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Det har blivit alltmer populärt att ”blogga”. Ordet blogg uppstod under 1990-talet och sedan 
dess har ett stort antal människor tagit det av fenomenet. Publicering av information på 
Internet kan innebära att vem som helst kan få tillgång och detta var en utgångspunkt för 
studiens syfte, som var att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera 
personlig information för offentligheten via bloggar. För att nå förståelse användes kvalitativa 
intervjuer. Den primära frågeställningen var att undersöka om det är sökandet efter bekräftelse 
från andra människor som är kärnan i bloggandet. Begreppet självkänsla blev centralt då 
bekräftelse ska ses ur en psykologisk synvinkel. Studiens resultat visade tecken på att 
bloggning ses mer som ett sätt att skriva av sig på, närmare bestämt som ett dagboksskrivande 
än bekräftelse i den bemärkelsen ”duger jag?”. Slutsatsen kunde vara att samtliga deltagare 
vill göra sina röster hörda via sitt bloggande. Avslutningsvis verkade studien visa en bild på 
att bloggskrivandet är här för att stanna. 
 
Nyckelord: bekräftelse, blogg, Internet, offentlighet, självkänsla 
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1 INTRODUKTION 
 
Det har blivit alltmer populärt att skaffa sig en blogg, framför allt att ”blogga” som det så väl 
heter. Många människor har tagit del av fenomenet, allt från enskilda individer till 
traditionella nyhetsmedier och stora Internetföretag. Individen kan genom en blogg uttrycka 
sina tankar och känslor och inom bloggsfären kallas en skribent av en blogg, för bloggare. 

Ämneskategorierna skiljer sig från en bloggare till en annan. Det skrivs om det senaste 
modet, reaktioner på omvärlden men också om bloggarens egna vardagshändelser och 
privatliv. Själva funktionen att publicera personliga dagböcker på Internet har funnits länge 
men ordet blogg tillkom först i slutet av 1990-talet (Nationalencyklopedin [NE], 2007). 

Publicering av information på Internet kan innebära att vem som helst kan få tillgång till 
det och den fråga som ligger centralt för uppsatsen är: Vad är det som får människor att vilja 
publicera personlig information för offentligheten? 

En bloggare kan uppleva att självkänslan påverkas av kommentarer som lämnas i hans 
eller hennes blogg och behovet av att söka bekräftelse från andra människor kan vara ett 
faktum. Johnson (2003) framhåller att behovet av en god självkänsla och självrespekt troligen 
är är ett av människans starkaste behov.  
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1.1 Bloggens historia och betydelse 
Fenomenet blogg började i mitten av 1990-talet och år 1999 fick fenomenet en 
explosionsartad utveckling. Denna nya publiceringsform bidrog till att både traditionella 
nyhetsmedier och stora Internetföretag tog del av den och formen resulterade i en stor mängd 
skribenter. Under sommaren 1999 kom en explosionsartad utveckling av bloggande och 
orsaken var att speciella kunskaper inom IT inte var nödvändiga. Webbtjänsten Pitas.com var 
först ut och lanserades i juli 1999 av Andrew Smales, från Toronto. Enligt Våge, Stattin och 
Nygren (2005) framhöll Smales att det var en tidsfråga tills förenklade system skulle inträda. 
Bloggandet var nu inne på en kritisk nivå och behovet av det tog fram en utveckling. 

Vem som helst kunde starta en egen blogg på Pitas.com. Bloggens utseende var av enkel 
form: det fanns två rutor, en för länk och en för kommentar. Senare kom företaget PyraLabs 
bloggtjänst Blogger.com, vilket fick en större betydelse. Evan Williams och Meg Hourihan 
från San Fransisco grundade detta företag och idén är att det skulle vara så enkelt som möjligt 
att blogga. Av den anledningen erbjöd de bara en ruta som gick att fyllas i. Fanns det en 
önskan om länkar, fick det ordnas på egen hand. Blogger.com var ett nytt verktyg som 
innebär att det är enkelt att publicera sig för vem som helst med tillgång till Internet. Det här 
gällde oavsett om personen i fråga ville skriva om webbsidor som denna hittat på nätet eller 
om sina egna upplevelser och tankar (Våge et al., 2005). 
 

En blogg är en ofta uppdaterad webbplats vars startsida kännetecknas av förekomsten av 
ett antal daterade texter, som i sin tur är ordnad på följande sätt, att det senast skrivna kommer 
överst. Förutom bloggar i textform, är fotobloggar, ljudbloggar och videobloggar andra 
varianter som uppkommit under de senaste åren. Bloggar består av ett varierande innehåll och 
används för allt från nyhetsrapporter, kunskapsförmedling, åsikter och skvaller till rent 
dagboksskrivande. Bloggen kännetecknas också av den enkelhet att snabbt kunna publicera 
texter i jämförelse med att skapa vanliga webbsidor, vilket kan ta längre tid. De flesta bloggar 
skapas och hanteras på webben men även e-post och mobiltelefoner används för att uppdatera 
dem och detta kan ske kostnadsfritt. Användningen av publiceringsformen är växande i USA, 
vilket är bloggens hemland, men fattigare länder tar också del av den likaså länder där 
yttrandefriheten är begränsad (Våge et al., 2005). 

 
Utseendet på bloggar varierar kraftigt men dock finns det ett antal grundläggande 

strukturella likheter som bestäms av underliggande programvaror, vilka är det olika 
bloggsystemen använder sig av. Vissa bärande element går att identifiera och dessa 
förekommer i nästan alla bloggar. Bloggaren i fråga väljer själv vilka element som han eller 
hon vill använda i sin blogg. Varje blogg har ett eget namn eller en titel med tillhörande 
undertitel. Bloggarnas undertitlar eller beskrivningar ger en indikation på vad det är för slags 
innehåll. Högst upp på bloggsidorna finns titeln och beskrivningen och en logotyp eller bild 
kan förekomma. Under detta sidhuvud följer de individuella inläggen i en omvänd 
kronologisk ordning med det senaste överst. Det finns olika sätt gällande visningen av antalet 
blogginlägg på startsidan och dessutom har varje inlägg en egen titel. Det som karaktäriserar 
bloggaren är att han eller hon försöker fånga uppmärksamhet med titlar som på något sätt 
lockar till läsning och längden på inläggen kan skifta i hög grad. Det kan vara allt från en 
länktext med några få ord som kommentar, till långa essäliknande texter. En del bloggare 
förser sig med bilder i sina inlägg, för att antingen lätta upp det hela eller för att väcka 
nyfikenhet hos läsare som snabbt skummar genom startsidan (Våge et al., 2005).  
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 Textbaserade bloggar är det som dominerar eller som huvudsakligen består av text som 
ibland illustreras med bilder. Förutom dessa bloggar finns det andra inslag som bilder, ljud 
och videobloggar. Den personliga bloggen är förmodligen den vanligaste inom bloggsfären. 
En plattform som ger plats för dagboksliknande anteckningar rörande allt från bloggarens eget 
vardagsliv till bloggarens reaktioner på händelser i omvärlden eller på nätet. Uppkomsten av 
fotobloggarna beror förmodligen på digital kamerans genombrott. Det har bidragit till att det 
är enkelt att producera digitala bilder på nätet. Det här kan relateras till utvecklingen av de allt 
mer avancerade kamerafunktioner i mobiltelefoner och de bilder som laddas upp med hjälp av 
en mobiltelefon kallas för mobblogg. Videobloggen är en besläktad bloggtyp till fotobloggen 
och orsakerna bakom videobloggen beror främst på utvecklingen av förmånliga priser på 
bredbandsanslutningar för allmänheten, utan dessa skulle denna bloggtyp knappast vara 
möjlig. En annan orsak är att det numera finns accepterade priser på digitala kameror och 
mobiltelefoner, vilket i sin tur bidrar till att det finns stöd för videoklipp. Den bloggtyp som är 
på väg att bli allt vanligare är ljudbloggen. Idag är det relativt enkelt att spela in digitalt ljud. 
Det går att spela in på den egna datorn med hjälp av en mikrofon eller använda ljudet från 
videoinspelningar gjorda med digitala videokameror eller mobiltelefoner.  

Ljudfilerna laddas därefter upp i format som MP3, OGG eller WAV till ljudbloggtjänster 
som publiken kan ta del av dem genom att antingen lyssna direkt från bloggen eller ladda ner 
filerna (Våge et al., 2005). 
 

Bloggandet i Sverige har under kort tid utvecklats från att ha varit en verksamhet som 
tillämpats av en liten grupp intresserade, till att bloggarna har nått en stor samling människor 
med olika bakgrund och olika syften med sitt bloggande. Den svenska bloggsfären är 
genomsyrad av unika erfarenheter, berättelser, reflektioner, åsikter, länkar, bilder och filmer.  

Det är svårt att avgöra hur många aktiva bloggar som finns i Sverige och förmodligen 
startas det fler bloggar nu än tidigare. Det finns många bloggar som inte har som syfte att nå 
en större läsekrets utan som i första hand riktar sig till familj och vänner. Andra bloggar är 
oftast anonyma och tycks föras av terapeutiska skäl, som ett sätt att skriva av sig, utan någon 
tanke på publik. Bloggar i Sverige har en gemensam historia med den besläktade genren 
dagbok på nätet och community- webbplatser, som till exempel Lunarstorm. En stor del av de 
aktiva bloggarna i Sverige är idag av dagbokskaraktär, det vill säga att innehållet består av 
reflektioner över vardagshändelser och privatliv men det finns också gott om bloggar som 
kommenterar dagshändelser och nyheter (Våge et al., 2005). 

1.2 Självkänsla och behov av bekräftelse 
Individens förhållningssätt till det egna självet och värderingen av det, är en grundläggande 
del i personligheten. Denna del består av personens attityder, emotionella reaktioner och 
beteenden. Individen har en självbild som gradvis byggs upp eller lagas om i takt med 
nyinkommande information om självet. Det kan verka uppenbart att en stark självkänsla 
skyddar människan vid kriser och förluster i kärlek eller arbete, men det är inte alltid lika 
självklart att självkänslan kan ha inverkan på individens val av handlingar. Låg självkänsla 
kan förklaras ligga bakom sociala och psykologiska problem som ångest, depression, 
skolsvårigheter, olika sorters missbruk, våldsbeteende och självmordsbenägenhet (Johnson, 
2003). Enligt Solomon, Greenberg och Pyszczynski (refererad i Johnson, 2003) kallas känslan 
av trygghet och uppskattning för självrespekt och det är ett fundamentalt, existentiellt behov 
hos alla människor.  
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En person med en mycket låg självuppfattning tenderar att sluta ögonen för det innersta i 
sin personlighet. Det kan å andra sidan vara en motsatt effekt hos en individ med hög 
självkänsla, att det hindrar individen från reflektion och ifrågasättande. Självkänslan är ett 
mångsidigt fenomen. Dess betydelse, funktion och konsekvenser hos individen är bunden av 
omständigheter i livet. Människor kan urskilja och gestalta sig själv med hjälp av närvaron av 
andra varelser (Johnson, 2003).  

 
Barndomen har betydelse för en stabil emotionellt betingad självkänsla och detta kallas för 

en inre självkänsla. Denna del utgår visserligen utifrån föräldrars bekräftelse men är samtidigt 
konstruerad av inre psykologiska processer, som i sin tur utgör en uppsättning av 
självuppskattning, trygghet och stabilitet. Processerna ger individen inre skydd och 
motivation. Ursprung av den inre självkänslan uppstår ur upplevelser av tillfredställelse och 
trygghet, som kan urskiljas under en fas i tidig barndom. Dessa tidiga upplevelser förenas och 
ger ett inbyggd skydd om hopp och mening som även fungerar i svåra omständigheter under 
livets senare gång. Den inre självkänslan medföljs av medfödda temperamentsfaktorer och 
kan påverka interaktionen mellan förälder och barn. Barn med en positiv karaktär väcker 
lättare positiva reaktioner hos vårdaren än ett barn med en läggning som är avvikande och 
dyster. En god inre självkänsla kännetecknas bland annat av förmågan att kunna relatera till 
emotionellt varma relationer, en positiv grundsyn på livet, att kunna acceptera sina känslor 
och behov; sexualitet, kärlek, ilska och uppvisar en sund självhävdelse och integritet. Ur en 
verklighets perspektiv innebär detta att en person med god självkänsla både ger och tar i olika 
relationer. En individ med en god inre självkänsla har en stark integritet och kan motstå 
andras påtryckningar och förslag. Individen kan lätt bli styrd av andra om han eller hon saknar 
en grundläggande tillit och för att individen ska nå en trygg självkännedom bör denne lyssna 
på sig själv och sina behov. En människa har både en inre och en yttre självkänsla. 

Kriterier för hur den yttre självkänslan är, bestäms av personliga värderingar och av 
värderingar som finns i samhället eller kulturen. Efter det första levnadsåret tar den yttre 
självkänslan mer och mer plats i individens självvärdering. Det går att framkalla olika sorters 
feedback från omgivningen alltefter individens sociala, motoriska och kognitiva mognad.  

Till exempel kan en två-treåring förvärva sig självkänsla genom att själv knyta skosnören, 
en nioåring kan ”bestämma sig” för att läsa läxorna i syfte att få goda betyg. En hög yttre 
självkänsla kännetecknas bland annat av att vara ansvarsfull, har höga krav på sig själv och 
andra, att få uppskattning för prestationer som stärker självkänslan och att alltid göra sitt 
bästa. Det här innebär ur en verklighets perspektiv att personen är aktiv, högpresterande, 
ansvarsfull, satsar på sin karriär samt utövar kontroll och inflytande över omständigheter och 
andra människor. En människa med hög yttre självkänsla har höga krav på sig själv och 
tenderar att vara perfektionist (Johnson, 2003). 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 George Herbert Mead – ett medvetande jag 
Mead (1976) hade den uppfattningen att individens jagbild är något som inte finns där till en 
början, vid födseln, utan den utvecklas först när individen samspelar med den sociala 
omgivningen. Denna omgivning består av det samhälle eller den sociala grupp som individen 
tillhör och kallas för den ”generaliserande andre”. Jaget kan ses som ett objekt för sig självt 
och detta tillstånd representerar ordet ”själv” (eng. ”self”), vilket innebär att jaget både kan 
vara subjektiv och objektiv. Mead framhöll att det är nödvändigt för ett rationellt handlande 
att individen blir ett objekt för sig själv och detta går endast att uppnå om individen tar emot 
andra individernas attityder gentemot henne. Mead satte kommunikation och gester som en 
central punkt beträffande den process där individen ska bli ett objekt för sig själv.  

Gesten betyder i detta sammanhang den respons som individen får när hon kommer i 
kontakt med en annan individ, att individen säger någonting som framkallar en specifik 
respons hos någon annan. Mead betonade att det finns tal och handspråk men också 
ansiktsuttryck och framhöll dessutom att det går att registrera sorg och glädje och framkalla 
viss Hon kan därmed anta en avsiktlig roll för att få en förutspådd reaktion från en annan 
människa. Mead bekräftade att denna roll ger samma respons hos individen själv som hon vill 
uppväcka hos någon annan och tog upp exemplet med skådespelaren och konstnären.  

Han menade att karaktärerna kan genomföra detta händelseförlopp, det vill säga att 
skådespelaren eller konstnären kan komma med ett speciellt uttryck och få andra att uppleva 
det som han eller hon har inom sig själv. Om individen ska kunna utveckla ett jag i full 
utsträckning, ska hon enligt Mead inta två generella stadier. Det första stadiet innebär att 
individens jag utgörs av andra människors särskilda attityder gentemot henne och attityderna 
gentemot varandra i sociala handlingar. Till det andra stadiet räknas de sociala attityder som 
kommer från den generaliserade andre. Mead menade att de attityder som infinner sig från 
dessa två stadier, förs direkt till individens erfarenhetsområde och bildar individens jag-
struktur. Individen får tillgång till sitt jag när hon först gör sig själv till ett objekt och ser sig 
själv genom andras ögon. I sin teori om jaget talade Mead om ett medvetet ”I” och ett socialt 
”Me”, vilka båda representerar jagets två sidor. Mead förklarade att den subjektiva sidan av 
jaget kallas för ”I” medan den objektiva sidan av jaget står för ”Me” och utan dessa två sidor 
kan individen inte utveckla sina erfarenheter. 

 
Johnson (2003) menade att ur Meads perspektiv är individen en passiv mottagare av 

självkänsla genom andras omdöme om henne eller honom. Det här kallas för ”reflektivt 
omdöme av viktiga andra” och omdöme är det som individen både tar emot och lägger till sig 
själv. Enligt Johnson lade Mead en betoning på individens passiva och reaktiva roll i 
processen, att individen speglar sig i omgivningens bedömningar, tar till sig dessa (positiva 
som negativa) och lägger till dem till sin egen självbild och värderingen av densamma.  
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2.2 William James – om individens självbild 
William James (2007) framhöll att individen har tre olika själv, nämligen ett materiellt själv, 
ett socialt själv och ett andligt själv. De två första innefattar olika yttre kännetecken och 
behov och det tredje består av individens inre värden. Det materiella självet karaktäriseras av 
individens egendom, kläder och hem. Individens kropp är den innersta delen av det materiella 
självet och vartefter kommer kläder, som ska symbolisera en del av individen själv.  

Familjen är en ytterligare del av den anledningen att när en familjemedlem råkar ut för 
något påverkar det även individen. Slutligen den sista delen av det materiella självet är 
hemmet, vilket individen hyser kärleksfulla känslor om. James betonade att individen är i 
behov av att bli identifierad och att denna identifiering sker genom hennes sociala omgivning. 

Denna kontext kallade William James för det sociala självet. Inom det sociala självet talas 
det om att individen visar olika sidor av sig själv beroende på vem han eller hon möter.  

En ungdom kan till exempel vara änglalik inför sina föräldrar men visar en helt annan sida 
av sig själv när hon umgås med de tuffare vännerna. Det tredje och sista självet hos individen 
är det andliga. Detta själv rymmer individens inre värden så som moraliska uppfattningar och 
medvetenhet, eller den självtillfredsställelse som personen i fråga har vid argumentation med 
andra människor. Det andliga självet kan ur James perspektiv ses som en reflekterande 
process. 

 
Begreppen Self-complacency och Self-disatisfaction är två fenomen inom Self-feeling som 

finns i James teori om individens självbild. Enligt James (2007) är dessa grundläggande i 
människans natur. Han framhöll att det märks när individen når självtillfredsställelse. Om en 
sådan situation inträffar tar individen till sig olika sorters belöningar men när det sker det 
motsatta, det vill säga att individen råkar på förtvivlan kan individen antyda någon form av 
elakhet. William James framhävde en ytterligare företeelse i sin teori, nämligen Social Self-
seeking. Det innebär att individen har en åtrå om att kunna tillfredställa och dra till sig 
iakttagelser och beundran, avundsjuka och svartsjuka, kärlek och makt. Social Self-seeking 
ligger individen nära och James betonade att det mest åtråvärda för individen i detta 
sammanhang är, uppskattningen från individens närmaste sociala omgivning.  

William James lämnade efter sig en ”kvot”: Självkänsla = förmåga/ambition som beskriver 
att individens självkänsla beror helt på vad individen grundar sig själv till att vara och göra 
(James, 2007).  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Blogging as Social Activity 
Artikeln ”Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your 
Diary?, var en etnografisk studie som handlar om bloggning med fokus på bloggar som är 
skrivna av enskilda individer och små grupper med begränsad publik.  Denna artikel framhöll 
att omfattningen av bloggar är stor och att bloggar oftast är skrivna ur ett bekännelse 
perspektiv. Syftet med denna studie var att ta reda på varför så många människor väljer att 
publicera sina dagböcker – kanske av den mest personliga varianten – på Internet som enligt 
artikeln är den kommunikationsmedia med störst publik?  

De metoder som användes i undersökningen är inspelade etnografiska intervjuer och 
textanalys på ett antal blogginlägg. Studien omfattade 23 deltagare och intervjuerna gjordes 
via telefon, chat program, e-post och via en hemsida. I artikeln presenterades några exempel 
på inlägg från bloggar. Författarna av artikeln förklarade att utsagor i dessa blogginlägg skulle 
kunna ses som en privat dagbok. En av studiens deltagare beskrev i sin blogg om sina 
erfarenheter i detaljer. Det handlade om hennes känslor och syn på upplevelser. En annan 
deltagare uttryckte sig om upplevelsen att få sin röst hörd när andra människor tar del av 
hennes blogg. En tredje deltagare upplevde bloggen som ett rum för ventilering, att med hjälp 
av bloggen ge ett utrymme för sina känslor. En fjärde deltagare i studien uppfattade bloggen 
som ett hjälpmedel. Deltagaren i fråga såg sig själv som en introvert person och hon 
förklarade att initiativet till en social interaktion med en annan människa inte alltid är 
behaglig. Med anledningen av detta kunde hon med bloggen frigöra känslor och samtidigt 
kunna synas. En femte deltagare tyckte att bloggen var som en kanal fri från konversationer, 
det vill säga att när bloggning sker går det att undgå direkta reaktioner från andra människor.  

Studiens resultat uppvisade att samtliga deltagare kände att feedback funktionen inte får 
eller har någon stor uppmärksamhet, det vill säga att vissa deltagare föredrar bloggning utan 
någon direkt respons. Studiens resultat visade också att vissa bloggare ignorerar potentiella 
läsare som var utanför deras sociala nätverk medan andra bloggare hoppas på att kunna 
sträcka ut till en stor publik. Bloggning som social aktivitet beskrev studiens författare (Nardi, 
Schiano & Gumbrecht, 2004) som:”blogs create the audience, but the audience also creates 
the blog. This linkage happened in a number of ways: friends urging friends to blog, readers 
letting bloggers know they were waiting for posts, bloggers crafting posts with their audience 
in mind, and bloggers continuing discussions with readers in other media outside the blog.” 
(sid. 224). Studiens resonemang avslutades med att förklara att den utmärkande 
dagboksformen av blogg verkar vara mer av en lockelse för läsare än något som en individ 
behåller för sig själv (Nardi et al., 2004). 
 

4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Studiens syfte är att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera personlig 
information för offentligheten via bloggar? Den primära frågeställningen för studien är att 
undersöka om det är sökandet efter bekräftelse från andra människor som är kärnan i 
bloggandet? 
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5 METOD 
 
Syftet med studien var att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera 
personlig information för offentligheten via bloggar. För att nå förståelse ansågs kvalitativt 
tillvägagångssätt som den mest lämpliga metoden. En kvalitativ forskningsintervju 
kännetecknas av sökandet efter att förstå världen ur den intervjuades synvinkel. Inom den 
kvalitativa ramen lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, höra 
dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om 
olika situationer, drömmar och förhoppningar (Kvale, 1997). 
 

5.1 Undersökningsdeltagare 
För att kunna få tillgång till deltagare för studien användes ett bekvämlighetsurval.  

Ett bekvämlighetsurval består av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga 
för forskaren (Bryman, 2002). Studien bestod av fem deltagare, varav samtliga är tjejer i 
åldrarna 18-23. De deltagare som valdes ut för studien bedömdes vara lämpliga för studien av 
det skälet att varje deltagare motsvarar ett specifikt kriterium. Detta kriterium åsyftade till det 
dagliga bloggandet som går att bedöma genom datum som framkommer i deltagarnas bloggar.  

5.2 Datainsamling 
I studien användes semistrukturerade intervjuer och samtliga intervjuer genomfördes via 
Internet. Tre intervjuer genomfördes via MSN Messenger och två via E-post, där ett Word 
dokument med intervjufrågor skickades till respektive deltagare.  

Undersökningsdeltagaren fick först en inbjudan på MSN och frågan om ett intresse fanns 
ställdes. På inbjudan gavs en redogörelse om att studien handlar om bloggning ur ett 
psykologiskt perspektiv. I redogörelsen fanns också information om att deltagandet är 
frivilligt och att deltagarens anonymitet skulle bevaras. Efter att ha fått ett samtycke från 
deltagaren kom en överensstämmelse om intervjutid och detta tillvägagångssätt gällde 
intervju via MSN Messenger. Intervjun med undersökningsdeltagaren via MSN började med 
en inledande presentation, där en del av studiens syfte presenterades och information om 
frivilligt deltagande samt konfidentialitet nämndes. Intervjufrågorna utgick från en 
intervjuguide. Intervjufrågorna ställdes styckvis och de följdfrågor som fanns på 
intervjuguiden ställdes också. Emellanåt kom det även till några extra frågor på grund av att 
vissa svar behövde ett förtydligande. Samtliga intervjuer via MSN varade mellan en till två 
timmar. Beträffande de intervjufrågor som skickades ut via E-post, bestämdes det tillsammans 
med deltagaren en särskild vecka och slutdatum för inlämning av intervjusvaren.  

Intervjuguiden som användes till intervju via MSN, användes också i det Word dokument 
som skickades ut via E-post. Dokumentet innehöll först en introduktion, där en del av studiens 
syfte presenterades och likaså här berördes konfidentialiteten för deltagaren samt information 
om frivilligt deltagande nämndes. Efter inledningen fanns intervjufrågorna uppställda en efter 
en och följdfrågorna kännetecknades av bokstäver som a, b och c. 
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5.2.1 Semistrukturerad intervju 
Den semistrukturerade intervjun omfattar en intervjuguide, det vill säga en uppsättning med 
områden och teman som på förhand har bestämt ska täckas upp i intervjun. Inom denna ram 
kan samtalet sedan flyta relativt fritt. Intervjufrågor behöver inte ställas i någon speciell 
ordning eller på något visst sätt, därtill har intervjuaren frihet att följa upp sidospår som 
verkar intressanta. Intervjuguiden är ett hjälpmedel för intervjuaren så att han eller hon ska 
komma ihåg att få med dem punkter som är tänkt ska vara med intervjun. Med en 
intervjuguide finns det viss information, så som bakgrundsfrågor och - eller andra basfrågor, 
som bör ställas till alla intervjupersoner men samtidigt finns det andra frågor som kan 
utvecklas. Dels för att kunna komma åt det som är betydelsefullt och dels för att anpassa sig 
efter intervjupersonen i fråga. De svagheter som kan förknippas med semistrukturerade 
intervjuer är att de kan vara svåra att sammanställa. Genom att det ges stort utrymme, kan det 
innebära att intervjupersonerna talat olika mycket och om olika teman, vilket leder till att det 
inte alltid går att jämföra resultaten från de olika intervjuerna. Detta kan bli problematiskt vid 
analysarbetet och ett alternativ kan vara att göra en tematisk analys: att försöka identifiera 
återkommanden teman och mönster i materialet och på så vis se vad som verkar vara centrala 
aspekter av området (Sveningsson et al., 2003). 

 

5.2.2 Intervjuguiden 
Eftersom studien innefattar semistrukturerade intervjuer, skapades en intervjuguide.  

Guiden bestod av 24 frågor inklusive nio följdfrågor. Först och främst började 
intervjuguiden med två bakgrundsfrågor så som kön och ålder. Varefter kom en inledande 
fråga där deltagaren fick berätta om sitt bloggande. Frågan om deltagaren tror sig ha en 
personlig stil togs upp och en beskrivning på stilen eftersöktes också. Sedan fick deltagaren i 
fråga berätta vad hon tycker om att få respons på sina blogginlägg. Avsikten med den sjätte 
frågan var att få reda på om deltagaren vill att andra ska läsa hennes blogg och till följd av 
detta fick deltagaren också ta ställning till vem eller vilka människor detta gällde.  

När det var frågan om hur en bloggare får läsare till sin blogg, fick deltagaren lämna en 
redogörelse för sitt tillvägagångssätt. Funktionen kommentarer är något som finns med i 
bloggfenomenet, därmed ställdes frågan om deltagaren brukar läsa kommentarer som lämnas i 
hennes blogg. Intervjuguiden fortsatte med en nionde fråga där deltagaren skulle berätta om 
vad det är hon brukar skriva om i sin blogg. Den tionde intervjufrågan syftade till att få ut ett 
resonemang från deltagaren, om vad hon tycker om att andra människor kan läsa hennes 
blogg. Nästa fråga gick ut på att få veta om deltagaren söker bekräftelse från andra människor 
via sitt bloggande. Ifall deltagaren uppvisade ett jakande svar, ställdes några följdfrågor. 

Meningen med följdfrågorna var bland annat om att få fram; det tillvägagångssätt som 
deltagaren använder för att få bekräftelse, från vem eller vilka personer som hon önskar få 
bekräftelse ifrån, samt vilken slags bekräftelse det kunde gälla. Men om deltagaren istället 
valde att ge ett nekande svar, fick hon lyfta fram en motivering och fick samtidigt en 
möjlighet att förklara om bloggandet rörde sig om något annat än bekräftelse. Nu har det 
kommit till intervjuguidens trettonde fråga och här fick deltagaren svara på om hon tycker att 
hennes självkänsla påverkas av de kommentarer som andra lämnar i hennes blogg. 

Intervjufrågan därefter handlade om vem eller vilka människor det är som lämnar respons i 
deltagarens blogg och deltagaren i fråga fick sedan beskriva vad det betyder för henne att få 
respons från de nämnda personerna. Intervjuguidens sextonde fråga hade syftet att plocka 
fram, om deltagaren upplevt att hennes självkänsla höjts på grund av kommentarer som 
lämnats i hennes blogg och därmed också ge förklaring till hur hon lade märke till detta.  
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Därefter kom en fråga om motsatsen, vars ändamål var att se ifall deltagaren någon gång 
fått kommentarer som sänkt självkänslan, samt att ange hur dessa kommentarer var.  

Den artonde och nittonde frågan gick ut på att få deltagarens definition på begreppen 
självkänsla och bekräftelse. Allmänna frågor som anledningen till varför deltagaren startade 
en blogg, när bloggskrivandet började, samt hur ofta hon sysselsatte sig med bloggning, kom 
intill slutet på intervjuguiden. Den näst sista frågan gav deltagaren en möjlighet att ge råd, tips 
eller förslag på vad som kan vara användbart för studien. Slutligen avslutades intervjuguiden 
med en intervjufråga vars avsikt var att få ett godkännande från deltagaren om eventuell 
framtida komplement. 

5.2.3 Intervjuer på Internet  
Intervjuer via Internet innebär andra möjligheter och villkor, till skillnad från intervjuer som 
sker ansikte mot ansikte. Om en intervju ska ske via datormedierad kommunikation, kan 
intervjuaren ha i åtanke att det är förknippat med en viss ansträngning från intervjupersonens 
sida att läsa och besvara intervjufrågor. Därför rekommenderas det att tänka på formatet över 
intervjun. När intervju ska genomföras på Internet blir transkriberingen, då det talade ordet 
ska översättas till skrift, inte aktuell av den anledningen att intervjuaren får framför sig 
informanternas ord direkt och oredigerat (Sveningsson et al., 2003). 

Att göra intervjuer på Internet innebär inte bara ekonomiska vinster, det vill säga att vi 
människor kan intervjua människor som befinner sig på andra sidan jordklotet, utan det 
handlar även om tidsvinster. Det kan ta tid till att resa till våra intervjupersoner eller får dem 
att komma till oss. Genom några klick på nätet går det att utnyttja tiden på ett effektivt sätt 
och det ger också en möjlighet att komma till platser som det annars kanske inte vore möjligt 
via fysiska vägar. Detta är ett tema som kallas för minskat avstånd i tid och rum. Två andra 
teman är kroppslöshet och språkliga aspekter inom datormedierad kommunikation.  

Kroppslöshet innebär att intervjuaren kan få det svårt att tolka budskap eller har svårt att 
känna igen sina intervjupersoner. Samtal som sker via Internet kan ha den risk att det blir 
missförstånd, eftersom intervjuaren inte har tillgång till information på samma sätt som vid en 
intervju som sker ansikte mot ansikte. Det handlar om tillgång till den information som ges i 
form av ansiktsuttryck eller tonfall, vilket är det som avgör hur budskapet ska tolkas.  

En annan faktor som skiljer intervjuer på Internet från sådana som görs ansikte mot ansikte 
är de språkliga aspekterna. Intervjuer som görs i asynkrona arenor, som till exempel E-post, 
har vissa fördelar. Meddelanden kan skrivas och skickas respektive tas emot och läsas i 
avsändarens och mottagarens egen takt. Detta gör dels att intervjuaren har god tid på sig att 
formulera sina frågor, men också att intervjupersonen har god tid på sig att tänka igenom 
frågorna och formulera sina svar (Sveningsson et al., 2003).  

En viktig aspekt av intervjuer ansikte mot ansikte är intervjuarens möjlighet att ge direkt 
återkoppling på det som sägs i form av bekräftande repliker eller förtydligande frågor. Men i 
en datormedierad kommunikation är detta område svårt, på så vis att intervjupersonen inte vet 
hur långt svar han eller hon förväntas skriva. Intervjuer som genomförs på Internet har sina 
styrkor och svagheter. Framför allt är styrkan att det är mindre begränsat i tid och rum.  

Men Internet kan också ses som en stor potential i den bemärkelsen att den kan stärka 
intervjupersonernas ställning och skydda deras integritet. Intervjusituationer på Internet kan 
medföra att människor känner sig lugnare. Människor kan ha lättare att prata via Internet än 
utanför, om mer personliga saker. Svagheten kan bland annat vara att intervjupersoner har 
svårt att uttrycka sig i skrift, finner det besvärligt i fråga om tidsåtgång, har begränsad dator 
eller Internettillgång (Sveningsson et al., 2003). 
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5.3 Analys 
För presentation av studiens resultat gjordes först en klarläggning av materialet, vilket i detta 
sammanhang motsvarar deltagarnas intervjusvar. Klarläggning innebär att intervjuaren 
eliminera överflödigt material som avvikelser och upprepningar, skiljer mellan väsentligt och 
oväsentligt. Vad som är väsentligt och oväsentligt beror på studiens syfte och teoretiska 
antaganden (Kvale, 1997). Studiens resultat redigerades och delades in i olika rubriker.  

Varje rubrik innehåller beskrivningar av resultatet som i sin tur förstärks av citat från 
studiens deltagare. Den analys som görs i uppsatsens diskussionskapitel, sker gentemot 
studiens teoretiska bakgrund, nämligen teorier av George Herbert Mead och William James. 

Denna form av analys kallas för hermeneutisk tolkning. Kvale (1997) betonar att 
hermeneutisk tolkning är när forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar 
intervjuerna ur detta perspektiv. Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla 
strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text. Detta kräver enligt Kvale 
en viss distans till vad som sägs, vilket skapas genom en bestämd metodisk eller teoretisk 
hållning, genom rekontextualisering av det sagda i ett specifikt perspektiv.  

Det som gäller för studien är att se bloggning ur ett psykologiskt perspektiv med fokus på 
självkänsla och bekräftelse. För att skydda undersökningsdeltagarnas identitet, användes 
fingerade namn. 

5.4 Etiska riktlinjer 
Som forskare finns det vissa etiska krav som bör kännas till. Informerat samtycke och 
konfidentialitet är krav som gäller vid kvalitativa intervjuer. Informerat samtycke innebär att 
deltagaren ska bli informerade om undersökningens syfte och innehåll. Men även att han eller 
hon ska bli informerade om vilka risker och fördelar som undersökningen kan bidra med.  

Det informerade samtycket innebär också information om att det är ett frivilligt deltagande 
och intervjupersonen i fråga kan när som helst avsluta undersökningen. Forskaren ska vara 
medveten om hur mycket information som ska ges till deltagarna och när den är lämplig att 
ges. Om undersökningsdeltagaren får full information om undersökningen, resulterar det att 
ingen information har hållits undan från honom eller henne. Men om det sker på motsatt sätt, 
det vill säga om information undanhålls, kan det medföras att det inte blir etiskt riktigt.  

I vissa fall kan det vara att deltagarna undanhålls från undersökningens syfte, av den 
anledningen att de inte ska ge oförfalskade åsikter om ett visst ämne, men även till att de inte 
ska styras till specifika svar. Konfidentialitet är ett annat krav som en forskare bör känna till 
och kravet innebär att all privat data som samlas in, som kan identifiera 
undersökningsdeltagarna, inte kommer att användas. För att skydda deras privatliv vid 
redovisningen av själva intervjun, ändras namn samt de drag som är lätta att identifiera dem 
med. Om publicerad information, som identitet eller liknande skulle kunna kännas igen av 
andra, måste det först godkännas av undersökningsdeltagaren, innan informationen lämnas ut. 
En person som är med i en undersökning, har rätt till skydd för sin personliga integritet.  

Innan en intervju ska påbörjas bör det vara klart över vilken information som får lämnas 
vidare, men även vem det är som får ta del utav den. Vid en intervju befinner sig forskaren i 
en tillitsfull relation med ett löfte om konfidentialitet för intervjupersonen (Kvale, 1997). 
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6 RESULTAT 
 
Intervjuer med deltagarna Hanna, Helen samt Klara utfördes via MSN och intervjuer med 
Tilda och Caroline genomfördes via E-post, varav ett Word dokument med intervjufrågor 
skickades ut till respektive deltagare. Samtliga av studiens deltagare har fingerade namn.  

6.1 Bakgrunden till bloggning 
En av studiens deltagare var av den åsikten att bloggen startades för att kunna användas som 
dagbok, en plats där ens tankar och känslor får ett utrymme. Tilda berättade i sin intervju att 
hon startade sin blogg för att krydda andras liv med extra humor och skratt, samtidigt som 
dokumentation av sitt eget liv kan ske och relaterade detta till sitt dagboksskrivande: 
 

Innerst inne hoppades man på att någon skulle läsa den nångång och få reda på ens tankar. Dess kontrast 
visas idag, då många faktiskt går ut med sina tankar officiellt, vilket även jag gör. Jag skriver aldrig mina 
mest personliga, men ändå speglas min personlighet med humorn, sättet jag vill få folk att skratta, tänka 
efter i positiva och roliga banor och förstås få dem i min närhet att märka hur mkt. de betyder för mig via 
bilddokumentation och tankar etc. 

 
Bakgrunden till bloggning hos Caroline handlade om att kunna få ned tankar och bearbeta 
känslor på samma gång. Majoriteten av studiens deltagare började blogga mer eller mindre på 
grund av deras sociala omgivning. Av studiens resultat framkom det att den sociala 
omgivningen består av deltagarnas familj och nära vänner. Helen framhöll att det var en vän 
som föreslog om att starta en blogg. Helen använder sin blogg till att dels kunna visa sin 
omgivning hur hon lever och dels som ett sätt att hålla kontakten med sina vänner. För Hanna 
var det också en faktor utifrån som fick henne att börja med bloggning: 

 
Jag började blogga för jag började läsa bloggar här och där överallt. Jag har en kompis som uppmuntra 
mig att skaffa blogg. I början tänkte jag "herregud jag har väl inget intressant liv. finns väl inget att skriva 
om", men det blir vad man gör det till. Jag älskade att läsa bloggar och då tänkte jag "varför kan jag inte 
blogga själv" för jag tycker det är ett spännande och intressant forum. 

 
Inspiration utifrån gällde för deltagaren Klara, som berättade att hennes bloggande började 
efter ha tagit del av två bloggar, den ena skriven av chefsredaktören i Veckorevyn, Ebba Von 
Sydow och den andra av ”Silverfisken”. Klara blev motiverad:  

 
det kändes så nytt. spännande . speciellt Silverfiskens blogg, för att det var extra speciellt eftersom han 
bor i AUSTRALIEN och så.. att det liksom kändes speciellt. det är väl det. sen också att de fick så stor 
"publicitet" för det med. det var väl det som lockade också. en annan del av inspirationen från 
Silverfisken var väl det att han, vilket jag också vill( e ) ha ett ställe att ventilera. 

6.2 Vad som skrivs i bloggen 
Undersökningsdeltagarna ansåg sig själva att de skriver dagligen, vilket i detta sammanhang 
motsvarar en till flera gånger per dag. Ämnena i deras bloggar varierade; allt från vardagliga 
saker, reaktioner på omvärlden till den mer känslosamma och personliga planen. Samtliga av 
studiens deltagare skriver om deras vardagsliv. Caroline svarade med att hennes blogg handlar 
om ”allt och inget; tankar, åsikter, kompisar, livet i största allmänhet”.  
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Helen skriver om det som intresserar henne för tillfället, det vill säga det hon har varit med 
om men också om hennes intressen som består av matlagning, mode och inredning.  
En ytterligare deltagare som har mode i sin blogg var Klara: 
 

Jag skriver om mitt liv, vad som händer i min vardag och sånt som slår mig för tillfället. Nämner ibland 
även musik jag gillar för tillfället, modesaker som jag diggar, kändisar (och deras stilar) som jag tycker är 
coola. 

 
Förutom skrivandet i sin blogg använde Tilda också av fotodokumentation, där hon lägger 
upp bilder på det som händer i hennes liv. Enligt Tilda består hennes blogg av humor, 
personliga bilder och rader som hon menade kan ge människor det ”lilla extra skrattet i 
vardagen”. Hanna uttryckte sig att hon skriver om det hon gör om dagarna och visar upp nya 
shoppingfynd. Hon publicerade också bilder på sig själv och hennes vänner. 

6.3 Den personliga bloggstilen  
En del bloggare skriver öppet och hjärtligt medan andra föredrar att begränsa sig. Det finns 
bloggare som använder sig av ett specifikt språk, en annan lägger det centrala på designen, det 
vill säga bloggens utseende, medan en tredje har fokus på vilket ämne eller kategori det ska 
skrivas om. Tanken kring vad som karaktäriserade deltagarens personliga bloggstil blev nästa 
punkt att ta upp. Enligt deltagarna själva lutade deras bloggstil åt det enkla och okomplicerade 
stilen, vars karaktäriserande drag inte var för utmanande. Till denna frågeställning, om vilken 
bloggstil som deltagaren i fråga tro sig ha, syftade Klara speciellt på det språk som används i 
hennes blogg. ”Svengelska” var det hon kallar sin stil och relaterade till sitt gymnasieprogram 
där skoluppgifter skrivs på engelska. ”Casual” är dessutom ett nyckelord som ur hennes 
perspektiv stod för hennes bloggstil. Från nyckelord till kategorier, vilket också är en av 
funktionerna inom bloggsfären. I en bloggportal finns det färdiga kategorier att använda men 
det finns också möjlighet till att komma på egna, vilket deltagaren Helen har gjort och som 
hon betonade att det kännetecknade hennes bloggstil. Helen ansåg att det är svårt att ha en 
egen bloggstil med tanke på att det finns så många bloggar och syftade till att allting redan 
finns. Det som gör hennes blogg till vad den är, beror ur hennes synvinkel på att bloggen är 
grundad på hennes personlighet. Helen påpekade även att de ämnen som finns i hennes blogg, 
inte är revolutionerande men enligt henne själv försöker hon i den mån det är möjligt att hitta 
på egna roliga kategorier: 

 
Jag har exempelvis kategorierna "dagens bekännelse" där jag helt enkelt bekänner en massa saker om mig 
själv, och "Humörförbättrare" vars syfte är att muntra upp folk lite via charmiga bilder vad jag vet har 
ingen annan de kategorierna. 

 
Helens resonemang föll också in på kategorin ”dagens outfit”, att det inte passar eftersom hon 
tyckte det var för ”mainstream”, vilket enligt henne innebar att det är inne med att ha 
kategorin. Deltagaren Hanna förklarade att andra bloggare lämnar ut mycket om sig själva 
och sin vardag, eller bara bloggar om mode. Men när det kom till hennes egen bloggstil, 
tyckte hon att det rör sig mer åt det privata men dock inget om hennes ”innersta” privata.  
I Hannas blogg syns inlägg om bland annat beskrivningar om hennes vardag, men dock inget 
om hennes inre känslor, vilket var det som hon nämnde var det innersta privata. Tilda menade 
att alla människor har en personlig stil. Hon bekräftade detta genom att förklara att människor 
uttrycker sig på olika sätt, har olika intressen och framför allt olika tankar.  
Därefter poängterade Tilda att hennes personliga stil är hennes egna tankar, sättet hon 
uttrycker sig på, hennes berättarstil, hennes form av humor och sättet hon berättar det vidare 
på. 
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Caroline däremot utformade sin blogg efter smak och färger, det vill säga att hennes bloggstil 
kretsade kring utseendet:  

 
Jag använder mkt färger alla möjliga färger som bakgrund och text. Sedan använder jag också olika 
teckensnitt och om texten ska vara centrerad eller inte. På bloggsidan kan man också välja en bakgrund 
typ som en ram och även en egen ”label”. Exempelvis en mindre ruta längst upp som har en bild av frukt, 
bara färger, djur, natur eller liknande och på den ”labeln” kan man skriva en rubrik/välkomnande t.ex.:  
A piece of Me… 

6.4 Få läsare till bloggen 
Det finns olika tillvägagångssätt när det kommer till att få läsare till sin blogg och för studiens 
deltagare skiljer det sig från en bloggare till en annan. Tilda berättade att hon lägger upp sin 
blogg på Internetsajterna Tjejblog och Bloggtoppen, vilka ur hennes perspektiv innebär att 
göra reklam för sin egen blogg. Tilda påpekade att finns en länk i de respektive 
Internetsajterna, som leder till hennes blogg och hon menar att utomstående kan ser 
uppdateringar av bloggen via denna länk. Det finns andra sätt att nå läsare. Hanna likaså 
Helen samt Klara menade att de brukar läsa andras bloggar och lämna kommentarer med ett 
hopp om att få läsare tillbaka till sin blogg. Caroline som förklarade att hon ”pingar” sin blogg 
på en hemsida på Internet och berättade att hennes blogg på Lunarstorm är offentlig.  
Klara drog nytta av Lunarstorm genom att där lämna sin bloggadress för att andra ska kunna 
hitta hennes blogg.  

6.5 Om att andra läser bloggen  
En bloggare kan välja mellan att blogga för en stor publikkrets, en mindre eller en 
kombination av dessa. I intervjuerna menade samtliga deltagare att det känns komfortabelt att 
vem som helst kan tar del av deras bloggar. Med kontexten vem som helst innefattar det enligt 
samtliga deltagare i studien, människor som befinner sig utanför som innanför den sociala 
omgivningen. Inom bloggsfären finns det en möjlighet att som bloggare kunna välja sina 
läsare och detta kan ske genom att bloggaren sätter dit ett lösenord. Denna möjlighet har både 
Tilda och Caroline tagit del av. Tilda berättade:  

 
Dock har jag även en bilddagbok där fler bilder förvaras enbart för ”vänner”. Alla bör inte ha tillgång till 
allt och bilder är väldigt personliga, även om en hel del åker upp på min blogg med, men dock med logo 
över som ett copyright skydd. 

 
Genom att veta vilka läsarna är kunde Caroline enligt henne själv med säkerhet fastställa vilka 
personer det är som kommenterar hennes inlägg. Klara hade en annan syn på sin blogg och 
framställde att meningen med bloggen är att andra ska få kunna ta del hon skrivit:  

 
… Om jag inte hade velat att de skulle läsa det hade jag ju lika gärna kunnat ha en privat dagbok som inte 
ligger ute på Internet, enligt min mening … min mening med bloggen är väl typ att andra ska kunna ha 
möjligheten att ta del av den. 

 
Helen likaså Hanna hade den åsikten att det inte är något hinder om offentligheten läser deras 
respektive bloggar. Men det var en ytterligare sak som Hanna lyfte fram i sin intervju, som 
gällde upplevelsen av att andra kan läsa ens blogg. Hon har tidigare sett bloggar där tjejer fått 
elaka kommentarer och förklarade att hennes uppfattning kanske skulle ändras om hon är med 
om något liknande. 
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6.6 Betydelsen av respons 
Som bloggare finns det en möjlighet att få respons på det som han eller hon har publicerat. 
Detta sker genom en ”kommentar” funktion, där läsaren kan lämna kommentarer. Samtliga av 
studiens deltagare gav intyg på att det är roligt att andra människor uppmärksammar deras 
bloggar och finner det tillfredställande att det lämnas kommentarer. Tilda förklarade i sin 
intervju: 
 

Speciellt om de ger folk en mening eftersom jag näst intill alltid skriver väldigt humoristiska och 
personliga inlägg. Jag vill att folk skall uppskatta humorn och glädjen i livet, om det så skall ske via mina 
blogginlägg. Jag gillar att få folk att skratta och må bra, men även att lägga in min egen vardag via 
fotodokumentation. Roliga, som filosofiska. 

 
Flera av studiens deltagare delade åsikten om att respons utifrån har en betydelse, bland andra 
Klara som uttryckte: 
 

 Jo, det är klart. det är alltid kul att få respons på det man gör/skriver. Lite synd dock att jag inte får så 
himla mycket respons. Det är någon kommentar sådär då och då. men jag tycker det är på tok för sällan.. 

 
Nästa intervjufråga handlade om att ta reda på, om deltagaren tyckte om att få respons på 
hennes blogginlägg. Hanna nämnde att i början var bloggen något som var för henne själv, det 
vill säga att hon använde bloggen för att kunna ventilera sig och därmed tyckte hon att det inte 
spelade någon större roll om inte en enda människa läste. Men så småningom såg hon 
statistiken över antalet besökare till sin blogg och likaså antalet kommentarer som ökade, 
vilket ledde till en uppskattning av respons. Hanna fann att bloggen blev mer levande på 
grund av kommentarer: ”det blir som en diskussion alla bloggar emellan”, löd hennes 
synpunkt på det.  

6.7 Bekräftelse genom bloggning  
Majoriteten av studiens deltagare tyckte att deras bloggande inte handlade om att söka 
bekräftelse från andra människor. ”Nej det gör jag verkligen inte, jag tycker bara det är kul 
med respons. men som sagt, bloggen är för min egen skull”, var Hannas svar och fick med 
detta motivera om hennes bloggning handlade om något annat än bekräftelse:  
 

Hmmm… Ja men bloggandet är ju inte så nytt men det är ju ändå något lite "outforskat" det har inte 
funnits allt för länge. jag tycker det är spännande att vara med i bloggdjungeln. jag tycker var och 
varannan bloggar nu förtiden. ibland e det bara så kul att berätta rakt ut i intet om senaste shoppingen 
eller senaste roligaste festen. 

 
Klara lyfte först fram några exempel och gav sedan förklaring på hur bekräftelse genom 
bloggning kunde relateras till hennes situation. Hon tror att de flesta människor söker någon 
form av bekräftelse genom deras bloggande, antingen om det handlar om att vara vackrast 
eller få flest läsare/kommentarer. Begreppet bekräftelse innebar enligt Klara att det är 
sökandet efter positiva kommentarer som bekräftar det bloggaren har åstadkommit med, 
något som också stämde in på hennes egen situation. Studiens resultat visade också ett synsätt 
där bloggaren ser sig själv ha fötterna på två sidor, vilket framkom i Tildas intervju: 
 

Både ja och nej! Ett mellanting! Jag vet ju med mig vad jag har som mål i min blogg, vilket är mina läsare 
samt mig själv som utgångspunkt. Eftersom jag vet med mig att folk läser, blir detta en bekräftelse när jag 
vet att de skrattar åt mina rader positivt. Dock söker jag aldrig bekräftelse för att ”duga” eller ”ytligheter” 
såsom t.ex. via bilder. Det är i sådant fall via mitt försök till humor, eftersom jag vet med mig att den kan 
vara väldigt rolig på ett torrt sätt, oftast.   
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Helen däremot ansåg att hennes bloggande inte alls handlade om att söka bekräftelse från 
andra människor och förklarade:  
 

Det är mer att det är intressant att höra folks åsikter om saker och ting, positiva som negativa. dessutom, vet 
inte hur man skulle kunna få bekräftelse genom bloggandet, jag stärks ju inte direkt i mig själv om någon 
skriver att mina skor är snygga haha. det är ytliga skitsaker som inte spelar ngn roll egentligen. Jag tror nog 
mest att jag är intresserad av vad folk tycker i ren allmänhet om saker och ting, lite nyfiken sen gillar jag att 
jag kan gå tillbaka i arkiven om bläddra lite i mitt liv på ett sätt… 

 
Caroline betonade att hon ibland försöker komma på fyndiga rubriker som ett sätt att visa att 
hennes blogg kan innehålla något underhållande och menade på att påhittandet av specifika 
rubriker kan ses som ett sökande efter bekräftelse.  

6.8 Självkänslans påverkan av kommentarer 
En bloggare kan uppleva att hans eller hennes självkänsla påverkas av kommentarer som 
lämnas i bloggen. Positiva kommentarer kan ge upphov till förhöjd självkänsla och en motsatt 
effekt ger resultatet att självkänslan sjunker. Denna kontext framkom bland annat i Klaras 
intervju men även Helen berördes av detta. Klara framhöll:  
 

usch. det var väl mest då jag hade en väldigt låg period i min självsäkerhet och självkänsla och skrev att jag 
ville ändra både det ena och det tredje med mig själv och mitt utseende. eller typ de inlägg då jag har halvt 
beklagat mig över hur "misslyckad" jag är etc. typ. 

 
Självkänslan hos Klara påverkades under hennes dåliga period av självsäkerhet och 
självkänsla och hon menade på att vid den tidpunkten skrev hon om viljan att ändra utseende. 
En av följdfrågorna som ställdes till deltagaren, gick ut på att deltagaren i fråga skulle 
beskriva hur hennes självkänsla påverkades av positiva kommentarer och så här tyckte Klara: 
 

Ja, det var väl i stil med att "Nej inte misslyckad men fiii faaan va snygg du är!!! Jesus!" // "Men! Du är ju 
hur söt som helst! Du ska inte känna så tjejen sluta att fokusera på en detalj i ansiktet och titta på det som 
helhet istället, då blir det vackrast och putig rumpa vet jag hur många som helst som skulle dö för! "//  

 
Utöver positiva kommentarer och en förhöjd självkänsla har Helen också upplevt det 
motsatta, att självkänslan hos henne sjunkit. Hon berättade i sin intervju om hennes sjukdom 
BDD (Body Dysfunctional Disorder) och förklarade att denna sjukdom orsakar att hon har 
svårt med självkänslan när det kommer till det yttre. Enligt Helen innebär BDD att hon har en 
snedvriden verklighetsuppfattning om sitt eget utseende. Dessutom sa hon i intervjun: 
 

Hm det var en kille som skrev en massa elaka saker till mig just när jag hade skrivit om min BDD1, fast 
jag skrev inte rakt ut att det var just det jag hade... i alla fall, han fick mig nästan att gråta och verkade helt 
psyko, till slut insåg jag att det var han som hade problem och inte jag. Han menade på att jag var en 
självupptagen, elak människa som ser ner på andra människor osv. Han missförstod och tolkade om grejer 
i sitt eget huvud så till slut orkade jag inte bry mig längre, det finns alltid konstigt folk som bara är ute 
efter att såra andra. Men det sänkte bara självkänslan tillfälligt, jag insåg att han hade problem och att det 
inte berodde på mig.  

 
Caroline betraktade att självkänslan hos henne inte berörs av kommentarer som lämnas i 
bloggen, men nämnde däremot att positiva kommentarer fick henne på bättre humör och då 
kunde det röra det sig om kommentarer som: ”kämpa på, det ordnar sig”. Tilda tyckte inte att 
kommentarer har någon direkt inverkan på självkänslan, för hon ansåg sig inte förändras som 
person på grund av kommentarer som lämnas i hennes blogg.  
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Men dock framhöll hon att kommentarer kunde påverkar hennes självförtroende. ”Jag blir 
väldigt glad utav respons och då ökar självförtroendet lite extra och på så sätt även kopplat 
med min självkänsla”, svarade Tilda och förklarade dessutom: 

 
Eftersom jag får en så bra självkänsla utav min familj och personer i min närhet. Kärlek, vänner. Dock 
blir man underbart glad och via det känner man att man kanske tom. borde fortsätta med skrivandet eller 
konsten samt foto. Det höjer mitt kreativa jag med positiva kommentarer, men likaså negativa. Dock har 
jag inte upplevt negativa. I det fallet skall jag alltid visa motsatsen och får jag peppning så fortsätter jag 
bara. Det är all peppning, tänk etc. som fortsätter att hålla all kreativitet vid liv hos mig.  
 

Tilda hade dock inte upplevt negativa kommentarer men förklarade att om situationen sker, 
tänkte hon bevisa motsatsen: 
 

Oftast sänker det aldrig min självkänsla utan ger mig en kick av motsatt effekt, där jag skall bevisa 
motsatsen.  Vilket jag anser att man kanske främst kan om man fått en underbar grund till sin självkänsla 
genom alla år. Att man tillåter sig själv till att vara den man är. Ändrar man sig för någon annan är man 
också någon annan och det är där jag anser att den låga självkänslan ligger tyvärr.   
Har ingen direkt erfarenhet utav dem. Men när jag läser i andras bloggar, där många ofta får negativa 
kommentarer ser jag det enbart som ren avundsjuka eller inte ens det. Jag ser det som att personen i fråga 
kanske själv vill ha bekräftelse och söker det via negativa aspekter eftersom han/hon då vet att respons 
kommer att ges. Sedan har alla olika smak, frågan är bara varför vissa väljer att klanka ner på att vi alla är 
olika istället för att ta tillvara på det? Jag tror det är nyttigt att kunna ”think outside the box”, gå över sina 
egna personliga ramar.. träda över gränsen, för att kunna erfara nya saker och ting, för annars står man 
och trampar på en och samma punkt genom livet. Erfarenhet bygger enligt mig människan, så jag ser 
därför inte alla negativa kommentarer som just ”negativa”. Det kan finnas så mycket bakom dem, som 
inte syns i just ”den” meningen som inte passar ”mig” vid just ”den tidpunkten”. Dock kanske jag har 
förståelse för den en annan gång då jag erfarat det? 

 
Studiens femte deltagare Hanna, tyckte inte att hennes självkänsla påverkas av kommentarer 
som lämnas i hennes blogg:  
 

Nej inte självkänslan. då är vi inne på det bekräftelse igen. då behöver man ju kommentarerna för att må 
bättre, jag blir bara glad. oftast är de ju såna som jag känner som lämnar en kommentar och då blir jag 
mest glad. 

6.9 Definition av självkänsla och bekräftelse  
Människor definierar saker och ting på olika sätt, därmed blev en intervjufråga aktuellt att 
ställa, som handlade om att deltagaren ska ge sin förklaring på begreppet självkänsla 
respektive bekräftelse. Studiens resultat visade att majoriteten av deltagarna anser att 
självkänsla är något som finns inom människan. ”Psykisk styrka skulle man väl kunna 
uttrycka det som”, lät Klaras redogörelse för begreppet självkänsla. Caroline såg självkänsla 
som ”dina egna känslor inför dig själv som du är eller inte är som person” och enligt henne 
innebär bekräftelse: ”ett sätt att söka positiv kritik genom handling”.  
 
”Framförallt så är självkänsla för mig. att våga vara den man är. och att man accepterar sig 
själv . och sina brister. och fördelar. ingen som är perfekt. bara man vet om det.”, var Hannas 
syn på självkänsla och hon definierade bekräftelse som: 
 

bekräftelse... vissa ord kan vara svåra att förklara i enkla ord. men en person som söker bekräftelse enligt 
mig har oftast dåligt självförtroende och lever lite genom andra. någon som skriver " jag är så ful" i en 
blogg vill att folk ska skriva massa kommentarer tillbaka "neej neej du ser ju underbar ut" personen söker 
då någon som ser henne/honom. någon som tror på personen för personen har svårt. 
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Förutom att se självkänsla som något innanför människan, gjorde Helen en åtskillnad i sin 
definition: ”Självkänslan är det yttre och självförtroende är det inre.” Begreppet bekräftelse 
förklarade Tilda som: ”att man söker efter bevis på att man faktiskt duger i samhället” och 
som Helen, skilde Tilda på begreppet självkänsla:  
 

Jag skiljer på det och självförtroende som du säkerligen såg ovan. Självförtroende är något som påverkas 
utav olika faktorer, det höjs samt sänks. Alltså, utefter det ser jag självkänsla lite som en bekräftelse för 
att ”kunna” få bra självförtroende. De går hand i hand, men är ändå två helt olika faktorer i mina ögon. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Sammanfattning 
Studiens syfte är att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera personlig 
information för offentligheten via bloggar. Den primära frågeställningen för studien är att 
undersöka om det är sökandet efter bekräftelse från andra människor som är kärnan i 
bloggandet? 
 

Studiens resultat visar att det är den sociala omgivningen som direkt eller indirekt har 
påverkat studiens deltagare till att börja med bloggning. Men bakgrunden ligger också i att 
deltagarna använder bloggen som en slags dagbok, det vill säga ett ställe att få ned sina tankar 
och känslor på. De ämnen som skrivs i bloggarna varierar, allt från en beskrivning kring det 
senaste shoppingfyndet till hur och vad deltagaren har upplevt under en vardag.  

Studiens deltagare har olika stilar när de bloggar, en del skriver öppet och hjärtligt medan 
andra väljer att begränsa sig. En deltagare tycker att hennes bloggstil karaktäriseras av unika 
kategorier, medan en annan deltagare har fokus på bloggens utseende. Deltagarna använder 
olika tillvägagångssätt för att nå läsare. Det framkommer i resultatet att deltagarna läser och 
kommenterar andra människors bloggar i hopp om att få läsare tillbaka. Det visar sig också att 
några av deltagarna lägger ut adresser till sina bloggar på Internetsajterna Tjejblog, 
Bloggtoppen och Lunarstorm. Studiens deltagare har den uppfattningen att det inte innebär 
något hinder om offentligheten tar del av deras bloggar. Som bloggare finns det en möjlighet 
att använda lösenord till sin blogg, vilket två av studiens deltagare har utnyttjat.  

Dessa deltagare som använder sig av denna funktion berättar att de både har kontroll över 
vilka läsare det är och vilka det är som kommenterar.  

 
Nästa punkt handlar om betydelsen av respons. Här tycker deltagarna att det är roligt att 

andra människor uppmärksammar och kommenterar deras respektive bloggar. En deltagare i 
studien poängterar att bloggen var först något som hon behöll för sig själv, men efter att ha 
sett statistiken över antalet besökare och det ökande antalet av kommentarer, ändrades hennes 
uppfattning. Hon uppskattar numera den respons hon får. Studiens resultat visar att deltagarna 
har olika perspektiv på bekräftelse genom bloggning. Bland annat känner en av deltagarna att 
hennes bloggande kan ses utifrån två synvinklar. För det första känner hon att hon vet vart 
hon står och tycker därmed att det blir en slags bekräftelse när hon med sina rader kan bidra 
med humor. Och å andra sidan menar hon på att det inte rör sig om bekräftelse i den 
bemärkelsen att det kan relateras till ”ytligheter”, som till exempel att söka bekräftelse på 
”duger jag?”. En annan deltagare berättar att hon inte förknippar sitt bloggande med 
bekräftelse, utan tycker att det är spännande med bloggsfären. Deltagaren i fråga finner det 
roligt i att berätta om den senaste shoppingen eller festen. En tredje deltagare har den åsikten 
att bekräftelse genom bloggning betyder att det är sökandet efter positiva kommentarer som 
bekräftar det bloggaren åstadkommit, vilket hon också relaterar till sin egen situation.  

Om deltagaren känner att hennes självkänsla påverkas av kommentarer som lämnas i 
hennes blogg, är nästa fråga. Två av studiens deltagare upplever att de kan relatera sina 
situationer till denna fråga. Den ena deltagaren kände att självkänslan hos henne påverkades 
under en dålig period av självsäkerhet och upplevde att självkänslan höjdes när hon fick 
positiva kommentarer.  
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Förutom positiva kommentarer och förhöjd självkänsla, har den andra deltagaren upplevt det 
motsatta, att självkänslan hos henne har sjunkit. Deltagaren berättade för en annan person om 
sin sjukdom BDD (Body Dysmorphic Disorder) och fick negativa kommentarer, vilket enligt 
henne ledde till att självkänslan föll. Avslutningsvis handlar den sista punkten om definitionen 
av begreppet självkänsla respektive bekräftelse. Av studiens resultat framkommer det att 
deltagarna definierar självkänsla som något som existerar innanför människan och bekräftelse 
innebär bland annat, att det är ett sätt för individen att söka positiv kritik genom handling. 

7.2 Diskussion av resultat 
Deltagarna började blogga mer eller mindre på grund av deras sociala omgivning. Ur studiens 
resultat framkommer det att bland annat att en deltagare vill få sina läsare att hitta humorn i 
bloggen, men också genom bloggen kunna visa hur mycket hennes omgivning betyder för 
henne. Det här kan relateras till fenomenet självkänsla på så vis att hon verkar påverkas av en 
positiv känsla, när läsarna uppskattar det budskap som hon önskar framhäva med sin blogg. 

Deltagaren framhåller att hennes bloggande inte förknippas till bekräftelse i den 
bemärkelsen att det rör sig om ”ytligheter”. Enligt henne ska bekräftelse kunna sättas in i det 
sammanhang där hon hoppas på att läsare finner raderna i hennes blogg som positiva. 

Deltagarens resonemang visar en tydlig bild på att betydelsen av bekräftelse kan handla om 
att individen söker efter andra människors positiva kommentarer på det som individen själv 
har åstadkommit. 

 
Studiens deltagare skriver om olika saker i sina bloggar, allt från en visning av det senaste 

shoppingfyndet till känslor som uppstår under en vardag. Studiens resultat visar tecken på att 
deltagarna inte har något emot att offentligheten tar del av deras bloggar och samtidigt tycker 
dem att det är tillfredställande när andra uppmärksammar och kommenterar. Detta kan kanske 
bero på att deltagarna inte delar med sig om alltför personlig information i sin blogg och 
därmed resulterar det i synsättet att det inte är något hinder, ifall det finns andra läsare utanför 
deras sociala omgivning. Faktum är att studiens resultat visar att det finns avancerade tekniker 
med bloggandet, det vill säga att det finns möjlighet att som bloggare kunna välja ett lösenord 
och kan därmed ”välja” ut sina läsare. Det kan bero på flera skäl till varför en bloggare väljer 
ett lösenord till sin blogg. För det första, en bloggare som väljer ett lösenord kan känna att 
hon vill begränsa sig och inte vara för alltför offentlig. Genom att ge ut lösenord till utvalda 
läsare, kan hon känna att hon har kontroll över vilka det är som läser och kommenterar.  

Den andra anledningen kan vara att bloggaren inte känner behov av att ha läsare eller 
önskar respons från andra människor och med ett lösenord kan hon behålla bloggen för sig 
själv. Slutligen en tredje anledning, att bloggaren inte vill visa sin sårbarhet och skydda sig 
genom att använda ett lösenord för sin blogg. 

 
Samtliga deltagare förklarar att deras självkänsla inte påverkas av de kommentarer som 

lämnas i deras blogg. En deltagare berättar att självkänslan hos henne inte påverkas av 
kommentarer utifrån och gav motiveringen att hon har fått en stadig grund av sin sociala 
omgivning och kan därmed stå emot situationer där syftet med kommentarer är att sänka 
hennes självkänsla. Det här kan relateras till det Johnson beskriver angående om att ha en god 
inre självkänsla. Barndomen har en betydelse för en stabil emotionellt betingad självkänsla, 
men likaså att en människa med en god inre självkänsla har en stark integritet och kan motstå 
andras påtryckningar och förslag (Johnson, 2003). 
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Johnson (2003) framhåller att det går att framkalla olika sorters feedback från omgivningen 
allt efter den sociala, motoriska och kognitiva mognaden hos individen. Ett exempel från 
studien kan kopplas till Johnsons påstående angående självkänsla och bekräftelse. En av 
studiens deltagare berättar att hon tidigare har varit i en period där självsäkerheten har sviktat 
och då skrev hon om viljan att ändra sitt utseende. I och med att hon under den tiden skrev om 
negativa tankar, mottog hon kommentarer som bevisade motsatsen. Denna kontext kan vidare 
relateras till exemplet om skådespelaren och konstnären som framhävs av teoretikern George 
Herbert Mead (1976). Han förklarar att en skådespelare eller en konstnär kan anta särskilda 
roller för att uppväcka specifik respons hos publiken. För att återgå till i studien:  

Om bloggaren önskar få specifika reaktioner från sina läsare kan hon skriva på ett speciellt 
sätt för att nå en specifik feedback. 

7.3 Teori 
Mead (1976) förklarar att om individen ska kunna utveckla ett jag i full utsträckning, ska hon 
inta två generella stadier. Det första stadiet innefattar andra människors attityder gentemot 
individen i fråga samt de attityder som människorna har gentemot varandra i sociala 
handlingar. Till det andra stadiet räknas de sociala attityder som kommer från den 
generaliserade andre. Den generaliserade andre definierar Mead som individens sociala 
omgivning. Majoriteten av studiens deltagare nämner människor som befinner sig inom deras 
sociala nätverk och det här pekar på att deltagarna mer eller mindre är beroende av 
kommentarer från deras sociala omgivning. Mead framhåller att de attityder som infinner sig 
från de två generella stadierna, förs direkt till individens erfarenhetsområde och bildar 
individens jag-struktur. Mead framhäver dessutom att individen får tillgång till sitt jag, när 
hon först gör sig själv till ett objekt och ser sig själv genom andras ögon.  

Denna kontext kan analyseras som att studiens deltagare får tillgång till sitt jag, när de ser 
sig själva utifrån det perspektiv som deras sociala omgivning har. Med andra ord att 
deltagarna ”ser sig själva genom andras ögon”. För att tydliggöra kan två exempel lyftas fram: 
En av studiens deltagare berättar bland annat att hon med sina blogginlägg vill få läsare att 
uppskatta och upptäcka humorn och glädjen med livet. Deltagaren i fråga kan här uppfatta sig 
själv som rolig eftersom hon mottar en respons utifrån som bekräftar hennes uppfattning.  

En annan deltagare vill genom sin blogg visa sin omgivning hur hon lever. Till exempel, 
kan deltagaren i detta fall få bilden av att hon har ett snyggt inrett hem och att denna bild kan 
grundas på andra människors kommentarer.  
 

Johnson (2003) menar att ur Meads perspektiv så finns det något som heter ”reflektivt 
omdöme av viktiga andra”, som innebär att individen speglar sig i omgivningens 
bedömningar. Med andra ord, att individen tar till sig dessa (positiva som negativa) och lägger 
dem till sin egen självbild. Denna studie berör områden som självkänsla respektive 
bekräftelse. En deltagare i studien anser att hon söker respons från andra människor, det vill 
säga att hon önskar kommentarer som ska bekräfta hennes blogginlägg. När det kommer till 
ett perspektiv om självkänsla, har deltagaren i fråga kopplat positiva kommentarer till sin 
egen självbild. En annan teoretiker som också talar om självkänsla är William James som 
bland annat har företeelsen Social Self-seeking i sin teori om individens självbild.  

James förklarar att denna företeelse ligger individen nära och betonar att det som är mest 
betydelsefullt för individen, är uppskattningen från hennes närmaste sociala omgivning 
(James, 2007) Ur studiens resultat framkommer det att studiens deltagare började med blogg, i 
mer eller mindre utsträckning, på grund av deras sociala omgivning. Det här kan tolkas som 
att deltagarna känner att det finns en uppskattning från familj och vänner bakom deltagarnas 
bloggande. 
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7.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen handlar om att se bloggen som en social aktivitet, med fokus på 
bloggar som är skrivna av enskilda individer och små grupper. Forskningen går ut på att 
undersöka om varför det är så många människor som väljer att publicera personliga dagböcker 
på Internet, vilket enligt forskningen är den kommunikationsmedia med störst publik.  

Det råder några skillnader och likheter mellan den tidigare forskningen och studien som 
uppsatsen är baserad på. En skillnad är att det är betydligt fler deltagare inom den tidigare 
forskningen, där 23 deltagare deltog samt att metoden där bestod av innehållsanalys av 
bloggar. Likheten ligger hos deltagarnas åsikter kring bloggning. Inom den etnografiska 
studien av Nardi, Schiano och Gumbrecht (2004) framkommer det bland annat att en 
deltagare använder sin blogg som ett rum för ventilering, vilket studiens deltagare också gör. 

Resultatet från den tidigare forskningen visar att bloggen uppfattades mer som en lockelse 
för läsare, än något som deltagare behåller sig för sig själv. Denna kontext kan skilja en aning 
från vad som gäller i uppsatsens studie. Studien som uppsatsen är baserad på visar att samtliga 
deltagare använder bloggen först och främst som en form av dagbok men tycker också 
samtliga att det är tillfredställande och underhållande om andra människor ger 
uppmärksamhet i form av kommentarer. En annan likhet är påverkan av ens egen sociala 
omgivning, att börja blogga. Den tidigare forskningen framhäver att vänner får vänner att 
börja med blogg, och likaså gäller det för samtliga deltagare i uppsatsens studie, att 
inspiration och påverkan utifrån har en betydelse.  

7.5 Metod 
För det första ska det nämnas att dem etiska aspekterna har vidtagits. Studiens fem deltagare 
fick information om att det var ett frivilligt deltagande men information om att anonymitet 
skulle bevaras, nämndes också. För att skydda undersökningsdeltagarnas identitet, användes 
fingerade namn. Vid datainsamlingen presenterades endast en del av syftet för studiens 
deltagare. En anledning är att som intervjuare av denna studie, så kom det fram en slags 
instinktiv uppfattning som indikerade att det inte var tvunget att ”blotta sig” helt för 
deltagarna. Vid insamlingen fick deltagarna information om att studien handlar om bloggning 
och att det var ur ett psykologiskt perspektiv. Dessutom fick deltagarna information om 
konfidentialiteten och att deltagandet var frivilligt. Den instinktiva uppfattningen kan relateras 
till Kvale (1997). Han framhåller att i vissa fall kan deltagarna undanhållas från 
undersökningens syfte, av den orsaken att de inte ska ge oförfalskade åsikter om ett visst 
ämne, men även till att de inte ska styras till specifika svar. Det finns inga brister angående 
deltagarnas påverkan på datakvalitén i studien, eftersom den information som kommer från 
deltagarna är förstahandskunskaper. Jensen hävdar att förstakunskaperna är upplysningar som 
kommer direkt från deltagaren i fråga och som är hans eller hennes egna känslor, attityder, 
förväntningar, preferenser och beteenden (Jensen, 1995). Den intervjuguide som användes i 
studien visar god kvalité av den anledningen att intervjufrågorna täckte in de områden som 
krävs för att uppfylla studiens syfte. Dock finns ett undantag och det gäller studiens 
intervjuguide. Det saknades en definition ur deltagarnas perspektiv på begreppet offentlighet. 

Studiens diskussionskapitel har istället grundat sig på den bild som framkommit från 
studiens resultat. Begreppet offentlighet innebär i detta sammanhang, de människor som 
befinner sig utanför deltagarens sociala omgivning. Och vidare, för att nå förståelse för hur 
studiens deltagare upplever att publicera personlig information för offentligheten via bloggar, 
användes kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) kännetecknas kvalitativa 
forskningsintervjuer av sökandet efter att förstå världen ur den intervjuades synvinkel.  
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En styrka med studien är att metoden omfattade semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att följdfrågor kunde ställas och detta i sin tur medför att vissa svar kunde utvecklas. 

En annan styrka med studien är att den visar en låg grad av standardisering, vilket innebär 
att (varje) intervju anpassas efter deltagaren i fråga. Trost (1997) framhåller att under 
intervjuns gång kan intervjuaren formulera sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, 
intervjuaren tar frågorna i den ordning de passar och följdfrågor formuleras beroende på 
tidigare svar. Studiens svaghet är att intervjuerna gjordes via Internet och av den anledning 
gick det miss om värdefull information, så som deltagarnas kroppsspråk, ansiktsuttryck och 
tonfall. Denna form av information hade kunnat bidra till att intervjuerna blivit mer 
”levande”. Uttryckssymboler kan användas i MSN Messenger och E-post men det är inte 
tillförlitigt nog att kunna tolka, därmed bidrar detta till en nackdel för studien.  

Däremot innehåller studien en god ekologisk validitet till följd av att den information som 
en deltagare ger, är ur ett verklighetsperspektiv. I studiens sammanhang handlar det om 
deltagarnas upplevelser. Begreppet ekologisk validitet innebär den forskning som har 
betydelse för dagliga kognitiva aktiviteter, det vill säga om människor som försöker anpassa 
sig till sina miljöer (Goodwin, 2004). Slutligen för metoddiskussionen är om studiens urval, 
vilket motsvarade fem deltagare. Det kändes tillräckligt med avseende på att det framgick ett 
material som gick att arbeta med. 

7.6 Egna reflektioner 
Som författare av denna studie har jag den uppfattningen att självkänsla och bekräftelse är två 
fenomen som inte direkt ”syns på ytan”, det vill säga att dessa inte är något som direkt går att 
sätta fingret på. Enligt mig kan det här medföra att som deltagare av studien, kan det vara 
svårt att definiera begreppen och relatera det till sitt eget bloggande. Studiens resultat visar 
tecken på att blogg används som en slags dagbok, en plats där ens tankar och känslor får 
utrymme. Detta kan förklaras vara anledningen till att deltagaren inte känner ett behov av att 
söka bekräftelse eller önskar få kommentarer som ska stärka självkänslan.  

Bekräftelse relaterat till bloggning kan ur studien tolkas som att det inte handlar om den 
bemärkelsen ”duger jag”?, utan mer på att studiens deltagare bara vill få sin röst hörd.  

En deltagare i studien vill framhålla humorn till sina läsare, en annan försöker skapa 
fyndiga rubriker medan den tredje har egna påhittade kategorier. En fjärde deltagare visar upp 
sitt senaste fynd medan den femte pratar om vilken stil kändisar har. Det har varit intressant 
att genomföra en studie, där syftet är att få förståelse för hur bloggare upplever publicering av 
personlig information för offentligheten. Genom att ha fått ut anledningarna till varför 
studiens deltagare började och deras syfte med bloggandet, verkar det ge en bild, som direkt 
och indirekt, beskriver att studiens deltagare har ett behov av bekräftelse. Hur skulle det se ut 
om inte funktionen kommentera finns? Skulle dessa människor fortsätta att blogga ändå? 

7.7 Framtida forskning 
I introduktionen nämns det att det är många människor som bloggar. Av den anledningen vore 
det intressant att göra en studie som inriktar sig till endast en eller ett fåtal individer.  

En forskning skulle kunna vara att genomföra en longitudinell studie, det vill säga att följa 
en eller ett fåtal personer i ett antal år och se hur bloggandet utvecklas, samt att se hur 
upplevelsen kring bloggandet förändras. Att forskaren under studiens gång undersöker vad 
bloggningen betyder för personen eller personerna? Förändras synen på bloggen efter några 
år?  
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Det vore även intressant att genomföra en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka vad 
en bloggare föredrar att läsa och vad bloggaren i fråga brukar skriva om i sin blogg. För att 
därefter se vad skillnaden är mellan motiveringarna. Till exempel: Varför väljer en bloggare 
att läsa andra personers bloggar vars privatliv publiceras offentligt samtidigt som bloggaren i 
fråga begränsar sig i sin blogg. Vilka är anledningarna? 

7.8 Summering och slutsatser 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat att deltagarna inte ser något hinder med att 
offentligheten tar del av deras bloggar. Det här kan möjligtvis bero på att deltagarna inte 
bloggar om alltför personliga saker och därmed ger det resultatet att offentligheten är 
”välkommen”. En bloggare kan uppleva att sin självkänsla påverkas av kommentarer som 
lämnas i hans eller hennes blogg och behovet av att få bekräftelse från andra människor kan 
vara ett faktum. Det framhålls i studien att vissa av deltagarna mer eller mindre har berörts av 
kommentarer, men enligt dessa deltagare har det handlat om särskilda perioder.  

Studiens resultat visar dessutom tecken på att bekräftelse genom bloggning, inte behöver 
innebära att det är sökandet efter kommentarer som ska bekräfta om bloggaren i fråga duger 
eller inte. Resultatet framstår mer som att deltagarna vill göra sina röster hörda genom sitt 
bloggande. Kommer bloggsfären att ersätta det som vi människor idag kallar för ”personliga 
dagböcker på Internet”? Det är en fråga som kan vara värt att ägna en tanke åt eftersom 
bloggsfären har genom åren haft en enorm utveckling. Avslutningsvis verkar studien i alla fall 
visa att bloggskrivandet är här för att stanna … 
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Bilaga A  
Intervjuguiden som användes i intervjuerna via MSN Messenger och E-post.  

Hej! 
Jag skriver just nu ett examensarbete i ämnet Psykologi, som handlar om bloggning.  
Det skulle vara till god hjälp till arbetet om Du kunde svara på frågorna som du ser här nedan. 
Observera! Det finns följdfrågor. Deltagandet är frivilligt och din anonymitet kommer att 
bevaras! 
 
1) Kön? 
2) Ålder? 
 
3) Kan du berätta om ditt bloggande? 
4) Tror du att du har en personlig bloggstil? 
4a) Hur skulle du beskriva denna stil? 
5) Gillar du att få respons på dina blogginlägg? 
6) Vill du att andra läser din blogg?  
6a) Vem eller vilka skulle det vara i så fall? 
 
7) Hur gör du för att få andra att läsa din blogg? 
8) Läser du kommentarer som lämnas i din blogg? 
9) Vad brukar du skriva om i din blogg? 
10) Vad tycker du om att andra kan läsa din blogg? 
 
11) Söker du bekräftelse från andra människor genom ditt bloggande? (Om ja, gå vidare till 
11a-c och efter det gå du vidare därifrån. Om du väljer att svarar nej, vänd dig till fråga 12 
& 12a  och fortsätt sedan därifrån.) 
 
11a) Om ja, hur söker du denna bekräftelse? 
11b) Från vem eller vilka önskar du bekräftelse från? 
11c) Vad är det för bekräftelse du önskar få? 
 
12) Om du svarade nej på fråga 10, motiverar gärna varför. 
12a) Om det inte är bekräftelse, är det något annat som du söker genom ditt bloggande? 
 
13) Tycker du att din självkänsla påverkas av de kommentarer som andra lämnar i din blogg? 
14) Vem eller vilka är det som ger respons till dig i din blogg? 
15) Vad betyder det för dig att dessa människor ger dig kommentarer? 
 
16) Har du fått kommentarer som förhöjt din självkänsla? 
16a) Hur löd kommentarerna då?  
16b) Hur märkte du att din självkänsla höjdes? 
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17) Har du fått kommentarer som varit det motsatta, att det har sänkt din självkänsla? 
17a) Hur upplevde du dessa kommentarer? 
 
18) Hur definierar du begreppet självkänsla? 
19) Hur definierar du begreppet bekräftelse? 
 
20) Varför började du blogga? 
21) När började du blogga? 
22) Hur ofta bloggar du? 
 
23) Finns det något som du vill tillägga som kan vara till god hand för mitt arbete? 
24) Kan jag återkomma till Dig om det visar sig att något behöver kompletteras?  
 
 
Är det några oklarheter eller har du några frågor? 
Kontakta mig via e-post: Jeynie_@hotmail.com eller på mobiltelefon: 073-020 38 66 
 
Tack för ditt deltagande! 
/ Jenny Chiem, Karlskrona. 
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Bilaga B  
Förutom intervjufrågor från studiens intervjuguide kom det även till några extrafrågor.  
Dessa gäller studiens tre intervjuer, som genomfördes via MSN Messenger. 
 
Intervju med ”Klara” 
– Vad var det från deras bloggar som gjorde att du blev intresserad till att starta en egen 
blogg? 
– Använder du speciella ord/uttryck/meningar, till exempel? 
 
Intervju med ”Hanna” 
– Vart går då gränsen där mellan det privata och "innersta" privata, om man får fråga? 
– Om det inte är bekräftelse, är det något annat som du söker genom ditt bloggande? 
 
Intervju med ”Helen” 
– När du nämner att du försöker hitta på roliga rubriker, vill du dela med dig några av dem 
och ev. beskrivningar/förklaringar till vad som utmärker just för dig? 
– Varför är inte ”dagens outfit” något för dig? 
– Vad menar du med begreppet ”mainstream”? 
– Lämnar du spår i andras bloggar, för att dem skulle hitta tillbaka till dig? 
– Är det OK om jag får fråga dig om du fått kommentarer som sänkt din självkänsla? 

 32 



 
 
 

 

 33 


	1 INTRODUKTION
	1.1 Bloggens historia och betydelse
	1.2 Självkänsla och behov av bekräftelse

	2 TEORETISK BAKGRUND
	2.1 George Herbert Mead – ett medvetande jag
	2.2 William James – om individens självbild

	3 TIDIGARE FORSKNING
	3.1 Blogging as Social Activity

	4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
	5 METOD
	5.1 Undersökningsdeltagare
	5.2 Datainsamling
	5.2.1 Semistrukturerad intervju
	5.2.2 Intervjuguiden
	5.2.3 Intervjuer på Internet

	5.3 Analys
	5.4 Etiska riktlinjer


	6 RESULTAT
	6.1 Bakgrunden till bloggning
	6.2 Vad som skrivs i bloggen
	6.3 Den personliga bloggstilen
	6.4 Få läsare till bloggen
	6.5 Om att andra läser bloggen
	6.6 Betydelsen av respons
	6.7 Bekräftelse genom bloggning
	6.8 Självkänslans påverkan av kommentarer
	6.9 Definition av självkänsla och bekräftelse

	7 DISKUSSION
	7.1 Sammanfattning
	7.2 Diskussion av resultat
	7.3 Teori
	7.4 Tidigare forskning
	7.5 Metod
	7.6 Egna reflektioner
	7.7 Framtida forskning
	7.8 Summering och slutsatser

	8 REFERENSER

