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Sammanfattning

I den här uppsatsen presenteras en studie av ett relativt ungt och nytt mediefenomen; bloggar. Fokus 
ligger  dock  inte  på  bloggar  skrivna  av  privatpersoner,  utan  de  som  skrivs  av  kända  svenska 
personer. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka gränsen mellan det privata och det offentliga 
såsom det kommer till uttryck på några utvalda svenska kändisars bloggar. För att kunna utföra 
detta utformades fyra frågeställningar, utifrån vilka analysen utfördes. Metoden för att undersöka 
detta  bestod  av  en  kvalitativ  textanalys  av  totalt  120  blogginlägg.  För  var  och  en  av  de  fyra 
bloggarna,  valdes  därmed  30  inlägg  ut  för  analys.  Resultaten  visade  att  innehållet  i  de  olika 
bloggarna  är  varierande.  På  samtliga  bloggar  förekommer  en  blandning  av  privat  och  allmänt 
innehåll, kändisarna utelämnar även relativt mycket känslor på sina bloggar. Dock visar det sig att 
två av kändisarna inte skriver alls om sitt kändisskap på bloggen. I två av de undersökta bloggarna 
görs heller inget mediebemötande.
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1. Inledning

Detta  inledande  kapitel  presenterar  uppsatsämnet  genom  att  först  ge  en  liten  bakgrund  till  
ämnesvalet.  Därefter  beskrivs  syftet  med  uppsatsen  med  tillhörande  frågeställningar  som  ska  
besvaras. Vidare ges lite bakgrundsfakta om bloggar och om bloggens historia. Kapitlet avslutas  
med  lite  bakgrundsinformation  om  de  fyra  kändisar  vars  bloggar  har  fungerat  som 
undersökningsobjekt i uppsatsen och med uppsatsens disposition.

Den här uppsatsen tar upp ett relativt nytt mediefenomen, ett mediefenomen som har vuxit sig allt 
större och engagerat allt fler människor de senaste åren, nämligen; bloggar. Även i andra medier har 
uppmärksamhet riktats mot detta mediefenomen. Bloggar ger människor en fantastisk möjlighet att 
öppet  kunna berätta  om händelser  i  vardagslivet,  att  uttrycka sina tankar,  sina åsikter  eller vad 
personen nu än väljer att öppet skriva om på Internet. 

Att blogga är en företeelse som med åren har blivit allt vanligare. Idag antas det totalt sett finnas ett 
tiotal miljoner bloggar ute på webben1. Främst har bloggandet vuxit sig större bland oss ”vanliga” 
människor, men även bland så kallade kändisar. Kändisarna som bloggar, kan placeras in i olika 
kategorier, som exempelvis; nöjes- och underhållningsbranschen, men även flera kända politiker för 
anteckningar i sina bloggar. 

Några bloggar blir  mer uppmärksammade än andra.  En blogg som fått  mycket  uppmärksamhet 
öppnar i sin tur ofta upp för diskussioner och leder till att läsarna kommenterar bloggen i större 
utsträckning. En blogg som väcker diskussion, kan också leda till att det skapas diskussioner mellan 
bloggar, samt att bloggen även börjar omtalas i andra medier. Detta sker framför allt genom att en 
bloggare vill referera till något som en annan bloggare har skrivit och då gör detta genom att länka 
till den andra personens blogg i sin egen. 

När  jag  inför  min  c-uppsats  i  medie-  och  kommunikationsvetenskap  skulle  komma  på  ett 
uppsatsämne, visste jag först inte vad jag skulle skriva om. Bloggar är dock något jag med tiden 
hört  talas mycket om. Då jag själv också ägnar tid åt  att  läsa bloggar i  stort  sett  dagligen och 
dessutom anser det vara ett intressant mediefenomen just på grund av dess växande popularitet, så 
har bloggar funnits som ett möjligt alternativ. En annan bidragande orsak till att jag fann det desto 
mer intressant, är att det hittills inte förekommer särskilt mycket forskning kring bloggar och den så 
kallade  bloggosfären,  det  vill  säga  bloggarnas  värld.  När  jag  så  läste  en  artikel  från  tidningen 
Dagens Nyheter som behandlar kändisars bloggande, så väcktes plötsligt idén till min uppsats; den 
skulle handla om bloggar skrivna av kändisar.

I artikeln jag hittade står bland annat skrivet att en av de främsta anledningarna till att kändisar 
väljer att starta en blogg är för att de på ett enkelt sätt ska kunna återta makten från medierna. 
Utöver detta väljer många kändisar också att blogga på grund av att de med kort varsel ska kunna 
kontra mediers utspel om kändisarna. Detta underlättas betydligt då personen bloggar, eftersom han 
eller hon då direkt kan bemöta medierna i sin blogg. Där står också att det i huvudsak även är så att 
bloggarna  som skrivs  av  kändisar,  är  de  som har  flest  besökare  och därmed även flest  läsare. 
Bloggarna har blivit en maktfaktor och en plats där direkta kommentarer på det kändisarna skrivit, 
kan ges av läsarna. 

Trenden att  kändisar  bloggar  har  varit  störst  i  USA, men har  också genom åren blivit  större  i 
Sverige2.  Av  den  anledningen  ansåg  jag  att  det  i  min  c-uppsats  i  medie-  och 
kommunikationsvetenskap skulle vara intressant att genomföra en mer djupgående analys av några 

1  Våge, Lars m.fl., Bloggtider, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2005. S. 9. 
2  http://www.dn.se/kultur-noje/bloggen-kandisarnas-maktverktyg-1.472990 2009-09-26
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utvalda  svenska  kändisars  bloggar,  samt  att  undersöka  vad  i  bloggarna  som  skapar  mest 
uppmärksamhet.

1.1 Syfte och frågeställningar

I  undersökningen  till  denna  uppsats  skulle  jag  vilja  undersöka  några  bloggar  tillhörande  några 
utvalda kända svenska personer närmare. Med kändisar avser jag i det här fallet personer som är 
kända sedan tidigare, på grund av något annat och inte personer som enbart har blivit kända genom 
sitt aktiva bloggande. 

Jag kommer i den här uppsatsen endast att fokusera på bloggar som är skrivna av svenska kändisar. 
Samtliga  av  de  bloggar  som  jag  valt  att  inrikta  mig  på,  tillhör  kändisar  inom  nöjes  –  och 
underhållningskategorin. Detta på grund av den anledningen att jag tror det underlättar för att kunna 
urskilja  eventuella  mönster  i  bloggarna,  som exempelvis skillnader eller  likheter,  om bloggarna 
tillhör personer som faller inom samma kategori.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka gränsen mellan det privata och det offentliga så som  
det kommer till uttryck på kända personers bloggsidor. För att kunna utföra detta har jag utformat 
ett antal frågeställningar vilka jag vidare kommer att utgå ifrån för att kunna analysera mitt material. 
Frågeställningarna är följande: 

• Vad väljer  kändisarna att  skriva om i  sina bloggar? I  hur stor  grad skriver de om sitt  
kändisskap?

• Är de privata i sina bloggar? I sådana fall; hur visar de detta? 

• Hur ser responsen från läsarna ut? Svarar kändisarna på kommentarerna?

• Bemöter kändisarna medierna, och om de gör det, hur? 

Jag kommer att studera de utvalda bloggarna utifrån ett offentligt/privat perspektiv, då jag har mina 
föraningar om att gränsen mellan det offentliga och det privata har blivit allt mindre tydlig inom den 
så kallade bloggosfären.

1.2 Blogghistorik

Innan bloggarna kom, använde sig människor  av så kallade bulletinboardsystem, som förkortas 
BBS. De kan liknas vid chattrum där deltagarna kunde ha diskussioner och dela åsikter. Dessa var 
mycket populära, vilket bland annat berodde på att förmågan att följa varje diskussion som en tråd 
var så enkel. Denna förmåga möjliggjordes på grund av att kommentarerna som gavs var tydligt 
synliga och även de efterföljande svaren på dessa. Möjligheten att följa de olika ämnen som togs 
upp för diskussion, var också den enkel3. 

Uppfinnaren av själva webben, Tim Berners-Lee, hade från 1991 och några år därefter en slags 
hemsida där han publicerade adresser till samtliga nya webbplatser som kom till. Denna sida anses 
av många vara den första föregångaren till bloggen. En annan föregångare till bloggen hävdar vissa 
är nyhetssidan ”What's new”. Det var en sida som underhölls i tre år och på vilken det regelbundet 
presenterades länkar som kunde vara av intresse för dess användare. I mitten av 1990-talet förekom 

3 Taricani Ellen, Communities of blogging: Extensions of our identity. Penn State University, 2007. 
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även många så kallade ”online journals” eller ”e-zines” på webben. Dessa ansågs dock av vissa vara 
endast  en  överflyttning  av  de  tryckta  motsvarigheterna,  på  grund  av  att  de  uppdaterades 
regelbundet4.

Utvecklingen  gick  framåt  och  1998  antas  det  ha  funnits  ungefär  ett  trettiotal  så  kallade 
”webbloggar”. Dessa ansågs av flera vara en ny typ av webbsida som skiljde sig från de vanliga 
hemsidorna,  eftersom syftet  med  webbloggarna  istället  var  att  länka  till  nya  webbplatser  som 
upptäckts. De kan därför sägas ha fungerat som en form av loggböcker som beskrev en persons 
surfande och som sedan i sin tur tipsade läsarna om olika webbplatser. 

1999 anses vara det år då en explosion av bloggandet skedde. Orsaken till detta är framför allt att en 
webbtjänst kallad Pitas.com skapades, vilken förenklade för människor som ville skriva en blogg, 
då det inte längre krävdes några förhandskunskaper5.

År 2000 lanserades i USA bloggtjänsterna LiveJournal, Blogger och Blogspot. Dessa tjänster blev 
snabbt  en  succé.  Förmågan  att  mer  på  djupet  kunna  uttrycka  de  större  frågorna  i  samhället, 
möjliggjordes  tack  vare  bloggarna.  I  flera  fall  användes  bloggarna  för  diskussion  vid  större 
tragedier, som exempelvis orkanen ”Katrina”. Det sätt på vilket dessa historier berättades, medförde 
att bloggarna gavs allt större trovärdighet som medium av nyhetsspridning. I många fall var det 
framför allt  bloggarna som delgav huvudinformationen för allmänheten, vilket i  sin tur fick till 
konsekvens att andra medier vände sig till bloggarna, istället för övriga medier för att få de senaste 
nyheterna. 

Bloggar började även användas för att ge kommentarer till sådant som visades på TV, något som 
kallas  ”livebloggning”.  2004  började  också  så  kallade  bloggpersonligheter  att  framträda  i 
amerikansk radio och TV. Detta berodde till en stor del på vikten av bloggarna som nyhetskälla och 
skedde  framför  allt  vid  exempelvis  nödsituationer  och  tragedier6.  Ett  exempel  på  detta  är 
terrorattackerna mot World Trade Center i New York den 11 september 2001, då en mängd bloggar 
dök upp och spred viktig information kring händelsen7.

1. 3 Vad är en blogg? 

I inledningen kan det vara bra att definiera vad som menas med en blogg. Ursprungligen myntades 
begreppet ”webblogg” av Jorn Barger, för att senare omformas till det något kortare ”blogg” av 
Peter Merholz8.

Det förekommer idag flera definitioner av begreppet blogg. Daniel J. Solove skriver i inledningen 
av hans bok The future of reputation. Gossip, rumor and privacy on the Internet att en blogg är en 
förkortning av ordet ”webblogg” och fungerar som en regelbundet uppdaterad dagbok online som 
exempelvis kan behandla en persons liv eller dagens frågor9. Nationalencyklopedin definierar blogg 
på ett liknande sätt, då det där står att en blogg kan liknas vid en personlig och öppen dagbok eller 
logg, tillgänglig på Internet. Där står även beskrivet att en blogg vanligtvis består av skrivna inlägg 
som publiceras  regelbundet.  Dessa  inlägg  kan bestå  av  exempelvis  personliga  iakttagelser  och 
åsikter gällande aktuella händelser. Inläggen kan i sin tur även vara relaterade till andra webbsidor, 
tidningsartiklar  eller  andra bloggar.  Ibland kan de också innehålla  bilder  eller  videos.  Samtliga 

4  Våge, Lars m.fl., Bloggtider, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2005. S. 10. 
5  Ibid. S. 11 ff. 
6  Taricani Ellen, Communities of blogging: Extensions of our identity. Penn State University, 2007. 
7  Våge, Lars, Bloggtider, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2005. S. 16 f. 
8  Doctorow, Cory m.fl, Essential blogging, O'Reilly & Associates, 2002. S.1 
9  Solove, Daniel J, The future of reputation. Gossip, rumor and privacy on the Internet 2007. S. 1. 
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inlägg brukar vanligtvis ha datumangivelse och i de allra flesta fallen även tidsangivelse. Utöver 
detta  har  även  bloggens  läsare  i  en  majoritet  av  bloggarna  möjligheten  att  kommentera  de 
publicerade inläggen10.  På senare tid har det även uppkommit andra varianter av bloggar än de 
textbaserade  versionerna,  som  exempel  kan  nämnas  så  kallade  fotobloggar,  videobloggar  och 
ljudbloggar11. 

En blogg underlättar för en person som vill göra en beskrivning av sig själv, den underlättar även 
för interaktion med andra. Att snabbt uppdatera sin blogg är mycket enkelt, då det endast krävs en 
rubrik och den därefter följande texten för att forma sitt inlägg. Vidare är det möjligt att samla 
samtliga inlägg i olika kategorier, samt att klassificera dem enligt datum och ämne. Denna funktion 
underlättar för bloggaren, då det blir mycket enkelt att gå tillbaks till gamla inlägg12. 

Själva fenomenet blogg härstammar från mitten av 1990-talet. Vid den tidpunkten kunde bloggarna 
snarare ses som en form av nätdagböcker och webbsidor med personliga kommentarer inom ett 
visst område. Sedan bloggens början har antalet bloggar snabbt stigit uppåt och formerna på dem 
varierar enormt. I dagens samhälle kan bloggen ses som en del av de så kallade ”sociala medierna”. 
Idag är det dessutom möjligt att uppdatera bloggarna från mobiltelefonerna och inte endast från en 
dator13. Det universum av bloggar som förekommer ute på Internet kallas ofta för bloggosfären. 
Webbsidan  Technorati är  en  sida  som  årligen  följer  trenderna  och  tillväxten  inom  världens 
bloggar14.  Att  beräkna  den  så  kallade  bloggosfärens  storlek  eller  antalet  bloggar  som finns  på 
Internet är inte enkelt, trots att flera försök har gjorts. Det viktiga vid en sådan beräkning är att ta 
hänsyn till att det inte är antalet förekommande bloggar som ska räknas, utan hur stor andel av dessa 
som är aktiva. Detta på grund av den anledning att många av de bloggar som först påbörjats, sedan 
har övergivits och inte uppdaterats15.

Bloggsystemen erbjuder även olika slags verktyg för att underlätta interaktionen med andra. De två 
vanligaste funktionerna är  kommentarer  och  TrackBack. I de fall då en kommentar lämnas på ett 
blogginlägg, kan bloggaren enkelt svara på den genom att antingen själv skriva en kommentar eller 
också genom ett nytt eller reviderat inlägg. TrackBack är ett slags hjälpmedel för kommunikation 
mellan bloggar. I det fall då en bloggare i ett nytt inlägg kommenterar eller refererar till ett inlägg i 
en annan blogg och dessa båda bloggar stöder TrackBack, kan den bloggaren underrätta den andra 
bloggaren med en så kallad TrackBack ping16.

 

10  http://www.ne.se/lang/blogg 2009-12-05 
11   Våge, Lars, Bloggtider, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2005. S. 9. 
12   Miura, Asako & Yamashita, Kiyomi (2007) ”Psychological and social influences on Blog Writing: An online 

survey of blog authors in Japan”. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/miura.html 2009-09-26
13   Ibid. 
14   http://technorati.com/blogging/feature/state-of-the-blogosphere-2009/ 2009-12-10 
15   Våge, Lars, Bloggtider, Institutet för mediestudier, Stockholm, 2005. S. 23. 
16   Ibid. 
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1.4 De undersökta bloggarna

De bloggar som har använts i undersökningen till föreliggande c-uppsats är totalt fyra till antalet. 
Dessa bloggar är alla skrivna av en känd svensk person som kan associeras med underhållning. 
Bloggarna som fungerat som undersökningsobjekt skrivs av och tillhör; Pernilla Wahlgren, 
Magdalena  Graaf,  Henrik  Johnsson  samt  Alex  Schulman.  Anledningen  till  att  just  dessa  fyra 
personers bloggar valdes ut för analys är framför allt att de alla tillhör en person inom nöjes- och 
underhållningsbranschen. Dessutom är de alla i ungefär samma ålder och samtliga av dem har barn. 
Nedan följer en liten kort presentation om var och en av de utvalda kändisarna. 

1.4.1 Pernilla Wahlgren

Pernilla Wahlgren föddes den 24 december 1967 och är sångerska och skådespelerska. Hon är dotter 
till  skådespelerskan  Christina  Schollin17.  Redan  när  Pernilla  var  11  år  spelade  hon  sin  första 
huvudroll i  föreställningen  Annie  på Folkan i Stockholm. Hennes stora genombrott kom då hon 
deltog i den svenska Melodifestivalen 1985, där hon tävlade med låten Picadilly Circus. Efter det 
har hon tävlat i festivalen ytterligare två gånger. Pernilla har totalt släppt sex egna soloalbum och ett 
samlingsalbum. Utöver detta har Pernilla  en förkärlek till  musikaler och har medverkat i  bland 
annat  Karlsson på taket  och Grease.  Tillsammans med sin bror Niclas har Pernilla även spelat in 
barnprogrammet Nicke och Nilla. 

Pernilla bor för närvarande på Lidingö i Stockholm och har sammanlagt fyra barn: Oliver 19 år, 
Bianca 14 år, Benjamin 12 år och Theo 2½ år18.

Pernilla började först att blogga för tidningen Mama på deras webbsida, i mars 2008. I hennes första 
inlägg från den 10 mars 2008, skriver Pernilla att hon anser det ska bli roligt att få dela med sig av 
sitt liv och att hon tycker att det ska bli lite som ett äventyr att blogga. I det första inlägget skriver 
också Pernilla att hon i bloggen ska dela med sig av sin vardag, sina tankar och funderingar kring 
bland annat barn och eventuellt några bilder19.

1.4.2 Magdalena Graaf

Magdalena  Graaf  föddes  i  Göteborg  1975  och  är  sångerska,  fotomodell  och  författare20.  Sitt 
genombrott fick Magdalena tillsammans med sin syster Hannah, som modell i slutet av 1990-talet. 
Därefter gav sig systrarna Graaf in i musikens värld och fick tillsammans sin första hit You got what  
I want  när albumet  The Graaf Sisters släpptes 1998. Systrarna gjorde inte succé endast i Sverige, 
utan även i övriga delar av världen. 

Vid sidan av  sin  modell-  och sångkarriär  har  även Magdalena tillsammans med sin  syster  och 
mamma ägnat tid åt hjälparbete i Indien. Detta arbete fick till resultat att de med The Graaf Sisters 
Children Centre fick en hedersutmärkelse som European Heroes av tidningen Time Magazine 2003. 

Magdalena har även släppt en självbiografi som heter  Det ska bli ett sant nöje att döda dig  som 
kom ut 2006 och sålde stort. Denna bok blev även ett viktigt inlägg för debatten när det gäller våld 
mot kvinnor. Boken har totalt översatts till fyra språk och belönades med Guldpocket 2007. 

17  http://ne.se/lang/pernilla-wahlgren 2009-12-05 
18  http://www.pernillawahlgren.se/Pernilla/tabid/60/language/sv-SE/Default.aspx 2009-12-04 
19  http://www.mama.nu/blogg/pernillas-blogg/2008/03/10/min-bloggpremiar/index.xml 2009-12-09 
20  http://sv.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Graaf 2009-12-22 
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Tidigare i år deltog Magdalena i underhållningsprogrammet Let's Dance på TV4. I programmet blev 
Magdalena  snabbt  en  favorit,  men  tvingades  avbryta  sitt  deltagande,  då  hon  drabbades  av  en 
hjärnblödning. Idag är Magdalena med i programmet Postkodmiljonären på TV4. Hon bor i Sigtuna 
och har totalt tre barn; Isak 15, Lance 9 och Tristan 5. 

Bloggen  magdalenagraaf.se startade  i  september  2009  och  följs  av  totalt  cirka  100  000 
besökare/vecka.  Vid  Blog  Awards, en  gala  anordnad  av  tidningen  Veckorevyn,  på  vilken 
framgångsrika bloggare belönas, vann Magdalena i kategorin Årets Kändisblogg 200921.

1.4.3 Henrik Johnsson

Henrik  Johnsson  föddes  den  20  juni  1972  och  har  bland  annat  genom  åren  arbetat  som 
programledare. Han inledde sin karriär på sportredaktionen på Sveriges Television 1994. Därefter 
har  Henrik  bland  annat  varit  programledare  för  TV-program  som  Kvitt  eller  dubbelt,  Lilla 
Sportspegeln och  Fångarna  på  fortet22.  Senast  var  han  programledare  för  Musikmaskinen  som 
sändes hösten 200823. 

Henrik Johnsson är sedan 2004 gift med den kända ryttaren Malin Baryard och de har tillsammans 
sönerna Alvar 4 år och Ed som föddes 2009. Numera arbetar Henrik som direktör på hotellkedjan 
Scandic24. 

Henrik Johnsson bloggar på bloggfamiljen.se. De har enligt webbsidan som ambition att skapa en 
mötesplats där bloggarna såväl som läsarna tillsammans ska kunna bidra till att skapa ett intressant 
och roligt innehåll för det de kallar Familjen. Med Familjen syftar de på alla som besöker sidan, det 
kan vara en mamma, ett syskon, en farmor och så vidare25.  Henrik har bloggat på Bloggfamiljen 
sedan den 22 september 2009. I det första blogginlägget skriver Henrik och riktar sig till sin son 
Alvar, Henrik menar att han i bloggen ska berätta i sin egen version om hur det var för äldste sonen 
Alvar att växa upp26.

1.4.4 Alex Schulman

Alexander ”Alex” Schulman föddes 1976 i Skåne och är författare, medieentreprenör, journalist och 
bloggare27. Han har framför allt blivit känd genom sitt bloggande, då han ägnat sig åt att blogga 
mycket aktivt. 

Alex startade bloggen  Att vara Alex Schulman på Aftonbladet 2006 och blev där den största och 
mest lästa bloggen med närmare 300 000 läsare i veckan. Denna blogg fick dock stängas ner då 
Alex inte orkade längre och påstod att han kände förakt mot sig själv på grund av några kränkande 
kommentarer han själv fällt om andra i bloggen. 2008 startade han den humorinriktade webbplatsen 
och  bloggen  1000 apor tillsammans  med  sin  bror  Calle  Schulman,  men  även  den  fick  senare 
stängas ner. 

För närvarande skriver Alex krönikor på  Aftonbladet.  Han har även författat den hyllade boken 

21   http://magdalenagraaf.se/om/ 2009-12-05 
22   http://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Johnsson 2009-12-16 
23   http://www.nyheterna.net/kultur_noeje/johnsson_tillbaka 2009-12-09 
24   http://www.bloggfamiljen.se/category/henrikjohnsson/ 2009-12-04 
25   http://www.bloggfamiljen.se/bloggfamiljen/om-oss/ 2009-12-07 
26   http://www.bloggfamiljen.se/2009/09/page/4/?blog=henrikjohnsson 2009-12-09
27   http://sv.wikipedia.org/wiki/Alex_Schulman 2009-12-22
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Skynda att älska som kom ut i april 2009 och är tillägnad hans döda pappa28. Tidigare har Alex även 
varit chefredaktör för webbsidan stureplan.se och arbetat med att översätta TV-serier29. 

Alex familj består av flickvännen Amanda och dottern Charlie som föddes 200930.

För  närvarande bloggar Alex via Aftonbladet  och kallar  sin blogg  Att  vara Charlie  Schulmans  
pappa. Denna blogg  har Alex skrivit i sedan den 5 juli 2009. I det första blogginlägget skriver 
Alex, att bloggen ska handla om hans nyfödda dotter Charlie31.

1.5 Disposition

Efter  detta  inledande  kapitel  innehållande  bland  annat  delkapitel  med  lite  blogghistorik  och 
information om personerna vars bloggar analyserats,  redogör nästkommande kapitel  två,  för de 
teorier som har använts för denna uppsats. I det därefter följande kapitel tre, finns en beskrivning av 
det material som har undersökts, samt av den metod som först användes för att välja ut materialet 
och därefter den metod som användes för att bearbeta det.

Kapitel fyra presenterar resultaten av de analyser som först genomförts av blogginläggen, sedan 
presenteras resultaten för analyserna av kommentarerna som läsarna lämnat. I kapitel fem slutligen, 
diskuteras bland annat det som analyserna av blogginläggen respektive kommentarerna har visat. 
Uppsatsen avslutas med en litteraturförteckning.

28   http://svt.se/2.118516/1.1732218/alex_schulman?lid=puff_1735049&lpos=extra_0 2009-12-09 
29   http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=2847817 2009-12-05 
30   http://nyheter24.se/noje/kandisar/146624-alex-schulman-har-blivit-pappa 2009-12-09 
31   http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen/2009/07/det-har-ar-ingen-blogg-det-ar-en-pappablogg 2009-12-09
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2. Teori

Detta kapitel redogör för de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. När det gäller valet av  
teori för uppsatsen har det inte varit det lättaste att hitta en passande teori för detta ändamål. Detta  
beror troligtvis till en stor del på att det inte finns särskilt mycket litteratur som behandlar just  
bloggar, samt att det inte har bedrivits så mycket forskning inom detta område tidigare, då bloggar  
ännu är ett relativt nytt mediefenomen. Jag kommer dock i denna uppsats att studera bloggarna 
utifrån  ett  offentligt/privat  perspektiv.  Därför  tänker  jag  framför  allt  använda  mig  av  John  B 
Thompsons teorier om offentligt och privat. Dessutom kommer jag att använda mig av Anthony  
Giddens teori om skapandet av det han kallar ”självidentitet”.

2.1 John B Thompson om offentligt och privat

John B Thompson tar i sitt verk  Medierna och moderniteten  upp distinktionen mellan privat och 
offentligt. Thompson skriver att genom att särskilja dessa två begrepp så uppstår möjligheten att 
genomföra  en  ny bedömning av  det  sätt  som medieutvecklingen har  omvandlat  offentlighetens 
natur. Därefter kan en beskrivning göras, på ett nytt sätt, av de historiska relationerna mellan makt 
och synlighet i och med att dessa har förändrats. 

Distinktionen mellan offentligt och privat har enligt Thompson en lång historia när det gäller det 
sociala, men också det politiska tänkandet. Han menar att den går att spåra ända tillbaks till de 
filosofiska  debatterna  i  det  antika  Grekland.  Thompson  skriver  dock  att  den  allra  äldsta 
distinktionen mellan dessa begrepp förmodligen har rötter från den äldsta romerska rätten.

Sett till utvecklingen av de västerländska samhällena menar Thompson att det är möjligt att urskilja 
två grundbetydelser av dikotomin offentlig och privat. Den första betydelsen behandlar relationen 
mellan det område av institutionaliserad politisk makt som allt mer kunde placeras i en suverän stats 
händer. Den behandlar också de områden av ekonomisk verksamhet och personliga relationer som 
föll utanför ramen av den direkta politiska kontrollen. 

Sedan mitten av 1500-talet avsågs begreppet  offentlig  som en verksamhet eller auktoritet som på 
något sätt kunde anknytas till staten, medan å andra sidan begreppet privat, betecknade aktiviteter 
eller livssfärer som inte kunde kopplas till staten. Dessa betydelser var också de som vidare fick en 
framträdande roll under 1700- och 1800-talen i rättsteoretiska och de politiskt teoretiska skrifterna 
och en distinktion mellan staten och civilt samhälle. Idag menar Thompson, används denna term 
vanligtvis för att beteckna den sfär av individer, organisationer och samlingar av människor som är 
styrda av en civil lag och som är skilda från staten. I den betydelsen kan därmed det privata sägas 
inkludera det civila samhället32. 

I  den andra grundbetydelsen gällande dikotomin mellan offentligt  och privat,  är  innebörden av 
begreppet  offentlig  ”öppen”  eller  ”tillgänglig  för  allmänheten”.  I  den  meningen  är  det  som är 
offentligt därmed synligt och möjligt att iaktta, det är något som utförs inför åskådare och är öppet 
och tillgängligt för alla. I motsats till detta innebär privat något som är dolt och därför sker i enrum 
eller hemlighet och där åskådarna är begränsade. Detta betyder att en offentlig handling är en synlig 
handling, öppet genomförd så alla kan se den, medan en privat handling är osynligt genomförd i 
hemlighet,  menar  Thompson33.  Sett  till  bloggar  skulle  då  detta  resonemang  kunna  stämma  in 
eftersom en blogg skrivs på Internet, som kan ses som en öppen plats som vem som helst, när som 
helst och nu för tiden även, så gott som var som helst, kan ta del av. Därmed har en person även 

32   Thompson, John B, Medierna och moderniteten, Daidalos, Göteborg 2001. S. 152ff. 
33   Ibid s. 156. 
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öppen tillgång till bloggarna. Vi kan också därför med Thompsons begrepp karakterisera bloggar 
som något offentligt.

2.2 Anthony Giddens om ”självidentitet”

I Media, gender and identity. An introduction tar David Gauntlett i ett av bokens kapitel upp tankar 
rörande hur människor formar sin identitet och hur de förstår och formar det Anthony Giddens 
kallar självidentitet i dagens moderna samhällen34.

Giddens menar att i dagens moderna samhällen blir frågan om ”självidentitet” svår att komma ifrån. 
Detta eftersom han menar att även de människor som säger sig aldrig tidigare ha funderat över eller 
känt en oro över sin identitet, trots allt kommer till en punkt i livet då de i stort sett blir tvingade att 
göra vissa särskilda val. De här valen kan gälla allt från vardagliga bekymmer kring vad de ska klä 
sig i, till viktigare beslut som gäller bland annat förhållanden. 

Vidare menar Giddens att om tidigare samhällen mer traditionellt tillgavs ”roller” till individerna, är 
inte detta fallet i dagens samhällen, nu måste vi istället utarbeta dessa roller själva. Han menar att 
detta blir möjligt då vi ställer frågor till oss själva som ”vad ska vi göra?”, ”hur ska vi agera?” och 
”vem ska vi vara?”35. 

Giddens teori om ”självidentitet” säger också att vi måste kontinuerligt reflektera över vem vi är. 
Med detta menas att vi skapar, behåller samt omarbetar ett antal biologiska narrativer, en historia 
om de vi är och hur vi kommit att bli de vi är nu. Därmed skulle ”självidentitet” vara varje individs 
egen förståelse av sin biografi. En stabil självidentitet menar Giddens är baserad på en redogörelse 
över  en  persons  liv,  handlingar  och  influenser  som har  betydelse  för  en  själv,  men  som utan 
svårigheter enkelt kan förklaras för andra. 

Förmågan att kunna behålla en tillfredsställande berättelse, påstår Giddens är viktigast. Att kunna 
tro på sig själv och få respekt av andra kräver en stark berättelse36. 

2.3 Teorierna kopplat till frågeställning och metod

Sett till teorierna är det framför allt Thompsons andra betydelse av dikotomin mellan offentlig och 
privat  som  lämpar  sig  för  denna  uppsats.  Detta  eftersom  bloggar  kan  sägas  vara  både  något 
offentligt och privat, beroende på vad bloggaren väljer att publicera på sin bloggsida. Thompsons 
teori kan då knytas an till frågan om huruvida kändisarna är privata i sina bloggar och hur de i 
sådana fall visar detta. Även för frågeställningarna om responsen från läsarna och om kändisarna 
väljer  att  svara  på  denna,  har  Thompsons  teori  betydelse,  då  detta  kan  associeras  som något 
offentligt.

Giddens teori om ”självidentitet” kan kopplas till frågan om vad kändisarna väljer att skriva om på 
sina  bloggar.  Eftersom en  person  som bloggar  till  stor  del  behöver  fundera  över  sig  själv,  sin 
identitet och så vidare, för att kunna skriva. Gällande frågan om mediebemötande får även denna 
teori betydelse, då kändisarna behöver inneha förmågan att tro på sig själv, för att därigenom kunna 
vinna respekt av andra, i detta fall bloggens läsare.

34   Gauntlett, David, Media, gender and identity. An introduction. Routledge, 2002. S. 91. 
35   Ibid. s. 96 f. 
36   Ibid. s. 100 
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3. Material och metod

I det här avsnittet finns först en redogörelse för det material som har använts vid undersökningen 
och hur urvalet av detta material gick till. Därefter följer en beskrivning av den metod som sedan 
användes för att kunna analysera det utvalda materialet.

3.1 Det undersökta materialet

Det material som har använts vid undersökningen till denna uppsats har bestått av bloggar skrivna 
av de fyra utvalda kändisarna. Från varje enskild blogg har sedan totalt 30 inlägg valts ut för vidare 
analys.  Därmed är  det  sammanlagt  120 blogginlägg som har  analyserats  för  att  kunna besvara 
frågeställningarna för uppsatsen. Vidare har sedan de eventuella kommentarerna som finns till de 
olika  inläggen  analyserats  för  att  kunna  ge  svar  på  hur  responsen  på  bloggarna  och  de  olika 
blogginläggen ser ut. 

Den första bloggen som har analyserats är  den som är skriven av Pernilla Wahlgren. Av de 30 
inläggen, som valdes ut för analys, skrivna av Pernilla, är de 19 första, hämtade från tidningen 
Mamas webbsida på grund av att Pernilla först skrev sin blogg där. Eftersom Pernilla sedan fortsatte 
sitt  bloggande på hennes egen hemsida  www.pernillawahlgren.se är  de sista  elva inläggen som 
analyserats,  av den anledningen hämtade därifrån.  De utvalda 30 blogginläggen av Pernilla,  är 
skrivna mellan den 21 oktober och den 12 november 2009. Det totala antalet kommentarer på dessa 
undersökta inlägg är 1222 stycken. 

Magdalena  Graaf  bloggar  för  närvarande  på  sin  egen hemsida  magdalenagraaf.se,  där  hon har 
bloggat sedan den 30 september 2009. Innan hon började blogga där, hade Magdalena en blogg på 
bloggfamiljen.se, där hon skrev från och med april 2009. De 30 inlägg som valdes ut för vidare 
analys, är dock hämtade från Magdalenas nyare blogg och är skrivna mellan den 5 november och 
den  11  november  2009.  Totalt  för  de  30  blogginläggen  i  Magdalenas  blogg,  förekom  635 
kommentarer.

Samtliga av de 30 inlägg som valdes ut för analys, skrivna av Henrik Johnsson, är hämtade från 
bloggfamiljen.se. Perioden då dessa inlägg har publicerats, är mellan den 7 oktober och den 12 
november 2009. 103 kommentarer totalt förekom på dessa utvalda 30 blogginlägg. Det medför att 
Henrik är den som fått minst respons på sina inlägg av de fyra undersökta bloggarna. 

Den fjärde  bloggen som använts  för  denna undersökning är  Alex Schulmans ”Att  vara Charlie 
Schulmans pappa”.  De 30 inlägg som valts ut och sedan analyserats är skrivna av Alex mellan den 
1 november och den 12 november 2009. Dessa 30 blogginlägg visade sig innehålla totalt  1491 
kommentarer. Det innebär att Alex blogg är den av de fyra undersökta bloggarna som har det största 
antalet kommentarer. 

För  att  kunna  besvara  frågan  om  huruvida  kändisarna  är  privata  eller  inte  på  sina  bloggar 
analyserades även de bilder som kändisarna publicerat på sina bloggar. Detta för att undersöka vad 
dessa bilder föreställer och om de föreställer exempelvis de kända personernas barn, därmed kan 
klassas som privata.

3.2 Metod vid analys av materialet
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Först och främst beslutades att 30 inlägg skulle väljas ut från var och en av de fyra bloggarna. Totalt 
skulle  därmed  120  blogginlägg  analyseras.  Detta  gick  till  på  det  sättet  att  det  senast  skrivna 
blogginlägget på varje blogg, blev det första utvalda inlägget som valdes ut för analys. De därefter 
följande 29 senast skrivna inläggen blev de resterande inläggen. 

För att det utvalda materialet sedan skulle kunna analyseras, användes en kvalitativ textanalys där 
samtliga  120  blogginlägg  analyserades  närmare.  För  att  på  enklaste  sätt  kunna  klassificera 
blogginläggen delades de vidare in i  olika kategorier beroende på inläggens innehåll,  via en så 
kallad ”checklista” (se bilaga). Varje enskilt blogginlägg studerades därmed närmare för att se vad 
det  innehöll.  De  kategorier  som  inläggen  kunde  placeras  in  i  var:  privat,  allmänt,  
känsloutlämnande, yrkesrelaterat, ofullkomlighet/svaghet och aktuell händelse.

Därefter klassificerades samtliga 120 inlägg in i de olika kategorierna. Ett inlägg klassades som 
”privat” om det på något sätt handlade om familjen eller dylikt, på samma sätt som det klassades 
som ”yrkesrelaterat” om personen skrev något om sitt yrke. I de fall då ett blogginlägg handlade om 
något av allmänt intresse, om kändisen exempelvis skrev att det varit problem med bloggen, hörde 
det till ”allmänt”. Behandlade ett inlägg något aktuellt i samhället, som till exempel svininfluensan, 
hamnade det under kategorin ”aktuell händelse”. Om ett inlägg på något sätt visade att den person 
som skriver uttrycker en känsla över något eller på något sätt att den inte klarar av något, föll dessa 
inlägg  inom  kategorierna  ”känsloutlämnande”,  respektive  ”ofullkomlighet/svaghet”.  De  olika 
blogginläggen kunde även falla under flera av de olika kategorierna, detta framför allt beroende på 
att de fyra undersökta bloggarna ofta innehöll långa inlägg. 

Då  blogginläggen  var  färdiganalyserade  analyserades  därefter  de  eventuella  medföljande 
kommentarerna från läsarna på varje inlägg. Detta skedde på ett liknande sätt som vid analysen av 
inläggen. De tillhörande kommentarerna placerades därför även de in i  olika kategorier från en 
”checklista” (se bilaga). Kategorierna som kommentarerna kunde placeras in i var: positiv, negativ,  
fråga, allmän, anonym och neutral.  Kommentarerna klassades som ”positiv” respektive ”negativ” 
beroende  på  om det  direkt  i  kommentaren  gick  att  utläsa  om den  hade  positivt  eller  negativt 
innehåll. På ett liknande sätt placerades en kommentar i kategorin ”fråga” om den innehöll en fråga 
och i ”allmän” om den endast bestod av en rent allmän kommentar. I de fall då det inte gick att 
utläsa  vad innebörden av en  kommentar  var,  placerades den in i  kategorin ”neutral”.  Slutligen 
kunde kommentarerna även placeras in i kategorin ”anonym” i de fall då inget namn angavs. 

Antalet kommentarer på ett blogginlägg är tydligt synliga i slutet av varje inlägg, där står även hur 
många kommentarer varje inlägg har tilldelats. I de fall då kommentarerna kunde klassas som såväl 
positiva  som negativa  och  dessutom  innehöll  en  fråga,  skapades  en  ny  kategori  för  att  varje 
kommentar skulle kunna falla innanför ramen av en kategori, exempelvis kunde då kategorin kallas 
”positiv+negativ+fråga”. Antalet kategorier för kommentarerna, kunde av den anledningen på vissa 
inlägg bli betydligt flera än det ursprungliga antalet. Dessutom kunde en del kategorier tillkomma 
på vissa inlägg, som exempelvis i några fall där läsarna tipsade om något, då lades kategorin ”tips” 
till.

Bilderna  på  bloggarna  kategoriserades  efter  vad  de  föreställde,  men  även  beroende  på  vad 
blogginlägget handlade om, detta gällde framför allt i de fall då bloggaren själv fanns med på bild i 
ett inlägg. Om en bild föreställde någon familjemedlem klassades den dock som privat. 
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4. Analys 

4.1 Analys av blogginläggen

Det här kapitlet redogör för de mest framträdande resultaten som analyserna som genomförts av  
blogginläggen har visat. Kapitlet redogör även för analyserna av de tillhörande kommentarerna  
som bloggens läsare har lämnat på inläggen. 

4.1.1 Analys av Pernilla Wahlgrens blogg 

Vid en analys av Pernilla Wahlgrens blogg visar den sig vid en första anblick vara av stor variation 
när det gäller dess innehåll. Bloggen är färgglad och innehåller även förhållandevis mycket bilder. 
Pernilla uppdaterar sin blogg så gott som dagligen, ibland med två-tre inlägg om dagen. Pernilla 
skriver framför allt om saker som är av allmänt intresse, men blandar detta med sådant som skulle 
klassas som mer privat.  En uppseendeväckande faktor  med Pernillas blogg är att  hon uttrycker 
mycket känslor i många av de inlägg som hon publicerar på bloggen, hon berättar även gärna om 
yrkesrelaterade frågor. 

Av de 30 blogginlägg som har analyserats och är skrivna av Pernilla, innehåller nästan samtliga, 
totalt 28 inlägg, något som kan sägas vara av allmänt intresse. Bland annat berättar Pernilla i ett av 
inläggen om vilken restaurang hon varit på i Göteborg och vad hon ätit och druckit under besöket. 
Detta gör hon med rekommendationer och även med adress till restaurangen. På ett liknande sätt 
tipsar hon även om en bok hon börjat läsa, som hon rekommenderar och recenserar i ett inlägg. 

Hälften av inläggen, det vill säga 15 inlägg, har vad som kan sägas vara privat innehåll. Dessa 
inlägg handlar till en stor majoritet om hennes familj och då framför allt om barnen och något de 
gjort eller liknande. Exempelvis skriver Pernilla i de analyserade inläggen om att hennes barn är 
sjuka, som i det här inlägget från den 2 november:

”Tågresan hem idag från Göteborg var raka motsatsen mot förra gången, då jag reste med en liten sjuk Theo som 
hade blåsor i munnen och inte var på sitt soligaste humör pga de dumma blåsorna som gjorde så ont! Nu hade vi 
en hel kupé för oss själva och lillen satt lugnt och kollade på dvd (Stewart Little) och mindre lugnt (Mora Träsk). 

Då måste man ju såklart dansa och sjunga med i alla sångerna, samtidigt som man kollar...!”

Ur inlägget: ”Snart säger jag hej då...” 2 november.

Övriga exempel på inlägg med privat innehåll finns då hon skriver om hur hennes svägerska har 
ringt och gråtit efter att ha blivit bestulen eller om hur hon har firat Fars Dag hemma hos sonen 
Theos farföräldrar. 

I sammanlagt hälften av inläggen uttrycker Pernilla också en känsla över någonting. Till exempel 
beskriver hon i ett inlägg sin kärlek för hennes svägerska Jessika och i ett annat inlägg berömmer 
hon artisten Michael Jackson efter att ha sett hans film och berättar om hur hon gråtit där hon satt i 
biosalongen och såg filmen. I ett inlägg från den 25 oktober med rubriken ”Håll i hatten...” skriver 
Pernilla och berättar om att det nu är hennes sista vecka som bloggare på Mamas hemsida och att 
hon istället ska börja blogga på sin egen hemsida. Hon tackar bloggens läsare och även Mama för 
alla tips och råd, dessutom beskriver Pernilla hur hon anser att hon genom bloggen fått möjligheten 
att  visa upp ”den rätta Pernilla” och att  det har varit  det  roligaste med att  börja  blogga.  Detta 
uttrycker Pernilla såhär:
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”Att jag får använda mina egna ord och inte bara bli citerad (ibland även felciterad...) av journalister, har  
också varit både givande och kul.Och jobbigt....! Det är många nätter jag suttit uppe och knåpat med en text  

för att den ska bli precis som jag vill ha den!”
Ur inlägget: ”Håll i hatten...” 25 oktober. 

I samma inlägg uttrycker Pernilla även andra känslor, exempelvis en viss oro över yngste sonen 
Theo. Hon menar att familjen och framför allt barnen, är det bästa hon har och den kärleken hon 
känner för hennes barn är den allra största. Dock, menar Pernilla att det inte alltid är så lätt att vara 
mamma och ställer därför en fråga till läsarna; att vem är det egentligen som har sagt att det ska 
vara lätt att vara mamma?

Utmärkande för Pernillas blogg är att hon är den av de fyra undersökta kändisarna som skriver flest 
antal inlägg som kan relateras till  hennes yrke eller kändisskap.  Totalt förekommer nio stycken 
sådana inlägg. I de fallen handlar det mestadels om att Pernilla skriver att hon är tillbaks i Göteborg 
för att spela föreställning. I andra inlägg som kan relateras till hennes yrke, skriver hon bland annat 
lite hemlighetsfullt om att hon har stora planer på gång gällande julen, som snart ska komma att 
avslöjas i bloggen eller om hur hon en dag har gjort PR för SJ och föreställningen The Producers,  
som Pernilla nu spelar i Göteborg, eftersom SJ och föreställningen har ett samarbete. 

Pernilla skriver inte ofta om hennes ofullkomligheter eller svagheter. I fyra av de undersökta 30 
inläggen  skriver  Pernilla  om någon  ofullkomlighet/svaghet,  som i  ett  av  inläggen  där  Pernilla 
berättar om ett vin hon har druckit på restaurang, som hon inte vet om det finns på Systembolaget. 
Eller i ett annat inlägg, från den 10 november då Pernilla berättar om förberedelserna hemma hos 
henne  inför  julprogrammet  hon  ska  medverka  i  på  TV,  då  hon  uttrycker  en  annan 
ofullkomlighet/svaghet på följande sätt:

”Känns helt sjukt att ha julgran redan nu! Undrar om den kommer att barra lagom till jul...?! Med tanke på 
hur dålig jag är på att ta hand om allt som är "grönt" , så är väl risken ganska stor ha, ha.”

Ur inlägget: ”Heldag med svägerskan”. 10 november.

Ett utmärkande drag i Pernillas blogg är att hon skriver förhållandevis mycket om mat, något som 
kan anses vara av allmänt intresse, men även privat. Exempel på detta finns då Pernilla berättar om 
hur hennes son Benjamin har lagat middag en kväll och att de därefter gjorde samma efterrätt som 
den  Pernilla  själv  gjorde  när  hon  medverkade  i  TV-programmet  Tinas  Cookalong.  Två  av  de 
undersökta inläggen består också endast av ett recept, vilket också det är tecken på att mat är ett 
stort intresse för Pernilla.  

Bland  Pernillas  30  analyserade  inlägg  förekommer  sammanlagt  129  bilder.  Detta  medför  att 
Pernillas blogg därför är den av de fyra undersökta bloggarna som totalt innehåller flest antal bilder. 
Av dessa 129 bilder föreställer det största antalet, 23 stycken, Pernillas barn, vilket kan ses som ett 
privat innehåll. Pernillas barn förekommer dock även på fler bilder i bloggen, men då i sällskap av 
bland annat Pernilla själv (på totalt tolv bilder). På tre av bilderna finns Pernillas son Benjamin 
tillsammans med kollegor. Anledningen till detta beror på att även Pernillas son Benjamin spelar 
föreställning  och  att  Pernilla  varit  där  och  sett  honom  uppträda  och  då  fotograferat  honom 
tillsammans med sina kollegor.

Av de bilder som förekommer på bloggen föreställer 22 av dem något som hamnar under kategorin 
som benämns ”annat” och därför kan klassas som något av allmänt intresse. Där finns bland annat 
bilder på en bok som Pernilla rekommenderar och även recenserar i ett av hennes inlägg. Dit hör 
även till exempel bilder från en affär med bland annat leksaker och barnkläder som Pernilla tipsar 
om i ett av hennes inlägg. 
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I Pernillas totalt 30 analyserade blogginlägg gör hon inget mediebemötande överhuvudtaget. 

4.1.2 Analys av Magdalena Graafs blogg 

Efter  en analys  av  Magdalena  Graafs  blogg visar  det  sig  att  även den är  av  varierat  innehåll. 
Magdalena visar sig vara en aktiv bloggskrivare då hon uppdaterar bloggen dagligen och med upp 
till fem inlägg om dagen. Även Magdalena blandar inlägg innehållande privata angelägenheter som 
exempelvis rör hennes barn, med inlägg om allmänna ting och aktuella händelser. Hon beskriver 
precis  som  Pernilla  Wahlgren  ofta  sina  känslor  kring  det  hon  skriver  om  i  sina  inlägg,  men 
Magdalena visar även tendenser till att skriva på ett skämtsamt sätt.

Bland de 30 inlägg som analyserats i Magdalenas blogg innehåller en majoritet av dem, det vill säga 
20 inlägg, något som skulle kunna klassas som privat innehåll. Dessa inlägg handlar främst om 
Magdalena själv och hennes vänner, men även till en viss del om familjefrågor, som i ett inlägg där 
Magdalena skriver att hon haft ”familjeråd” med barnen, där de fick välja veckans middagar. I ett 
annat av de inlägg som kan anses som privata, berättar Magdalena om hur hon har slutat att äta p-
piller, då hon misstänker att de är en bidragande orsak till dålig hy. På ett liknande sätt förklarar hon 
i ett annat inlägg att hon lider av PMS (premenstruella syndrom). 

Den 8 november skriver Magdalena totalt tre inlägg i följd som kan klassas som privata och som rör 
samma angelägenhet; en hemlig man. Magdalena har kvällen innan dessa inlägg skrevs, varit ute 
och festat och morgonen därpå skriver Magdalena följande: 

”Jag har ett svagt minne att jag kan ha ringt ”mitt hjärta” vid halv 4 imorse.Usch!! Jag kan ha gjort bort  
mig! Vad sa jag? Han kanske dumpar mig nu! Sa jag något pinsamt?? Hjälp jag dör!! Ringer han inte innan 
klockan sex så e jag rökt! Nu har jag en riktig stenbumling i magen, och en pelikan i hasen, och inom kort en 

liten tår på kinden. Have i been dumpt!???”

Ur inlägget ”Är jag dumpad?” 8 November.

I samma inlägg uttrycker Magdalena på samma gång en ofullkomlighet/svaghet. Det är också den 
ena  av  de  två  gånger  i  de  totalt  30  undersökta  inläggen  som  Magdalena  skriver  om  en 
ofullkomlighet/svaghet eftersom hon i inlägget ställer frågor om det kan vara så att hon gjort bort 
sig och då hon undrar om ”han” möjligtvis kan ha ”dumpat” henne. Knappt två timmar efteråt 
skriver dock Magdalena ett nytt inlägg gällande samma fråga. Där skriver hon att hon bestämt sig 
för att ge honom en halvtimme till, skulle han inte ha ringt då, så är det över. Därefter dröjer det en 
knapp  halvtimme  och  ytterligare  ett  inlägg  har  postats  på  Magdalenas  blogg  som lyder  enligt 
följande:

”Och mina planer är ändrade.

Vi ska äta middag ikväll och gå på bio!

He’he x”

Hälften av inläggen i Magdalenas blogg, totalt 15 stycken, innehåller något som kan sägas vara av 
allmänt intresse. Som exempel kan nämnas när hon i ett inlägg skriver och förklarar hur hon har 
hittat en fluga i hamburgerbrödet till sin hamburgare från McDonalds. Ett annat exempel finns i ett 
inlägg då Magdalena berättar om hennes reaktion på en reklambild hon sett  på flyget som hon 
menar går ut på att man ska undvika att resa till Thailand och istället besöka andra platser. Hon 
öppnar  vidare i  samma inlägg upp för  diskussion genom att  fråga läsarna om var de anser  att 
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gränsen för hets mot folkgrupp går och varför det är acceptabelt att hoppa på vissa folkgrupper, men 
inte andra. 

Magdalena uttrycker även hon, ofta känslor i sina blogginlägg. Totalt i 14 av de studerade inläggen 
skriver hon om något slags känsloutlämnande. Ett exempel är då hon berättar om att hon tittat på 
fredagens Idol på TV och hur hon fick gåshud av en av deltagarnas sångröst. I ett inlägg från den 8 
november  uttrycker  Magdalena  hur  hon  känner  för  hennes  pappa  och  även  hennes  så  kallade 
bonuspappa: 

”Jag älskar dig mer än livet pappa, jag ÄR dig tacksam för livet! ”Din dag”, är varje dag pappa i mitt  
hjärta, inte bara en gång per år. Jag älskar dig mer än igår, och mindre än vad jag kommer göra imorgon.

Gunnar! Min fina underbara, kloka och godhjärtade bonusfar, utan din hand att hålla så hade livet varit  
krokigare och jag hade gått vilse och inte hittat hem.

Ni betyder allt. Er tacksamma dotter Magdalena x”

Ur inlägget: ”Är jag dumpad?”. 8 november.

Utmärkande för Magdalenas blogg är att hon inte skriver om sitt yrke överhuvudtaget. Inte i ett 
enda inlägg av de undersökta, nämner hon något om sitt yrke eller kändisskap, därmed kan inget av 
inläggen klassas som yrkesrelaterat. Däremot bemöter Magdalena media i ett av hennes inlägg. I 
inlägget  skriver  Magdalena  om  hur  hon  samma  dag  har  sett  sig  själv  på  löpsedeln  till  en 
skvallertidning och att det i  den påstås att hon är tillsammans med ”Kicken”, som är medlem i 
rockbandet The Poodles37. Om detta skriver Magdalena så här: 

”Jag är trött! Och inte nog med det så såg jag min fula nuna på ännu ett svallerlöp på Bromma flygplats..
Nu är jag ihop med Kicken!! Jag ska strypa Daniel! Han som försökte ”komma på något så LÅNGT från 

verkligheten som möjligt”, och vad fel det kan bli.
Daniel har fått sina potatisar varma och ett livstids bloggförbjud;-)

Jag och Krull goda vänner, punkt där!” 
Ur inlägget: Mc Donalds och krulliga pudlar. 9 november. 

När det gäller bilder, förekommer sammanlagt 58 stycken i Magdalenas analyserade blogginlägg. 
Elva av dessa bilder föreställer Magdalena själv. Lika antal bilder föreställer det som kategoriseras 
som  ”annat”.  Dessa  bilder  föreställer  i  Magdalenas  fall  bland  annat  en  bild  från 
hamburgerrestaurangen  McDonalds,  samt  en  bild  på  en  fluga  som Magdalena  i  ett  par  av  de 
undersökta inläggen har skämtat om. 

Precis som i Pernilla Wahlgrens blogg föreställer flera av Magdalenas bilder mat, sammanlagt nio 
bilder. Exempel på detta är när Magdalena ska tillaga en soppa och har fotograferat ingredienserna 
till denna, eller en annan bild som Magdalena publicerar på ”julgodis” hon plockat fram en kväll. I 
bloggen finns bland annat också bilder på barnen, totalt  åtta stycken, vilket kan ses som något 
privat. Övrigt som kan sägas vara privat innehåll är det faktum att Magdalena även publicerar bilder 
på sin älskade hund Lotta, som hon också nämner i flera av de undersökta inläggen och förklarar sin 
kärlek för.

37   http://www.poodles.se/band.html 2009-12-07 
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4.1.3 Analys av Henrik Johnssons blogg 

Efter  en analys  av  Henrik  Johnssons  blogg visar  även den precis  som Pernilla  Wahlgrens  och 
Magdalena Graafs bloggar, att innehållet i hans blogg är mycket varierande. Utmärkande för Henrik 
är att han är den som uppdaterar sin blogg mer sällan, ibland går det tre dagar mellan inläggen. 
Dock skriver Henrik mestadels långa inlägg, vilket medför att hans blogginlägg ofta innehåller en 
liten del av mycket. Ibland händer det också att han skriver flera inlägg per dag.

Henrik är delvis privat i sitt bloggande då han berättar om sina två söner och även publicerar bilder 
på dem. Bloggen innehåller dock även mycket av sådant som kan sägas vara av allmänt intresse och 
även Henrik uttrycker mycket  känslor  i  sin blogg.  Den 8 oktober,  skriver  Henrik att  han varje 
måndag och torsdag ska börja skriva inlägg på engelska, dessa inlägg kommer dock att bestå av 
sammanfattningar av det han tidigare skrivit på svenska. Anledningen till detta, är att han vill att fler 
ska kunna ta del av bloggen.

I  Henrik  Johnssons  blogg innehåller  totalt  26 av  de  30  analyserade  inläggen något  av  allmänt 
intresse. Exempelvis skriver Henrik gärna om musik han lyssnar på eller filmer och TV-serier som 
han sett och vill tipsa läsarna om i bloggen. Bland annat skriver Henrik i ett inlägg från den 9 
oktober att en av hans vänners pappa, har en 87-årig faster som ska på maskerad, där hon ska vara 
utklädd till en gravid nunna. Det menar Henrik visar på en person med fria beslut och stor integritet 
och drar en parallell med huvudrollsinnehavaren i TV-serien Californication.  Henrik skriver:

”I övrigt är det en tv-serie som rekommenderas varmt. Vill du hellre se ett snyggt drama om när överste  
Claus von Stauffenberg försökte mörda Hitler kanske Valkyria är ett bättre val. Nej förresten, vill du att din 
kille ska sitta ensam vid tvn för att du ska göra något annat kan du hyra Valkyria. Alla killar gillar Andra 

Världskriget. Och de flesta killar gillar även Tom Cruise. Såg filmen igår kväll”.
Ur inlägget: ”Hank Moody, min stalker”.  9 oktober.

Ytterligare exempel på inlägg som kan sägas vara av allmänt intresse är ett  inlägg från den 12 
oktober med rubriken ”Är det verkligen samma pappa och son?” där Henrik förklarar hur han gillar 
frågesporter och att han ska medverka i ett TV-program med populärkunskap. Därfter anordnar han 
själv en egen quiz för bloggens läsare, där de får svara på några frågor.

Av de undersökta 30 inläggen kan totalt 25 av dem, sägas ha något som kan ses som privat innehåll. 
Eftersom Henrik skriver att syftet med bloggen är att den ska vara en berättelse i hans egen version 
om hur det var för hans son Alvar att växa upp, så handlar många av hans inlägg om sönerna. Dessa 
inlägg kan handla om allt från att han berättar om vad de har ägnat sig åt under dagen, till att Henrik 
har  försökt förklara någonting för sin äldste son Alvar.  Detta gör Henrik mycket detaljrikt  och 
välbeskrivet, vilket det bland annat finns exempel på i ett inlägg från den 9 november, då Henrik 
berättar att han försökt förklara för sin son att det var 20 år sedan Berlinmuren revs. I samma inlägg 
skriver Henrik också att han haft sin första samhällsvetenskapslektion med Alvar då Henrik tog med 
sig honom, då han skulle avlägga sin röst i det svenska Kyrkovalet. 

Den 23 oktober skriver Henrik om en annan privat angelägenhet då han berättar att  Alvar haft 
mardrömmar  under  föregående natt,  men  han skriver  även om nappar,  vilket  han  uttrycker  på 
följande sätt:

”Jag hade napp till jag var 6 år och följdaktligen risigt formade tänder. Alvar kastade sin på fyraårsdagen 
efter mycket kvirr. Nu är det du Ed. Du blir ju tyst av nappen, men kommer du att kunna sluta? Gör vi oss en 

tjänst och dig en otjänst?”
Ur inlägget: ”Jag jagade spöken”. 23 oktober. 
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Hälften  av  de  undersökta  blogginläggen  skrivna  av  Henrik  visade  sig  vid  en  närmare  analys 
innehålla något slags känsloutlämnande. Som exempel kan nämnas det första av Henriks inlägg som 
har varit föremål för analysen i denna undersökning, inlägget ”Mike Tyson Baryard” från den 7 
oktober. I detta inlägg förklarar Henrik hur han känner sig denna dag:

”Jag har annars varit på dåligt humör idag. Stingslig. Har försökt att jobba lite och fortsätta fundera på 
vilka namn vi ska ge till den nyfödde. Tog mig en löptur i höstens vackra natur i ett försök att springa ifrån 

de svarta molnen och komma hem med ett glatt sinne. Jag älskar att vara omgiven av skönhet som bara 
ligger och väntar.”

Ur inlägget: ”Mike Tyson Baryard”. 7 oktober. 

I endast två av de analyserade inläggen skriver Henrik om en ofullkomlighet/svaghet. Ett exempel 
på en ofullkomlighet/svaghet gäller det faktum att han för allra första gången ska fira Halloween 
och att sonen Alvar ska gå ut och skrämmas och fråga ”bus eller godis?”. Henrik skriver:

”Jag har sett en massa amerikanska filmer med pumpor och bus, men aldrig fått eller ställt frågan om snask 
eller bus själv. Visst hette det “sanning eller konsekvens” när vi var små? Eller är det något annat?”

Ur inlägget: ”Det spelar ingen roll hur du spelar, bara det känns rätt”. 31 oktober.

Vidare skriver Henrik och riktar sig till sonen för att förklara att det under hans barndom endast 
fanns Alla Helgons Dag. 

Gällande  de  bilder  som Henrik  publicerar  på  sin  blogg  förekommer  totalt  i  de  30  undersökta 
inläggen 78 bilder. Majoriteten av dessa bilder föreställer barnen, som kan ses som privat innehåll. 
Barnen förekommer på totalt 31 av de 78 bilderna, dock förekommer barnen även tillsammans med 
Henrik på sju av bilderna och tillsammans med hustrun Malin på två av bilderna. 

Den bildkategori som det förekommer näst mest med bilder i är kategorin ”annat”, dit totalt 20 av 
bilderna kan kategoriseras in. Dessa bilder föreställer bland annat Henriks bil. Dit räknas också 
bland annat en bild på ett naturlandskap, som Henrik tagit då han varit ute på en löptur.

Henrik skriver inte i  något  av de undersökta inläggen om något  som skulle kunna ses som ett 
mediebemötande.  Det  förekommer inte heller bland det  undersökta blogginläggen,  något  inlägg 
som skulle kunna relateras till hans kändisskap.

4.1.4 Analys av Alex Schulmans blogg 

Vid en första anblick av Alex Schulmans blogg ser den precis som de övriga tre bloggarna i denna 
undersökning ut att vara blandad till sitt innehåll. Bloggen uppdateras dagligen och ibland med upp 
till  fyra inlägg om dagen. Alex blandar även han, inlägg om privata angelägenheter som gäller 
framför allt hans nyfödda dotter och hennes utveckling, med inlägg om sådant som kan sägas vara 
av  mer  allmänt  intresse.  Dock  visar  det  sig  att  inläggen  med  privat  innehåll  är  de  mest 
framträdande.

Av de 30 analyserade inläggen i Alex Schulmans blogg, visar sig 18 av dessa, innehålla det som kan 
kategoriseras som privat innehåll. Framför allt handlar dessa privata inlägg om hans dotter Charlie, 
om hennes olika framsteg och utveckling. Bland de inlägg som analyserats med privat innehåll, 
skriver Alex bland annat och berättar om den dagen då Charlie för första gången får äta något annat 
än mjölk och får smaka på gröt. Detta beskriver han i detalj och även hur Charlies reaktion var. 
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Ett annat exempel på ett inlägg med privat innehåll är då Alex skriver och berättar om ett besök på 
barnavårdscentralen som han gjort med sambon Amanda en dag, för att bland annat väga och mäta 
dottern Charlie. Han förklarar hur både han och Amanda älskar att få fram de så kallade ”kurvorna” 
som visar Charlies utveckling då det gäller hennes vikt och längd. Alex uttrycker i samma inlägg 
också hur mycket han gillar att retas med sin sambo Amanda och skriver följande:

”Och vi tittar med öppna munnar på hur hennes kurva ligger ovanför medelkurvan för längd och vi tycker  
att det är helt fantastiskt. Och jag, som gillar att reta Amanda, säger högt så att kvinnan hör: "Det är ju  
underbart, Amanda. Nu kanske hon kan bli fotomodell som du drömmer om trots allt”. Det har Amanda 

aldrig drömt om på något sätt, det har hon aldrig velat, men jag gillar den konstiga stämningen som uppstår.  
Amanda protesterar, säger till kvinnan: "Du förstår att han skojar, va?" Och kvinnan ler och säger 

"absolut", MEN HON FÖRSTÅR KANSKE INTE RIKTIGT! Och Amanda känner sig så dum och sen fnissar  
jag i en halvtimme efteråt”.  

Ur inlägget: ”Som vi älskar att se KURVORNA”. 5 november.

Eller som i ett annat exempel som finns i ett inlägg skrivet av Alex på Fars Dag, där han berättar en 
historia om hans döde far och en turnering kallad ”Coca-cola Cup”, hans pappa brukade anordna 
årligen på midsommar för sina barn och hur den turneringen förde dem samman. Detta inlägg kan 
därför klassas dels som privat, dels som ett känsloutlämnande:

”I Juli i år födde min fästmö Amanda en dotter. Och jag sörjer så att Charlie aldrig fick träffa min pappa.  
Det är så mycket jag vill berätta om min pappa för Charlie när hon blir lite större. Men jag vill inte sitta  
efter middagen med en kaffe och cognac, bli sentimental och berätta skrönor om min pappa för en dotter  

som till sist flackar ointresserat med blicken. 
Istället vill jag gå till affären, köpa en fotboll och en kasse med Cola-burkar, gå ut på en äng med min dotter 

och säga: ”Coca-cola Cup av den 22:a årgången är härmed invigd!” 
Ur inlägget: ”Saker man tänker på under Fars Dag”. 8 november.

Alex uttrycker även, i flera fall känslor i sin blogg. I totalt åtta av de analyserade inläggen gör han 
något  slags  känsloutlämnande,  som i  exemplet  ovan.  Detta  medför  att  han  är  den  av  de  fyra 
undersökta kändisarna som uttrycker minst med känslor på sin bloggsida. Ett annat tydligt exempel 
där Alex uttrycker känslor finns dock i ett inlägg från den 7 november, där Alex skriver om hur 
Charlie på morgonen har somnat om och hur han själv hinner göra kaffe och ta fram snuset, han 
uttrycker följande:

”Det ljuvliga i denna stund! Det sköra i denna stund - måtte den räcka några ögonblick till! Det fantastiska i  
att finna denna oerhörda njutning i detta lilla. Vissa måste sätta sig i ett flygplan och hoppa fallskärm för att  

få en kick. Jag behöver bara en tupplur från Charlie, en kopp kaffe och en snus i det skumma 
vardagsrummet. Jag känner just nu den renaste lycka”

Ur inlägget: ”Jag känner just nu den renaste lycka”. 7 november..

Alex Schulmans blogg är den andra av dessa totalt fyra, som innehåller inlägg som kan relateras till 
hans yrke eller kändisskap. Av de 30 undersökta inläggen, innehåller sju av dem yrkesrelaterad 
information. Detta sker exempelvis då han i ett inlägg från den 10 november berättar om att han i 
skrivande stund befinner sig på radiostationen tillsammans med sin mamma och håller på arbetar 
med manuset inför programmet ”Schulman i P1” som ska sändas senare samma dag.
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Ett annat exempel på ett inlägg som innehåller yrkesrelaterat innehåll är när Alex skriver om hans 
program ”The Schulman Show” som sänds i Aftonbladets webb-tv. Han efterlyser i inägget läsarnas 
åsikter om vad de ansåg var positivt respektive negativt med programmet och han vill  även ha 
övriga kommentarer från människor som sett programmet. Därmed öppnar Alex upp för att folk ska 
kommentera inlägget.

Alex gör även i de undersökta inläggen ett mediebemötande. Detta gäller det faktum att Alex blivit 
uppringd av en kvällstidning som frågat honom om han skulle vilja kommentera ett påhopp som 
gjorts i TV-programmet ”Robins”, där det talats om Alex och där han blivit jämförd med en häst. 
Om detta skriver Alex: 

”Det var väl inte så farligt? Skulle jag bli arg för att någon skämtar om mitt utseende? Det skulle just sett  
snyggt ut, det. Alltså, jag vill mena att det kanske inte var VÄLDIGT ROLIGT eller FIFFIGT, men så kan det  

ju vara ibland när man sitter i en redaktion och måste kläcka lustigheter. Allt blir inte superkul”.  
Ur inlägget: ”Hånad i Robins!”. 9 november.

Bland de  undersökta  30  inläggen skrivna  av  Alex  förekommer  även endast  ett  inlägg då  Alex 
skriver om en ofullkomlighet/svaghet. I inlägget skriver Alex att han ser saker som egentligen inte 
finns. Han har alldeles för mycket som ska göras, därför gör han istället ingenting. Alex bara stirrar 
och tar inte tag i något, trots att han verkligen borde göra det.

När det gäller bilder i Alex Schulmans blogg förekommer totalt i den andelen blogginlägg som har 
undersökts  44  stycken.  Det  medför  att  av  de  kändisar  vars  bloggar  varit  föremål  för  denna 
undersökning, är Alex den som publicerar det minsta antalet bilder. Majoriteten av de bilder han 
publicerat föreställer det som skulle kategoriseras som ”annat”. Exempelvis kan till denna kategori 
räknas  bland annat  en  bild  på  en  snusdosa  och en  kaffekopp eller  en bild  på  dörren  till  Alex 
bokhandel då han vill visa att den utsatts för klotter. 

Elva av Alex bilder föreställer dottern Charlie, vilket kan kategoriseras som privat innehåll. Hon 
förekommer även på en bild tillsammans med Alex. Övrigt som Alex publicerar bilder på är Alex 
själv, som totalt finns med på fem bilder. Även hans sambo Amanda förekommer på bild totalt fem 
gånger. Totalt sett är därmed de bilder som kan klassas som privata i majoritet. 

4.2 Analys av läsarnas kommentarer
Denna del av uppsatsen innehåller en redogörelse av den analys som gjorts av de kommentarer som 
läsarna har lämnat i de olika kändisarnas bloggar. Delkapitlet kommer bland annat att redogöra för 
antalet  kommentarer  på  bloggarna.  I  detta  delkapitel  redogörs  även  för  vilka  olika  typer  av 
kommentarer som förekommer på de olika inläggen. Kommentarerna delades efter deras syfte in i 
kategorierna:  positiv, negativ, frågor, allmän, anonym eller  neutral. Detta delkapitel redogör även 
för vilken typ av inlägg som har fått flest antal kommentarer.

4.2.1 Pernilla Wahlgrens kommentarer
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Totalt sett till samtliga kommentarer på Pernillas 30 inlägg, förekommer 1222 kommentarer. Av 
denna totala mängd kommentarer i Pernillas blogg, har det inlägg som fått flest kommentarer, totalt 
194 stycken. I detta blogginlägg med rubriken ”Håll i hatten” från den 25 oktober skriver Pernilla 
att det är sista veckan hon bloggar för tidningen Mama och att hon istället ska börja blogga på sin 
egen  hemsida.  Majoriteten  av  kommentarerna  på  detta  inlägg  är  positiva,  totalt  150  stycken. 
Framför allt skriver läsarna i de positiva kommentarerna att de blivit skrämda av Pernillas inlägg 
och trott att hon ska sluta blogga helt och att det inte får vara fallet, då de uppskattar hennes blogg 
så mycket. Det förekommer även ytterligare kommentarer som är positiva på detta inlägg, av dessa 
är elva stycken anonyma, sju av dem i kombination med en fråga och fem stycken innehåller även 
ett tips till Pernilla. Till detta inlägg hör även tre negativa kommentarer, varav en är anonym. I en av 
dessa kallas Pernilla ”reklambloggare” och personen som kommenterar menar att Pernilla endast 
överröst bloggens läsare med en massa reklam. Nio av kommentarerna går ej att utläsa innebörden 
av och resterande kommentarer på inlägget består av kommentarer till andra som kommenterat eller 
länkar till en annan webbsida.

Det av Pernillas inlägg som fått näst störst respons, har totalt fått 121 kommentarer. Detta inlägg tar 
upp  en  aktuell  händelse,  då  Pernilla  behandlar  frågan  om svininfluensavaccinet,  eftersom hon 
påpekar att hon flera gånger fått frågan om det av läsarna. Inlägget innehåller ett klipp hämtat från 
webbsidan  Youtube,  som visar  en flicka som fått  förvånande biverkningar efter  vaccinet,  vilket 
skrämmer  Pernilla.  Av  kommentarerna  som  gjorts,  är  58  stycken  allmänna  kommentarer  om 
vaccinet och åsikter om vad läsarna tycker om det. 30 av kommentarerna rör själva klippet, som det 
är tydligt att det förekommer flera åsikter och påpekanden om. Detta medför att det även skapas 
diskussioner mellan kommentarerna till inlägget. Resterande kommentarer till detta inlägg är därför 
framför allt kommentarer till andra kommentarer.

När det gäller negativa kommentarer i Pernillas blogg förekommer totalt på de 30 inläggen, 34 
stycken. Dessa kommentarer är dock inte alltid endast negativa, utan förekommer i flera av fallen i 
kombination med exempelvis en fråga. Två av de negativa kommentarerna är dessutom anonyma. 
De inlägg som fått negativa kommentarer är av olika slag, de relaterar heller inte alltid till det som 
själva inlägget handlat om, utan kan gälla något helt annat. Som till exempel denna kommentar med 
negativt innehåll som tilldelats ett inlägg som handlar om att Pernilla inte har något nät och därför 
inte kan blogga, men där kritiken egentligen syftar till något helt annat; en tävling Pernilla startat i 
ett tidigare inlägg:

”När Pernilla är tillbaka på nätet igen hoppas jag hon ber om ursäkt för oss som känner oss kränkta att vi  
inte får vara med och tävla för vi inte har barn.”. 

Här visar dock Pernilla att hon även tar till sig negativ kritik och respekterar sina läsare, eftersom 
hon senare ändrar tävlingens villkor och även låter dem som inte har barn vara med och tävla om att 
vinna en dator.

Sett till det totala antalet kommentarer är den vanligaste responsen som ges på Pernilla Wahlgrens 
blogg  positiv.  Totalt  563 av  kommentarerna  kan anses  vara  positiva.  Dock  kan dessa  positiva 
kommentarer även förekomma tillsammans med exempelvis en fråga. 

Pernilla  svarar  delvis  på  den  respons  hon  fått.  De  frågor  som  ställs  till  Pernilla  via 
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läsarkommentarerna gäller ofta hennes kläder eller inredning och inköpsställe för detta. Det sker 
ofta då Pernilla exempelvis visat en bild hemifrån. Detta är också något Pernilla verkar ha i åtanke 
då  hon  i  en  del  av  inläggen  där  hon  finns  med  på  bild  skriver  var  kläderna  kommer  ifrån, 
exempelvis på följande sätt:

”Min tunika har ett år på nacken och kommer från "Miss Mine" , lacktights från Asos och stövletter från 
Zara.”

Ur inlägget: ”Förkväll och dessertfrossa”. 21 oktober.

På ett liknande sätt gör även Pernilla då läsarna skriver en kommentar och undrar över receptet på 
något som Pernilla har bakat eller tillagat och sedan berättat om i bloggen med både text och bild. 
Pernilla besvarar då detta genom att sedan publicera receptet i ett nytt inlägg. Även om Pernilla inte 
besvarar varje kommentar, är hon dock tydlig med att visa att hon uppskattar de kommentarer hon 
får och inleder eller avslutar flera av de undersökta inläggen med att tacka, som detta exempel visar:

 
”Stor kram till er alla mina hääärliga bloggvänner som ger mig så mycket fin respons, så hörs vi igen i  

morgon!”
Ur inlägget: ”Håll i hatten...” 25 oktober.

4.2.2 Magdalena Graafs kommentarer

I  Magdalena  Graafs  30  undersökta  inlägg,  förekommer  totalt  635  kommentarer.  Det  av  de 
undersökta inläggen som har fått flest kommentarer i Magdalenas blogg har fått 77 kommentarer 
totalt.  I  detta  inlägg  med  rubriken  ”Hämd!  En  djävulsk  plan”  från  den  6  november  skriver 
Magdalena om sitt mående, hon skriver att hon känner sig pigg och utvilad och de där dagarna hon 
kallar ”tycka-synd-om-sig-själv-dagarna” är härmed över, hävdar hon. Tillsammans med sin syster 
ska hon även komma på någon slags hämnd på skvallertidningarna. Därefter påpekar hon hur hon 
anser att läsarna vet allt om vad som händer i hennes liv, därför vänder hon sig nu till läsarna och 
undrar vad de ska göra i helgen. Som svar på detta får Magdalena hela 51 kommentarer som kan ses 
som allmänna, i dessa svarar läsarna på Magdalenas fråga och berättar därmed om deras planer för 
helgen. Detta kan se ut exempelvis på detta sätt:

”Jag skulle ha åkt till New York i morgon kväll, men får vänta tills nästa helg i stället pga makens schema. 
Så blir nog bara till att slappa. Mina svärföräldrar ska hålla en födelsedags middag för mig i morgon, fyller  

år på tisdag :)”

Dessa allmänna kommentarer förekommer även i kombination med andra typer av kommentarer. 
Till exempel förekommer 18 allmänna kommentarer tillsammans med en positiv kommentar som 
detta exempel visar:

”Du är skön. jag har slutat att köpa se och hör för din skull. Jag och min man skall åka Kiel båten från 
Göteborg ikväll, så det blir mys och shopping helg”. 

Här får först Magdalena beröm från läsaren, sedan talar personen själv om någonting. Eller som 
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nedanstående exempel visar, där en allmän kommentar förekommer i samband med en fråga som i 
två av kommentarerna:

”Ikväll blir det fredagsmys med sonen till idol, imorgon har vi inga planer, har du något förslag?=)” 

Det inlägg som i Magdalenas blogg har fått näst flest kommentarer, är ett relativt kortfattat inlägg 
skrivet den 8 november med rubriken ”Nu har han ringt!”, vilket sammanlagt fått 41 kommentarer. I 
inlägget skriver Magdalena lite hemlighetsfullt om att en viss ”Han” har ringt och att planerna för 
kvällen nu har ändrats: de ska äta middag och därefter gå på bio. Av de medföljande kommentarerna 
till detta inlägg är de flesta vad som skulle anses allmänna. De flesta av kommentarerna uttrycks 
kortfattat som till exempel:

”Go girl =) Hoppas du får en toppenkväll!” 

Många av läsarna blir också nyfikna och visar det tydligt genom att uttrycka det på bland annat 
följande sätt: 

”Oh la la! Jag blir så nyfiken, vem är det som kallas hjärta :-) Hoppas Ni hade en härlig kväll. Kram!”

En annan läsare uttrycker även hon sin nyfikenhet, dock på ett annorlunda, nästan nedlåtande sätt, 
då hon uttrycker:

 ”Woaw, då lär vi få se vem i skvallerblaskorna snart ;) eftersom dom kommer sitta som hökar i alla  
biografer ikväll haha trevlig kväll!” 

De negativa kommentarerna är totalt sett i Magdalenas blogg få till antalet. Totalt förekommer sju 
kommentarer med negativt  innehåll.  En av dessa förekommer också i  sällskap av en fråga.  De 
negativa kommentarerna går oftast inte heller att relatera till bloggens innehåll, utan verkar skrivas 
endast  för  att  en  person  vill  uttrycka  något  negativt.  Ett  exempel  då  en  negativ  kommentar 
förekommer är i ett inlägg där Magdalena egentligen pratar om vaccinet mot svininfluensan, där en 
person bara uttrycker:

”Varför inget äckelparadnummer om vad du skall göra med Hänt Extra? Troligtvis sant och faaannn vad 
media då är bra! Snacka skit, du vet nog när o hur du skall använda den.”

När det gäller huruvida Magdalena svarar på de kommentarer hon har tilldelats på bloggen, gör hon 
det på sätt och vis i ett inlägg riktat till bloggens läsare, då hon tackar dem genom att skriva detta:

”Tack för att ni finns! Jag är så förbaskat glad som har er, omtänksamma, fina kärleksfulla och förstående 
är ni! Jag önskade att alla fick känna sånt stöd och sådan värme av sina nätvänner som jag;-)

Stor god’natt kram x”

Ur inlägget: ”Jag älskar verkligen er!!”. 5 november.

Detta  är  också  det  inlägg  som totalt  sett  har  fått  flest  antal  positiva  läsarkommentarer.  Totalt 
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tilldelades inlägget 30 kommentarer och av dessa kan totalt 27 ses som positiva. Ett exempel på hur 
kommentarerna för detta inlägg ser ut är följande:

”Och vi är så förbaskat lyckliga som har dig! Du förgyller min, och säkert fleras, vardagar genom dina 
roliga, känslosamma, fantastiska inlägg.” 

Det totala antalet positiva läsarkommentarer i Magdalenas blogg visade sig vara 221 stycken, varav 
154 var rent positiva, medan 67 uppträdde i kombination med andra typer av kommentarer som 
exempelvis en fråga. Eller som i detta exempel tillsammans med en rent allmän kommentar:

”Älskar din blogg! Är hemma med ont i halsen, känner mig ensam och jävlig ;) Singel är jag också, och inte  
lär man träffa nån när man sitter hemma sjuk. Sluta inte blogga nu Maggan, alla gillar dig!”

I de undersökta inläggen finns även exempel på att Magdalena tar sig tid att svara på de frågor hon 
får i kommentarerna. Som exempelvis i ett inlägg den 7 november, där hon skriver att hon fått 
frågor om vad hon använder för hudkräm. Magdalena skriver då att hon skulle kunna ljuga om att 
hon använder en massa dyra krämer, men att hon egentligen är riktigt dålig på att sköta om sin hy. 

4.2.3. Henrik Johnssons kommentarer 

I Henriks blogg förekommer på de 30 inläggen som har analyserats i denna undersökning, totalt sett 
103 kommentarer. Detta medför att han är den av de fyra undersökta kändisarna, som har fått det 
minsta antalet kommentarer av läsarna på bloggen. 

Det av de analyserade inläggen i Henriks blogg som har fått flest antal kommentarer är ett inlägg 
från den 20 oktober med rubriken ”Brand Brushed – vilket märke är jag? Och du?”. Detta inlägg har 
totalt fått 22 kommentarer och i det berättar Henrik om hur han varit till Stockholm under dagen 
och hur han på vägen dit krockade lindrigt med en annan bil. I samma inlägg uppmuntrar Henrik 
också läsarna att göra en liten övning som han själv gjorde då han satt i morgonkön på väg in till 
Stockholm. Övningen går ut på att blunda och tänka ut de tre varumärken som är i ens närmaste 
närhet för tillfället. Det är också just denna övning, som visar sig vara den enda anledningen till att 
läsarna har kommenterat inlägget, eftersom samtliga 22 kommentarer endast består av olika namn 
på varumärken. Här följer ett exempel:

”Klocka: Omega
Bil: BMW

Kläder från MQ”

Totalt  sett  när  det  gäller  den  positiva  responsen  på  Henrik  Johnssons  blogg  är  40  av  de  103 
kommentarerna positiva, dock uppträder hälften av de positiva kommentarerna tillsammans med till 
exempel en fråga eller en annan allmän kommentar. Framför allt riktar sig den positiva responsen 
till Henriks båda söner som i detta exempel:

”Han är ju för söt eran lilla pojk, och den stora också:)”
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Dock får även Henrik personligen ta emot en hel del positiv respons, som i denna kommentar:

 ”Jag tycker du skriver så bra och verkar ha ett härligt liv med din fina familj.” 

Totalt sett förekommer endast två kommentarer som kan klassas som negativa. Då uppträder även 
en av dessa negativa kommentarer i kombination med en fråga. I ett av inläggen som fått en negativ 
kommentar skriver Henrik om att han har sagt ”Vad var det jag sa?!” för sista gången till sonen 
Alvar när han exempelvis ramlar. Han ställer sig dock frågan vad han nu ska säga istället, vilket en 
av läsarna reagerar på på följande sätt:

”??????????????????
-allstå jag är stum!!!!

Vaddå säger/har ni sagt “va vad det jag sa” när ert barn ramlar?????????
-Ärligt talat jag blir ledsen för era barns skull…. om man innan säger håll i dig nu hjärtat/va försiktig  

m.m…. och om barnet sen ramlar så springer man väl fram och TRÖSTAR!!! INTE säger-va vad de jag 
sa!!!”

Ett utmärkande drag när det gäller läsarkommentarerna på Henriks blogg är att det på flera inlägg 
överhuvudtaget inte förekommer några. Detta är fallet på hela fem av de undersökta blogginläggen. 
Inläggen består av blandat innehåll, därför är det inte möjligt att säga att en viss typ av inlägg blir 
utan kommentarer.

 
Då  det  gäller  de  frågor  som  bloggens  läsare  har  ställt  i  kommentarerna  på  Henriks  blogg, 
förekommer totalt 23 stycken, av dessa är det dock endast två som innehåller en ensam fråga, de 
övriga 21 innehåller även bland annat en positiv kommentar. Henrik svarar i stort sett på samtliga 
av de frågor som ställts i varje inlägg. Han gör detta i slutet av dessa inlägg under rubriker som 
”facit” eller ”facit på frågor”. Det gör att Henrik är den av de undersökta bloggarna som är den som 
framför allt svarar på läsarnas kommentarer. 

4.2.4 Alex Schulmans kommentarer 

Alex Schulmans blogg visar sig efter en analys vara den av de fyra undersökta bloggarna som ger 
upphov till flest reaktioner och kritik, då den innehåller flest antal kommentarer från läsarna. Det 
totala antalet läsarkommentarer visade sig vara 1491 stycken. 

Det av de undersökta inläggen som skapar allra störst uppmärksamhet från läsarna är ett inlägg 
postat av Alex den 10 november med titeln ”Iskall eller kokhet?”. Detta inlägg tar upp det faktum 
att Alex påstår att han och sambon Amanda har ett stort problem som ger upphov till så gott som 
dagliga problem. Problemet består i hur de ska klä på dottern Charlie då de ska gå ut. Alex menar 
att Amanda vill klä henne alldeles för varmt. Nu vänder sig Alex till läsarna för att de ska svara på 
vem som egentligen har rätt. Av det totala antalet 252 kommentarer som tilldelats detta inlägg, är 78 
stycken av det allmänna slaget. De innehåller framför allt beskrivningar om hur läsarna brukar klä 
sina barn då de ska vistas utomhus. Som i följande exempel:

”Min 9 månaders ligger ute i vagnen och sover nu. Hon har långärmad body, byxor, strumpor,  
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ylletröja,bomullsmössa, sockor och en overall på sig. Hon ligger i en åkpåse. Hon är alltid varm o skön när 
hon vaknar, förutom näsan och kinderna som är friskt rosa. :)”

Den typ av kommentar som är näst vanligast i detta inlägg har kategoriserats som ”tips”, eftersom 
de på något sätt uttrycker någon slags hjälp för hur Alex och Amanda ska veta hur de ska klä sin 
dotter. Detta är därmed ett exempel på då en kategori fått läggas till då de inte kunde klassificeras 
som någon av de ursprungliga kommentartyperna och var tydligt framträdande. Totalt förekommer 
66 sådana kommentarer. Några exempel ser ut som följer:

 
”Lagom är helt klart bäst. Varför krånga till det. Köp en tunn fleeceoverall och använd i åkpåsen, lägg till  

en filt om det blir jättekallt. Jobbigt att krånga med tjocka tröjor osv...
Lycka till!”

”Lägg en termometer i vagnen, enklare än så kan det väl inte bli? Lägg i flera på olika ställen i vagnen om 
ni fortfarande är oense ;)”

Övriga kommentarer till  detta inlägg är bland annat de som håller med Alex i denna fråga (31 
stycken) och de som håller med Amanda (19 stycken). Resterande kommentarer består framför allt 
av en blandning av de övriga kommentartyperna.

Det inlägg som fått det näst största antalet kommentarer är ett inlägg med rubriken ”Behöver er 
hjälp” från den 3 november. I detta inlägg berättar Alex om hur dottern Charlie är mycket intensiv 
till sättet, men hur hon snabbt tröttnar på en leksak. Dessutom vill hon stå dygnet runt, men hon kan 
inte stå utan hjälp från Alex eller Amanda och sätter de ner henne blir hon galen. Därför efterlyser 
Alex nu i detta inlägg, tips på en leksak för en fyra månader gammal baby med ”sittproblem” som 
Alex  kallar  det.  Av de  kommentarer  som tilldelats  detta  inlägg är  en  stor  majoritet,  totalt  143 
kommentarer något som kategoriserats som ”tips”, några exempel på hur dessa ser ut är som följer:

”INTE gåstol, hennes rygg klarar inte det ännu! Däremot: Sätt på er en barnsele och sätt henne så att hon 
är framåtvänd, då kan hon titta på världen uppifrån samt delta i allt som händer. LOVAR att hon kommer att  

älska det eftersom hon antagligen vill se världen ordentligt! Lycka till!”

Eller:

 En gåstol låter som det enda rätta!

Utöver dessa tips förekommer även tolv tips till, men dessa ges då i sällskap av en länk som direkt 
visar den produkt personen som kommenterat tipsar om. 17 av kommentarerna kategoriseras som 
neutrala  och  går  därmed  inte  att  utläsa  innebörden  av.  Resterande  kommentarer  hör  till  flera 
kategorier, men är så pass få till antalet, att de inte går att säga något om huruvida de har betydelse 
för resultatet.

De negativa kommentarer som förekommer på de 30 undersökta inläggen skrivna av Alex, rör först 
och främst kritik mot Alex och hans program ”Schulman show”, eller det faktum att läsarna anser 
att bloggen uppdateras för sällan och att läsarna undrar var han håller hus. 

Ett av de inlägg som fått flest negativa kommentarer (åtta stycken) heter ”22 flaskor (vad används 
de till)?”. I detta inlägg skriver Alex om hur han samma morgon har tagit en dusch och rivit ner 
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flera flaskor som stod uppradade på badkarskanten, vilket medförde att han räknade dem. Då han 
upptäckte att de är 22 till antalet frågade han sambon Amanda om alla flaskor verkligen behövdes 
och om hur han fick ett ”ja” till svar. De negativa kommentarerna till detta inlägg rör dock inte 
endast flaskorna i sig, en av kommentarerna är istället en åsikt om Alex sambo Amanda och lyder:

”din kvinna verkar vara en mycket störd kvinna.”

I en annan kommentar uttrycker en annan läsare sig på ett liknande sätt, men då istället om Alex: 

 Ibland undrar jag om det är något allvarligt fel på dig. Du är den största toffeln i världshistorien. Se till och 
slå näven i bordet annars kan jag garantera att erat förhållande inte kommer bli långvarit. Ingen tjej vill  

vara tillsammans med en toffel......INGEN!!!

Sett till de positiva kommentarerna på Alex Schulmans blogg förekommer totalt i de analyserade 
inläggen 389 stycken. Av dessa visade sig 252 kommentarer vara rent positiva, medan 137 av de 
positiva kommentarerna uppträdde med en eller flera av de övriga kommentartyperna. Som i detta 
exempel då kommentaren dels är positiv, dels allmän:

”Helt underbart inlägg! =) Jag gillar dig, du har sån skön stil! =) Riktigt söt dotter också! 
Kolla gärna in min blogg, handlar om mig och min hjärtsjuke son.”

När det gäller responsen på kommentarerna så bemöter Alex läsarna i några få fall bland de 30 
undersökta inläggen. Detta gör han då genom att publicera ett nytt blogginlägg. Exempelvis sker 
detta när läsarna har kritiserat Alex, då de anser att han är dålig på att uppdatera bloggen. Alex 
skriver då att han haft fullt upp att göra, förklarar vad han gjort och att bloggen därmed tyvärr blivit 
lidande, vilket han ber om ursäkt för.

4.3 Resultat av de genomförda analyserna 

Detta  delkapitel  redogör  för  de  resultat  som  analyserna  av  blogginläggen  respektive 
kommentarerna har gett.  Resultaten kommer att  presenteras genom att  de frågeställningar som 
ställdes i början och som har varit utgångspunkterna för denna uppsats, besvaras en i taget. 

Gällande den första frågeställningen för denna uppsats; vad de olika kändisarna väljer att skriva om 
är det efter en analys av de totalt sett 120 blogginläggen, tydligt att se att bloggarna till en stor del är 
av varierat innehåll. Berättelser från det vardagliga livet, som behandlar exempelvis kändisarnas 
barn och en eventuell partner är ett mycket vanligt inslag. Dock skriver de även om sådant som kan 
sägas vara av mer allmänt intresse. Detta kan exempelvis handla om att  kändisarna skriver om 
eventuella fel eller störningar med bloggen som förekommer för tillfället eller att de ber om ursäkt 
för att de inte har kunnat uppdatera bloggen. Andra exempel på då de skriver om saker av allmänt 
intresse, är  då de skriver om en bok som de läst  eller en film de sett  som de berättar om och 
recenserar. 

Utmärkande för de fyra undersökta bloggarna är att de alla uttrycker relativt mycket känslor i sina 
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blogginlägg.  Dessa  känsloutlämnanden gäller  till  en stor  majoritet  familjen och då framför  allt 
barnen, som de uttrycker kärlek eller beundran för. Kändisarna uttrycker dock även känslor för sina 
partners, syskon eller andra personer som står dem nära. De känsloutlämnanden som görs kan även 
gälla beröm av en annan känd person eller att kändisarna exempelvis känner oro över något, som 
sina barn. Det förekommer dock knappt några inlägg alls där dessa fyra utvalda kändisar skriver om 
deras ofullkomligheter och svagheter, bara i ett fåtal exempel. 

När det gäller frågan om i hur stor grad dessa kändisar skriver om sitt kändisskap på bloggarna, 
visar det sig att dessa fyra kändisar inte gör det i särskilt stor grad. Av de fyra kändisarna, vars 
bloggar varit föremål för denna undersökning är det endast två av dem som skriver något om sitt 
kändisskap;  Pernilla  Wahlgren  och  Alex  Schulman.  Det  är  dock  inget  de  skriver  om  särskilt 
frekvent, då knappt en tredjedel av deras undersökta inlägg behandlar detta. I de fall då det gör det, 
skriver exempelvis Pernilla om att hon har spelat föreställning och Alex om att han spelat in ett 
radioprogram.

Den andra frågeställningen för denna uppsats, tar fasta på om huruvida kändisarna är privata i sina 
bloggar eller inte och om de är det, hur detta visar sig. Efter en analys av dessa 120 blogginlägg 
framgår det tydligt att samtliga av de fyra undersökta kändisarna, delvis är privata på sina bloggar. I 
minst  hälften av inläggen skriver  samtliga av kändisarna om något  som kan anses  vara privat. 
Mycket av detta handlar om kändisarnas familjer; deras mående, vad de har gjort under dagen och 
liknande. Även genom att publicera bilder på bloggen visar dessa kändisar upp sitt privatliv, då 
många av bilderna föreställer de kända personernas familjemedlemmar, andra släktingar och vänner 
bland annat.

Gällande responsen på bloggarna, hur den ser ut och om kändisarna svarar på den, visar en analys 
att  många  av  inläggen  ger  stor  respons.  Det  förekommer  trots  allt  åtminstone  hos  en  av  de 
undersökta kändisarna, Henrik Johnsson, inlägg som inte får några kommentarer överhuvudtaget. 
Den blogg vars 30 inlägg totalt visade sig ha flest antal kommentarer var Alex Schulmans, med 
1491 kommentarer. Henrik Johnssons blogg, visade sig vara den som på hans 30 undersökta inlägg 
hade tilldelats det minsta antalet  kommentarer,  103 stycken. Skillnaden på antalet kommentarer 
visade sig därför vara stor.

Undersökningen visade även att det inte är möjligt att säga att det alltid är en viss typ av inlägg som 
tilldelas den största andelen kommentarer, utan att dessa blogginläggs innehåll varierar. De inlägg 
som fått flest antal kommentarer, kan därmed innehålla såväl saker som kan sägas vara av allmänt 
intresse,  som  privata  angelägenheter.  Detsamma  gäller  antalet  positiva  respektive  negativa 
kommentarer som läsarna har gett. Sett till antalet negativa kommentarer som förekommer behöver 
de inte heller  gälla just  det  inlägget som kommentaren tillhör.  Det verkar snarare  som om den 
negativa  kommentaren  har  skrivits  enbart  för  att  personen  som kommenterat  ska  skriva  något 
negativt om kändisen eller något som kändisen har gjort.

Undersökningen visar att samtliga av de fyra kändisarna svarar på delar av den respons de får på 
bloggarna,  detta  gäller  framför  allt  de  frågor  som  ställs  till  kändisarna  av  läsarna  genom 
kommentarerna. Detta genomförs då vanligtvis på det sättet att  kändisarna publicerar svaren på 
frågorna i ett nytt inlägg och på samma gång nämner att de tidigare har fått frågan om det av en 
läsare. En av kändisarna, Henrik Johnsson, har vad han bland annat kallar ”facit” i slutet av flera 
inlägg där han svarar på frågor.
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Den  sista  frågeställningen  för  den  här  uppsatsen,  var  huruvida  dessa  fyra  kändisar  bemöter 
medierna i sina bloggar och om så är fallet, hur det gör detta. Efter en undersökning av dessa fyra 
kändisars bloggar, visar det sig att två av kändisarna, Magdalena Graaf och Alex Schulman gör 
mediebemötanden. Dock gör de endast detta en gång var. Dessa mediebemötanden görs då direkt på 
deras bloggar och går till på det sättet att de först förklarar vad som har hänt eller vad som påstås 
om dessa kändisar. Därefter uttrycker de sina egna tankar och åsikter kring detta i inlägget.
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5. Diskussion

I  detta avslutande kapitel  diskuteras bland annat de resultat  som analyserna av blogginläggen  
respektive kommentarerna av läsarna har gett. Här finns även lite egna reflektioner.

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka gränsen mellan det privata och det offentliga 
såsom det kommer till uttryck på fyra utvalda svenska kändisars bloggsidor. Jag ville bland annat 
undersöka vad dessa så kallade kändisar väljer att skriva om på sina bloggar, i hur stor utsträckning 
de väljer att skriva om sitt kändisskap, huruvida de är privata på sina bloggar och hur det i sådana 
fall kommer till uttryck. Dessutom ville jag undersöka hur responsen från bloggens läsare ser ut och 
om  kändisarna  svarar  på  den.  Slutligen,  ville  jag  också  undersöka  om  kändisarna  gör  några 
mediebemötanden i sina bloggar och ifall de gör det, hur de visar detta. 

Innan jag påbörjade min undersökning hade jag mina föraningar om att det skulle visa sig att det 
privata har kommit att bli allt mer tydligt sedan bloggarnas antågande. Detta visade sig också till en 
stor del stämma, då samtliga av de fyra undersökta kändisarna visade sig skriva om sådant som kan 
klassas som privat. Frågan om hur denna utveckling skett blir därför svår att undvika. Dock tror jag 
att samhället har haft en betydande roll för detta, då även det under modern tid har blivit mer öppet. 
Det finns allt fler människor som vill prata öppet om sina liv eller som på andra sätt vill visa upp 
det. Det verkar som om dessa människor inte vill dölja saker för andra, trots att de inte känner en 
stor majoritet av beskådarna. De verkar inte känna någon rädsla inför att  göra det heller.  Detta 
behöver dock inte betyda att dessa människor avslöjar precis allt. Det kan vi omöjligt veta.

Det förekommer även andra exempel på att människor blivit mer öppna då det gäller att berätta om 
sig själva, bland annat med webbtjänster som till exempel Facebook. Tjänster som denna har blivit 
mycket populära på mycket kort tid. Inte heller där verkar människor vara rädda för att berätta för 
mycket om sig själva, jag kan själv ibland höja på ögonbrynen när jag läser vad vissa har skrivit då 
de uppdaterat sin så kallade ”status” eller då jag ser vilka bilder de valt att publicera på sig själva. 
Ett  annat  liknande exempel  är så  kallad  reality-tv,  där  människor  inte  heller  verkar  sätta  några 
gränser när det kommer till vad de säger eller gör framför TV-kamerorna. Jag tänker framför allt på 
Big Brother där flera så kallade ”skandalscener” utspelat sig genom åren. Även Paradise Hotel är 
ett exempel på ett TV-program där människor verkar kunna göra det mesta för att vinna och inte 
heller där bry sig nämnvärt om att allt spelas in.

Även i början då jag satte igång med analyserna av de här fyra bloggarna, blev jag flera gånger 
förvånad över det jag fick läsa och se på bloggarna. Jag förvånades framför allt av hur mycket de 
berättade  om  sina  barn  och  hur  mycket  bilder  de  publicerade  på  dem.  Samtliga  av  de  fyra 
kändisarna har relativt små barn, två av dem så pass små att de fötts i år. Detta medförde att jag flera 
gånger undrade vad dessa kändisbarn ska tänka när de växer upp och blir så pass stora att de inser 
hur deras föräldrar skrivit om dem och publicerat bilder på dem på Internet, som är en så offentlig 
plats när de var så små och inte hade något att säga till om. Jag undrade också över hur kändisarna 
som gör det tänker och vad de vill uppnå med det hela.

När det gäller de kändisar som har varit föremål för denna undersökning tror jag delvis att flera av 
dem har en baktanke när de väljer att börja blogga. De vill på sätt och vis berätta om sina liv, men 
också göra PR för det de håller på med karriärmässigt för tillfället. För någon av dessa kändisar tror 
jag även att det kan vara så att de på sätt och vis inser att deras karriär är över, men att de inte vill 
glömmas bort och därför börjar blogga för att på så sätt ändå kunna uppdatera relativt många om 
vad som händer i deras liv och på så sätt göra läsarna påminda om att de finns.
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I flera fall under mina analyser insåg jag också hur kändisarna själva uppmuntrade sina läsare till att 
kommentera. Exempelvis då de bad om tips angående något eller frågade efter läsarnas åsikter kring 
något. Eller som Magdalena Graaf gjorde då hon berättade om sin ”hemlige man” och på det sättet 
verkligen väckte läsarnas nyfikenhet genom det tillvägagångssättet som hon utformade sitt inlägg 
på. Kändisarna söker med en sådan metod därmed uppmärksamheten själva, vilket jag anser är ett 
mycket smart sätt. 

Jag tänkte också genomgående under arbetet med denna uppsats på den utgångpunkt jag hade; att 
jag ville undersöka gränsen mellan det privata och det offentliga. Nu i efterhand kan jag tänka: 
fanns det ens en gräns för detta när det gäller de bloggar jag undersökte? Flera gånger under min 
undersökning förvånades och förundrades jag över vissa saker som dessa kändisar publicerade på 
bloggarna. Jag undrade flera gånger varför de ens egentligen valde att publicera vissa av inläggen. I 
en del av fallen funderade jag också över om de inte tänkte på vilka reaktioner det de skrev om 
kunde skapa bland läsarna. Trots allt väljer dessa kändisar att prata om privata angelägenheter på en 
offentlig plats som Internet och tydligt är att det skapar reaktion i de allra flesta fallen, eftersom 
läsarna lämnar kommentarer.  Därför  kan  man säga att  det  privata  har  blivit  mer  offentligt  och 
gränsen mellan dessa två, blir därmed inte längre lika tydlig.
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Bilaga 1-  Exempel på checklista för analys av blogginlägg och kommentarer 

Blogg I – Pernilla

Inlägg nummer:
Datum/klockslag:
Analys av inlägget

Yrkesrelaterat
Allmänt intresse
Aktuell händelse
Privat
Känsloutlämnande
Ofullkomlighet/svaghet

Analys av kommentarerna
Antal
Positiva
Negativa
Neutrala/går inte att säga
Frågor
Anonyma
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