”uppskattning” genom att vara sig själv och att vara ”juste” mot andra bloggare.  

När man väljer bloggnamn talar de i kapitel 3 om att ”slagkraftighet”, ”fyndighet” och 

”förknippande med det som är bra”, är åtråvärda karaktärsdrag för detta. Det ska även helst 

vara ”unikt, originellt, internationellt”, samt ”lätt att uttala, komma ihåg, och skriva”. Det 

kommer att förknippas med dig och kanske ditt företag, därför är det särskilt viktigt att tänka 

på namnet. ”Anpassat och avvägt” bör det vara efter det tilltänkta sammanhang man 

eftersträvar och vill tilltala. Namnet ska också stå för de egenskaper man som person vill 

förknippas med. Då företrädelsevis något positivt som sammanlänkar bloggen med den vision 

man håller för den. Man besparar sig därmed även dyra marknadsföringspengar enligt dem. 

Till de egenskaper som betraktas som negativa återfinns i kapitel 2, 3 och 8 bl. a att vara för 

”tuff i tonen”, ”egoistisk”, ”ha vassa armbågar” eller att vara den som ”skriker högst”. Eller 

att fatta ”hastiga beslut”, ”parasitera” på andra och att vara för ”provocerande” och ”snål” 

med tjänster och hjälp. Till sist menar de i kapitel 9 att det är även är negativt att ”kopiera” 

andras stil, återigen ska det originella prioriteras.   
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Vidare framhåller de att det är viktigt att bygga relationer till läsarna och andra man har att 

göra med i bloggvärlden genom att vara ”genuin” som en särskilt viktig egenskap. Man bör 

även se till att vara ”generös” och ”bekräftande” när man kommenterar andras bloggar, för att 

få samma bemötande tillbaka. De mest populära bloggarna är enligt dem sådana som skildrar 

livsstilar och är personliga men inte alltför nischade. Vad gäller bilder i bloggvärlden står det i 

kapitel 7 att man bör man enligt dem satsa på ”originalitet” framför proffsighet. Man ska 

gärna framhäva det man är bra på ofta, både genom text och också bild. Man bör också 

omvärdera synen och sitt förhållningssätt till sina konkurrenter i bloggvärlden till det mer 

positiva, för att på så sätt kunna få möjligheter att lära sig av andra och öka sin egen 

popularitet.    

Kategori 2. - Självframställande genom dygd  

Hur konstrueras moral, etik och ansvar i texten? 

”Att blogga betyder att man bjuder in andra människor att ta del av ens liv och tankar och för 

det krävs viss frimodighet” står att läsa i kapitel 2.  De framhäver och understryker ett flertal 

gånger vikten av att lyckas med att skapa närhet och relation till bloggens läsare. Man bör 

dock vara väl avvägd i hur pass privat man blir. Man ska sträva efter att ”vara sig själv” och 

att vara juste mot andra som bloggar. Det man skriver om och det som visas upp bör 

förknippas med sådant som är ”bra” och ”positivt” och viktigt för den bransch eller nisch man 

vill tilltala framgår av kapitel 5. Återigen ska man vara väl ”avvägd” i sin profilering till det 

sammanhang man vänder sig, och det bloggnamn man anskaffar sig. Vid sidan av bloggandet 

bör man heller inte ”göra bort” sig, pga. risken att bloggen också dras ned i smutsen. En stor 

del av bloggandet handlar om vad som diskuteras i kapitel 4, att ta hand om 

”kommentarsfältet”, vilket är viktigt för att bygga relationer till läsarna. I bloggvärlden ska 

man enligt dem precis som i verkliga livet, vara ”genuin”. Som ny bloggare bör man göra sig 

hörd och ta plats. Man ska dock undvika att göra inlägg hos andra bloggare som betraktas som 

reklam, för att inte bli en parasit. Syftet med bloggande är att ”bli sedd”, men inte genom att 

utnyttja andra, utan man ska uppnå det väl avvägt genom egen ansträngning. Om man inte 

kommenterar riskerar man att uppfattas som egoistisk, vilket man vill undvika. Man visar 

också respekt för läsarna när man kommenterar vilket är viktigt. Vårdar man nätverket ökar 

chansen att bli omskriven och sedd är det övergripande budskapet. Genom att kommentera 

rätt och att vara generös och bekräftande bygger man ett rykte och blir populär vilket är 

eftersträvansvärt. De understryker även vikten av att ta hänsyn till bloggvärldens lagar och 
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regler angående exempelvis bilder, och hänvisar till både upphovsrättslagen och 

marknadsföringslagens riktlinjer i kapitel 10.  

 

Kategori 3 – Retoriska mönster  

Med retoriska mönster avses här kausalitetsbandet enligt relationen ”problem – lösning” 

(Nunan, 1993, s 53). 

”Hur kan du synas och höras i bruset på nätet?” är en av bloggskolans inledande huvudfraser. 

”Hur gör du för att ta din blogg från hobby till jobb och göra business?” och ”hur gör du för 

att få fler unika träffar på din blogg?” likaså. I presentationen av vad bloggskolan innehåller 

finns frågeställningarna: ”hur gör man för att sticka ut i mängden av alla bloggar och bli en av 

de lästa och kommenterade bloggarna?”, ”hur kan man använda sig av en blogg för att bygga 

relationer och viktiga nätverk?” samt ”bör man vara personlig, och hur kan man tänka för inte 

riskera att bli alltför privat?”. Andra viktiga problematiserande frågeställningar som återfinns 

genom uppsatsen är: ”vad ska man tänka på, vilka fällor bör man undvika och vilka är de 

första viktiga stegen?”, ”hur kan man tänka för att nätverka så effektivt som möjligt och 

bygga värdefulla kontaktnät?” och ”hur får du besökarna att återkomma till dig?”.  

Kategori 4 - Diskurser om bloggande 

Hur förhåller sig diskursen som analyseras i relationer till externa diskurser? 

I kapitel 1 under underrubbriken ”låt inte föreställningarna hindra dig” framkommer att man 

förhåller sig till bl.a. diskurser som påstår att bloggande är ”ytligt och fånigt” och till för 

”bekräftelseknarkare”. Underrubriken hänvisar till att det eventuellt finns negativa eller 

kontroversiella föreställningar om bloggvärlden i andra diskurser, och här menar man i 

bloggskolan å andra sidan att bekräftelse är ett allmänmänskligt behov som man bör bejaka.  
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Analys 

Affärsorientering och trovärdighet 

Jag vill nu gå vidare genom att analysera närmare vilka mönster av skillnader och likheter 

som återkommer i de olika kategorierna samt vilka funktioner och effekter som följer av de 

olika mönstren. I min analys har jag valt att ha en semantisk-pragmatisk hållning (Titscher m. 

fl, 2000, s 61).  

Det vi först och främst kan tänka över är huruvida de framhävda ordens mening är del i en 

social och aktiv process, generell mening eller kontextuell mening (Gee, 2005, s 54). Här 

anser jag att den rätta tolkningen av ordens mening går att härleda till att man så att säga 

”hittat på” en mening kopplat till diskursen som man aktivt upprätthåller genom socialt 

meningsskapande inom den. Således utgör orden hörnstenar i vad man kan kalla en 

kontextuell, social och aktiv praktik där ordens mening erhåller sin specifika innebörd inom 

diskursen. Att tala om att det är ”modigt” att våga blogga, eller att den form av ”bekräftelse 

man genom bloggande kan erhålla är positiv säger därmed inte särskilt mycket mer än att det 

är bloggskolegrundarnas subjektiva uppfattningar om dessa ords betydelse och värde som 

framhålls. Möjligtvis understyrkt av bloggvärldens diskurs i stort. Vad som här också blir 

intressant att tolka är relationen mellan vilka bloggskolans grundare är, hur dessa presenterar 

sig, vilken bakgrund de har osv, för att kunna förstå hur de själva tolkar användningen av de 

ord de använder. Bloggskolegrundarna presenterar sig själva som en grupp kvinnor med olika 

bakgrund men med gemensam nämnare att de alla lyckats göra sina bloggar till framgångsrika 

företag. Annars har de som nämnt skilda utgångspunkter, med allt ifrån fotograf, stylist, 

akademiker och författare som yrke. Att företagande är det gemensamma intresset styrks 

genom att de skriver ”tillsammans föreläser vi runt om i Sverige om bloggar & business”, det 

vill säga hur man kan gå från att driva en hobbyblogg till att använda sig av bloggen som 

grunden i ett eget företag”. Det ligger därmed nära till hands att betrakta de positivt respektive 

negativ laddade ord som framhållits som del i olika affärs- och marknadsföringsstrategier, just 

för att det är deras kanske främsta gemensamma nämnare.  

Vad som även kan styrka en överhängande affärsorienterad hållning mot bloggandet kan vara 

ett annat talande mönster som präglar deras bloggstrategier, nämligen att man i bloggvärlden 

för det mesta ger något för att få något tillbaka. Exempelvis strategin de lyfter fram i kapitel 4, 
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”Ett bra sätt handlar om att ställa en fråga, göra ett kritiskt och intressant inlägg i en 

diskussion eller att på andra vis sträva efter att göra personliga avtryck som säger någonting 

om vem just du är”. Man kan notera att det primära intresset i den uppmaningen inte ligger i 

värdet av att diskutera och kommentera i bloggvärlden, utan att diskutera och kommentera 

som en strategi för att visa ”vem du är” och på så sätt få någonting tillbaka. Den typen av 

strategier kan ju lätt tendera att undergräva den mer generella och neutrala betydelsen av vissa 

favoriserade positiva attribut, som att exempelvis vara ”genuin”, eller att bloggvärlden är 

”generös” och ”hjälpsam”.  

Om och om igen leds vi in på den både kontroversiella och problematiska ständiga 

avvägningen som det innebär att uppmuntras till att ”vara sig själv” och bjuda in andra 

människor till sitt liv i en relationsskapande bloggemenskap, och att samtidigt vara ”genuin” 

och bli sedd som individ. Detta blir problematiskt eftersom man också uppmuntras till att ”ta 

plats och göra sig hörd” i bloggvärlden, samt eftersom man inte heller bör ”göra bort sig” vid 

sidan om bloggandet. Även eftersom man helst ska skriva om sådant som förknippas med vad 

som är ”bra” och tilltalar det sammanhang man vänder sig till. Om man inte kommenterar 

riskerar man att uppfattas som egoistisk, och övergripande bör man ”vårda sitt nätverk” för att 

på så sätt öka chanserna att bli populär och få ett gott rykte, så bloggen kan expandera. Detta 

liknar mer strategi än ett trovärdig framhävande av något som kan var i närheten av ett ”äkta” 

jag och ett verkligt liv, med tanke på de inneboende motsättningar som lätt kan komma till 

ytan mellan de olika uppmaningarna. Dessa tankar leder till slutsatser om att framställandet av 

identitet sker som avvägda retoriska strategier.  

 

Strategier och rationaliteter 

Bloggskolans mest framträdande retoriska mönster som här tas upp visar på tydliga 

strömningar mot ett gemensamt mål – att öka och maximera bloggens besök och göra den så 

synlig som möjligt på nätet. Detta ska ske genom att lösa flera olika problem, alltifrån att lära 

sig hur besökare återkommer till bloggen, bl. a genom att lära sig bygga relationer till dem, till 

att sticka ut ur mängden och att lära sig göra business och nätverka effektivt. Det finns 

sannolikt flera motsättningar inbyggda i denna typ av strategier, framförallt såtillvida om man 

exempelvis ska värdesätta relationsbyggande och nätverkande, och samtidigt göra bloggen till 

en affärsverksamhet, men dessutom förväntas konstruera en identitet i den.  
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Om vi också tar och tittar på vad frågeställningarna i kategori tre egentligen tyder på? För att 

förstå detta måste man titta på vad som ligger bakom dem, alltså reda ut hur problemen ser ut 

som ska lösas genom bloggskolan. Att kunna ”synas och höras i bruset på nätet” är alltså ett 

problem som bloggskolan vill lösa. Det kan tyda på att man betraktar bloggvärlden som 

”bruset”, alltså att det är en intensiv och frekvent kanal. ”Att sticka ut i mängden av alla 

bloggar och bli en av de lästa och kommenterade bloggarna” visar att det finns ett stort antal 

bloggar som man konkurrerar mot. ”Hur man kan använda sig av en blogg för att bygga 

relationer och viktiga nätverk” visar på att relations- och nätverksbyggande är en viktig faktor 

när man skapas sin blogg och sin bloggidentitet. ”Huruvida man bör vara personlig, och hur 

man ska tänka för att inte bli alltför privat” tyder på att det finns en ständigt närvarande 

avvägning när man bloggar. En avvägning som visar att bloggidentiteten alltså inte i första 

hand handlar om att blotta sig själv och sitt privata liv. Frågan om hur man ”får besökarna att 

återkomma till dig”, visar på att det i bloggvärlden finns en sorts konkurrens om besökare, 

som avkräver de som bloggar olika tillvägagångssätt för att vinna dessa.  

Bloggskolans förhåller sig till andra diskurser genom en sorts egenskapad och rationell 

subjektivitet där man helt enkelt stänger ute de diskurser som motsäger sig 

bloggskolegrundarnas subjektiva uppfattningar om hur bloggdiskursen är beskaffad. Om det 

finns en generell uppfattning i diskurser utanför bloggvärlden att denna kan vara ”ytlig och 

fånig” och till för ”bekräftelseknarkare”, så avfärdar man helt sonika den typen av kritik och 

vänder det till att bekräftelse är något entydigt bra som man bör sträva efter. Man ifrågasätter 

alltså som nämnt inte vilken typ av bekräftelse som bloggvärlden kan ge upphov till eller på 

vilka grunder den skulle vara ”hjälpsam och generös”, likt den verkliga världen. Detta leder 

till slutsaten att deras användning av olika positivt laddade ord inte innehåller något 

självkritiskt synsätt om vilken typ av strukturer och krafter man eventuellt refererar till. 

Vidare framhåller man visserligen att begreppet ”framgång” är något subjektivt, men man 

problematiserar inte vad det egentligen handlar om i bloggdiskursen. Genom att teoretisera 

om valet av bloggnamn som helst ska vara ”slagkraftigt och fyndigt”, samt förknippas med 

”sådant som är bra”, har man automatiskt gett hintar om värderingar hämtade från andra 

diskurser. Särskilt när man talar om att bloggnamnet ska vara originellt och unikt och 

internationellt. Vidare pratar man mycket om bloggandet som en företagsverksamhet, varpå 

man automatiskt gör sig beroende av olika affärsorienterade diskurser, såsom exempelvis 

marknadsföringsdiskurser. Bloggvärlden är enligt dem också ”hjälpsam och generös”, och 
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väldigt positiv samt att den återspeglar den ”verkliga” världen i stort. Man har därmed sagt 

något om hur man uppfattar mer allmänna och värdsliga diskurser.  

Det är alltså tal om deras subjektiva uppfattning om vilken sorts bekräftelse som är åtråvärd. 

Man kan problematisera vad bekräftelse genom en blogg egentligen innebär för individen 

bakom den, särskilt om bloggandet till stor del är byggt på retoriska strategier och 

marknadsföringsprinciper. Det man kan problematisera är då alltså vad man får bekräftelse 

för, vilket bloggskolan inte gör. Man förhåller sig inom bloggskolans ramar också till 

”bloggvärlden” som diskurs i stort, som man bl. a menar är ett forum för bekräftelse, och att 

missunnsamhet är fult inom den. Bloggvärlden är enligt dem också ”hjälpsam och generös”, 

väldigt positiv samt att den återspeglar den ”verkliga” världen i stort, vilket framgår i kapitel 

4. Här skulle det vara väldigt intressant att undersöka närmare vad dessa antaganden bygger 

på. Är bloggvärldens generositet och hjälpsamhet möjligtvis något man uppnår över tid, när 

man blivit etablerad och har något att erbjuda tillbaka? Eller är bloggvärlden hjälpsam och 

generös beroende på vilket fält man bloggar om inom den? 

Vilka nya problem kan lokaliseras? Denna analys har lyft fram identitetsgrundande faktorer ur 

en text. Fokus har legat på specifika ord, problem, budskap och externa diskursers betydelse 

för den analyserade texten. Eftersom det framkommit att mycket av innehållet i den 

bloggskolan går att härleda till externa diskursers värderingar (som t ex affärslogik och 

marknadsföring), ställs man inför ett nytt problem som handlar om hur man kan lokalisera vad 

de signifikanta skillnaderna i identitetsskapande är mellan bloggskolan och de externa 

diskurserna. Om det överhuvudtaget finns någon skillnad det vill säga, eller om 

bloggdiskursen är att betrakta som mer av en förlängning av andra i samhället väl integrerade 

diskurser. Exempelvis skulle man kunna fokusera på vad samma ord, problem och budskap 

står för inom andra diskurser för att reda ut eventuella skillnader.  

Konstruktioner av självet 

Hur går en kombination av rollteori och humanistisk teori att applicera på identitetsskapande 

inom bloggande? Det är uppenbart att man inte främst talar om hur det ”sanna” jaget ser ut 

när man närmar sig en bloggidentitet, utan snarare hur man konstruerar en identitet och 

framställer den i diskurs. Man spelar alltså en roll till viss del. Dock använder man sig av ofta 

av sitt eget namn, sina egna bilder och skildrar faktiska händelser ur sitt ”verkliga” liv, varför 

det sannolikt kan vara tal om en kombination mellan ett ”äkta” jag och en mer symbolisk roll. 

På grund av hur formatet för självframställande ser ut i en blogg (text och möjligtvis videos), 
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blir det tal om att göra en språkbaserad tolkning av den identitet som framställs. Man kan 

också tänka att det inom formatet finns utrymme för flertalet olika själv att tolka fram, 

beroende på hur man för stunden kontextualiserat sin persona.   

Man kan argumentera att bloggande likt rollteorins syn på självet sätter människan mellan 

bloggdiskursens sociala egenverkande krafter (regeluppsättningar, positionering i förhållande 

till andra bloggare och diskurser, andra avvägningar etc.) och det egna jagets individuella och 

ursprungliga önskan till självrepresentation. Att starta en blogg är att ikläda sig en social 

position med flera färdigskurna beteendemönster. Man förväntas uttrycka sig i relation till 

vissa färdiga mönster, exempelvis i linje med ”det som är bra och positivt” i allmänhet som 

bloggskolan menade, om man strävar efter att bli populär dvs. Därmed blir man performativ i 

sitt beteende, och man är väl medveten om att man delvis spelar en roll i sitt framställande, så 

tillvida att man är avvägd och selektiv i vad man uppvisar av sig själv och sitt liv. Även om 

man strävar efter att utstråla ”originalitet och individualitet”, så uppstår denna i ett 

motsatsförhållande till redan rådande normer. Fast man kan också argumentera att bloggande, 

likt den humanistiska teorins syn på människans roller inte bara porträtterar ett ytligt rollspel 

inom en särskild diskurs. Dels på grund av att många människor använder bloggande som ett 

verktyg för att skildra, bearbeta och hantera privata livshändelser, och därmed i viss 

utsträckning drivs av krafter och önskningar om att blotta sitt privatliv. Men också för att 

skiljelinjen mellan ytlighet och djupsinnighet sannolikt blivit allt svårare att finna i ett 

posttraditionellt samhälle byggt på symboler och bilder. Hur kan man egentligen avgöra vad 

som är genuint och vad som är falskt i ett medialiserat och individualiserat samhälle, i mångt 

och mycket byggt på bilder och sociala medier? Dock bör man ju komma ihåg att som nämnt 

alltid sätta självframställande i relation till kulturella, kontextuella och historiska 

omständigheter, och positionera det till de specifika kulturella intressen och betingelser som 

omgärdar diskursen. Därmed kan man öka förståelsen för vad de olika diskursiva sätten att 

tala egentligen döljer. Om vi lever i tider av individualisering, där entreprenörskap och ”gör-

det-själv-tänk” blivit vardag som Bauman och Elliott & Lemert påtalade, så kanske sådana 

attribut också internaliserat och befäst identiteten i mer varaktiga och ”naturliga” tillstånd, 

(om än föränderliga).  
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Avslutande diskussion 

För att återanknyta till mina frågeställningar vill jag nu sammanställa hur jag besvarat dessa. 

Rörande hur man konstruerar sitt individualiserade ”jag” fann studien att man konstruerar 

detta genom att anamma olika positiva attribut vilka fungerar som strategier och dörröppnare 

till ett framgångsrikt bloggande. Exempelvis att man ska vara juste, generös, hjälpsam och 

genuin mot andra bloggare och mot bloggens läsare. Man bör också ofta framhäva det man är 

bra på, både genom text och också bild. Man bör dock inte framställa sig själv alltför 

personligt och privat, vilket kan skapa en distans mellan bloggidentiteten och det ”verkliga” 

jaget. Bloggidentiteten är till stor del avhängig ständiga avvägningar och justeringar. 

Exempelvis ska man utforma ett bloggnamn som är originellt och som förknippas med 

positiva saker som man som person och företagare vill stå för. 

De mönster av sociala beteenden som gick att urskilja var flera. Inom ramarna för 

bloggskolans föreställningar så äntrar man bloggskolan på premisserna att man både är modig 

och på jakt efter bekräftelse. Man ska anamma ett positivt beteende i stort och undvika 

negativa beteenden som taktik för att bli omtalad och omskriven i bloggvärlden.  

 De externa diskurser som påverkar bloggidentiteten är främst affärsorienterade och 

marknadsmässiga sådana, eftersom det framkommit att bloggande till stor del sker som ett 

strategiskt företagande. Bloggidentiteten är beroende av andra bloggidentiteter på så sätt att 

man bör nätverka med andra bloggare för att ta sig fram i bloggvärlden. Den är även beroende 

av bloggens läsare som man bör arbeta för att bygga en bra relation till. 

Som centralt budskap förmedlar bloggskolan att läsarna bör anamma positivt laddade attribut 

när de konstruerar sig själva inom en blogg. Detta budskap sker som tidigare nämnt enligt 

deras egen tolkning av vad som är positivt inom bloggvärlden. Effekter som kan följas av 

detta är att den sociala representation (Potter & Wetherell, 1987, s 138) som läsarna bär med 

sig innan de äntrar bloggvärlden blir tvungen att omvärderas. Exempelvis kan man bli 

tvungen att ompröva vad de olika positiva attributen står för i den nya kontexten och agera 

därefter. Man lär sig att anpassa och avväga sitt sociala beteende i relation till bloggskolans 

föreställningar om normer och värderingar.  

De mer bestående värden som återfinns som underliggande strukturer i diskursen är främst 

marknads- och affärsorienterade sådana. Bloggskolans huvudsyfte kan sägas bottna i 

entreprenörskap och som analysen påvisat handlar självframställandet genom bloggning 
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mycket om väl avvägda strategier för att bli sedd och erhålla framgång i en affärsorienterad 

och konkurrenskraftig bloggvärld.  

Som Zygmunt Bauman beskrev hur identitetsbegreppet blivit en prisma genom vilken många 

aspekter av en människans liv kan synliggöras och förstås, tror jag att en blogg kan fungera 

som ett liknande verktyg, när man väl förstått hur en individs identitet konstrueras inom den. 

Att identitet inte längre är privat utan är socialt skapad i diskurs blir således en sanning 

väldigt lätt att begripa. Precis som Hendricks avhandling visade är identitet i bloggande något 

man kan experimentera fram, genom att använda ord, symboler, bilder och nätverksskapande i 

en redan befintlig bloggdiskurs byggd på olika diskursiva praktiker, överenskommelser och 

värderingar. Oavsett vem man är kan man skapa eller omskapa sin identitet i bloggvärlden 

och frigöra sig från tidigare identiteter man burit på i livet. Men, precis som McQuarries med 

fleras artikel och Hendricks avhandling tog upp, skapas bloggidentiteten delvis genom 

distinktioner gentemot andra bloggare och andra externa diskurser. Och för att återanknyta till 

Baumans tankar om hur medlemskap till de tidigare klassrollerna fungerade, med ständig 

förnyelse, uppdatering, dokumentation och bekräftelse så finner vi likheter med bloggvärldens 

sociala beteenden. Man förhåller sig till en kärna, använder sig av marknadsföringsstrategier 

och framställer sig själv enligt väl avvägda mönster där man avkrävs en ständigt finjusterad 

uppdatering för att behålla sin position. Även Elliot och Lemerts individualiserade livsstil, 

byggd på självförverkligande, entrepenörsambitioner och transparens med en ökad 

penetrering av marknadskrafter i det sociala livet träffar den här delen av bloggskolans 

självframställande väl. Man kan också se likheter mellan bloggskolans väl avvägda 

identitetsskapande och Baumans tankar om hur identitetskonstruktion fått funktionen att bli 

ett surrogat för verklig gemenskap. Särskilt om man också väger in Hendricks och Elliot & 

Lemerts tankar om hur identitet blivit något man experimenterar fram i det sociala. Om man i 

en blogg kan framställa ett väl avvägt och vackert själv, byggt på socialt skapad dygd och 

välvilja i en bloggvärld, där alla deltagare kanske bestrider att det som framställs är just ett 

surrogat för gemenskap, så skapas kanske den form av trygghet och läkande effekt som 

Bauman beskrev.   

Jag vill även återanknyta till Ulrich Becks tankar om att den individualiserade livsstilen inte 

helt frigjort sig från sociala institutioner utan tvärtom är beroende av dem. Man kan kanske se 

bloggvärlden som en social institution, om än privat, så utgör den med dess sofistikerade 

former av regler och riktlinjer ett fundament olika för sätt att tänka och skapa sig själv. Den 

hyser även en inneboende censur och reglering som för många troligen kan upplevas som 
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trygghetsgrundande och normativt värdefull. Framförallt om man betänkar bloggvärldens 

kärna som ett maktcentrum som man underkastar sig genom att röra sig mot den när man 

söker fixera en egen identitet genom att blogga. Vad som följer med detta är dock också en 

automatisk exkludering av andra identiteter vilket säkerligen ännu starkare befäster de 

maktstrukturer som bloggvärlden är byggd på. Och ju mer befäst dessa är, desto mer kan 

handlingarna inom den rättfärdigas till självklarheter.  

Till sist vill jag också utveckla tanken om att man för att konstruera sitt själv under 

bloggskolans uppmaningar till specifika väl avvägda positiva attribut och beteenden, 

samtidigt också exkluderar andra former av attribut och beteende (Potter & Wetherell, 1987, s 

109). Precis som McQuarrie m.fl. talade om hur modebloggare utövar en form av estetisk 

diskriminering genom att framhäva distinkta former av smak, och genom det ackumulera 

kulturellt kapital, kan man tala om att självframställande genom distinkta former av positiva 

egenskaper och drivkrafter hyser samma funktion. Ju större publik och feedback bloggen 

ansamlar desto större makt understöds också kraften i de positiva egenskaperna och 

drivkrafterna. Dock utan att säga något om dess ”verkliga” mening och betydelse. Man finner 

också likheter med McQuarries m.fl. tankar om att stiga i social position genom exkludering 

inom estetiska hierarkier. Med tanke på bloggskolegrundarnas bakgrunder som framgångsrika 

bloggentrepenörer börjar man automatiskt likt vad Hendrick beskrev som, ”röra sig inåt mot 

bloggemenskapens kärna”, när man använder sig av dess råd och anvisningar. Syftet med 

bloggandet kan därför tänkas vara att stiga i social position genom att manifestera ett så lyckat 

självframställande som möjligt och genom det ackumulera kulturellt och ekonomiskt kapital. 

Eller att uppnå frihet och status i linje med vad Elliott och Lemert menade när de talade om 

vilken faktor som var avgörande för möjligheten att uppnå frihet i ett individualiserat 

samhälle, ” möjlighetsgraden av att kunna manifestera olikheter och privilegier gentemot de 

som saknar dem” (Elliott & Lemert, 2010, s 10).  
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