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Abstract 

I den här studien har jag fokuserat på unga tjejers bloggande. Det har tidigare varit ett åsidosatt 

ämne i Sverige, även om internationella studier finns. Jag har velat ge en bild av den diskurs 

som finns kring tjejers bloggande i Sverige idag, samt få några tjejers eget perspektiv på sitt 

bloggande och bloggläsande. För att uppnå detta har jag genomfört en medieanalys där ett antal 

tidningsartiklar granskats, samt genomfört en fokusgruppintervju med fem bloggande tjejer. Ur 

medieanalysen framkom att den övergripande diskursen kring tjejers bloggande är 

ogiltigförklarande och ofta nedsättande, men med vissa öppningar där tjejerna får agens och 

trovärdighet. Ytlighet i form av mode och intimiteten i den privata sfären konstrueras som 

något tjejer är bra på, samtidigt som dessa egenskaper blir starkt kritiserade i media eftersom 

det ytliga anses onödigt och det intima allt för privat. En anledning till detta är att bloggar har 

en publik potential då deras innehåll är synligt för alla, vilket strider både mot normer kring att 

fina flickor inte ska dra till sig uppmärksamhet, samt den äldre generationens 

tolkningsföreträde när det kommer till vad som ska hållas privat. Fokusgruppen upprepar en 

stor del av den diskurs som media förmedlar, vilket resulterar i att tjejerna nedvärderar sitt eget 

bloggande. Samtidigt finns det ett motstånd där tjejerna ifrågasätter vem som sätter agendan för 

statushierarkin där de själva återfinns längst ned, samt ser positiva aspekter av kvinnliga 

bloggare, så som deras mod och individualitet, som media ofta ignorerar.  
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Gör som 3175 andra idag: Skapa din egen blogg!
1
 

 

Bloggar och bloggande är ett ständigt aktuellt ämne. Förändrar bloggarna våra medievanor och 

verkar demokratiserande, eller är de bara ett värdelöst tidsfördriv? Varför vill miljoner svenskar 

läsa om några bortskämda tonårstjejers vardag? Är det tryckta ordets tid förbi? Alla dessa 

frågor och många andra har i olika former dykt upp i den svenska mediedebatten de senaste 

åren. Samtidigt som bloggande alltså debatteras flitigt provar allt fler själva på att blogga. 

Ungefär 500 000 svenskar bloggar i dagsläget (Findahl, 2010:46), och av dessa är hälften tjejer 

mellan 12 och 24 år. Tre fjärdedelar av alla tjejer i 20-årsåldern har någon gång provat att 

blogga och runt 90 % av alla tonårstjejer läser bloggar (Findahl, 2010:47). Bloggande är 

uppenbarligen en stor del av unga tjejers värld, men hur speglas denna sysselsättning i en 

samtida mediedebatt? Tidigare forskning har bland annat visat att medelålders mäns bloggar 

premieras i tryckt press och på rankingsidor eftersom att den rådande diskursen i samhället inte 

låter de röster som kommer till tals genom bloggarna representeras i tryckt press på samma 

sätt. Några studier har visat en stark koppling mellan bloggar och den kvinnligt kodade, ofta 

nedvärderade, dagbokskulturen samt till hur femininitet konstrueras genom konsumtion. Jag 

vill undersöka hur tjejers bloggande diskuteras i en svensk kontext, samt hur några bloggare 

själva förstår bloggosfären
2
. I egenskap av att själv vara en ung bloggare har jag en inblick i 

och förståelse för bloggosfären som kan vara till hjälp när olika dimensioner av den undersöks 

och diskuteras, samt ett uppriktigt intresse för dess vitt skilda invånare. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med min studie är att visa hur medias diskurser kring unga tjejers 

bloggande formar bloggarnas egna upplevelser och synsätt, samt vilka krockar och 

intressekonflikter som uppstår. I förlängningen vill jag nyansera bilden av den unga kvinnliga 

bloggosfären och öppna för en förståelse som erkänner dess dynamik.  

I denna studie undersöks ett antal tidningsartiklar som berör bloggande från de senaste 

årens stora svenska tidningar för att skapa en övergripande bild av medieklimatet kring tjejers 

bloggande, samt utreda närmare hur diskurser kring detta skapas och värdeladdas. Jag är även 

intresserad av hur bloggande tjejer själva ser på sitt bloggande och förhåller sig till de diskurser 

som finns kring bloggande idag. Utifrån en fokusgrupp som genomfördes med fem tjejer 

                                                 
1 Citatet är hämtat från förstasidan på en av Sveriges populäraste bloggportaler, blogg.se, där tusentals personer 

varje dag skapar en egen blogg och många fler skriver inlägg och kommentarer. Portalens bloggar domineras av 

unga tjejer och portalen marknadsför utvalda bloggar på teman som mode, personligt, inredning och familj. (11-

01-03) 
2 ”Bloggosfären” är ett ord som här används för att beskriva helheten som utgörs av bloggar, författare och 

betydelser inom dessa grupper och sfärer.  
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kommer frågor om hur de förhandlar kring sitt eget bloggande, vilka könade normer som syns i 

deras resonemang och huruvida feministiska ställningstaganden eller motstrategier kan spåras 

att besvaras. 

  

Metod  

Medieanalysen baseras på artiklar ur Sveriges sex största tidningar: Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgsposten. Artiklarna valdes 

ut genom innehåll och i analysen tas ingen hänsyn till huruvida de kommer från dags- eller 

kvällspress. För att söka artiklar tog jag hjälp av databasen "Artikelsök", som är heltäckande 

för svenska tidningar. Funktionen "ämnesord" användes för att få fram artiklarna, som sedan 

hämtades ur Mediarkivet eller via tidningarnas egna hemsidor. Totalt hade 124 artiklar från 

åren 2009 och 2010, det senaste året endast fram till november, indexerats under ämnesordet 

"bloggar". Av dessa undersöktes 98 artiklar översiktligt, eftersom övriga publicerats i tidningar 

utanför urvalet. Dessa delades sedan in i några generella kategorier efter innehåll: allmänt 

(livsstil, mat, barn), demokratifrågor (inför valet, vem har makten), mediedebatt (vilken roll har 

bloggen, vad är twitter), mode (modereportage, modets roll i bloggvärlden) samt intervjuer. 

Artiklarna indexerades också efter vilka personer de i huvudsak berörde: unga tjejer, unga 

killar, vuxna män och vuxna kvinnor.  

 Utifrån denna första översikt valde jag ut 20 artiklar för en djupare analys, som på något 

sätt knöt an till unga tjejers bloggande och diskurser kring detta. Dessa artiklar närlästes med 

avseende på normer, värderande uttryck kring unga tjejer och för att finna gemensamma drag 

och mönster. Medieanalysen delades sedan in i sex teman utifrån de större gemensamma drag 

som framkom i artiklarna och den fortsatta analysen utgick från dessa teman. Utöver detta 

använde jag mig också av två viktiga svenska bloggkataloger, sidor som automatiskt indexerar 

och registrerar nya blogginlägg och statistik från bloggar. Bruket av dessa syftar främst till att 

ge en generell inblick i den svenska bloggosfären och att användas som bas för den kvalitativa 

delen av medieanalysen.  

 För att få ett kompletterande perspektiv och kunna se viktiga konflikter och normer i 

diskurserna genomförde jag även en fokusgruppintervju där fem tjejer som själva bloggar 

deltog. Fokusgrupper är bra för att synliggöra normer inom en grupp, samt undersöka 

performativt socialt samspel (Halkier, 2010), vilket passar denna undersökning. Deltagare till 

fokusgruppen söktes både genom en öppen ansökan i form av lappar som sattes upp i 
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gymnasieskolor och på centrala ungdomsmötesplatser samt genom ”snowball sampling
3
” 

(Halkier, 2010:29–30) med ett facebookevent och eftersökning på några stora bloggar vars 

ägare är bekanta med mig. Tre av de slutliga fem informanterna hade svarat på lapparna, en 

hade sett både en bloggpublikation och lappar och en sista hade blivit kontaktad av en bekant 

till mig. Urvalet är således inte randomiserat, utan de som svarade var engagerade bloggare 

som ville prata om sin blogg. Målet med uppsatsen är dock inte att ge en helhetsbild av den 

svenska bloggosfären eller unga tjejers bloggvanor, utan att kvalitativt undersöka hur några 

tjejer förhandlar kring sitt bloggande och vilken påverkan den samtida mediedebatten har på 

dessa resonemang.  

 De tjejer som deltog var 16 till 18 år, bodde för tillfället i en stor svensk stad och gick 

alla ett studieförberedande program på gymnasiet. Fyra av tjejerna gick på samma skola, men 

ingen deltagare kände någon annan sedan tidigare, då de gick olika program. Fokusgruppen var 

semistrukturerad, vilket innebär att ett antal frågor ställdes, men mycket av diskussionen drevs 

av deltagarna själva. Under samtalets gång genomfördes ett par övningar där deltagarna fick 

välja ut ord tagna ur de granskade artiklarna som de ansåg bäst beskrev deras egen blogg, samt 

titta på bilder, statistik och citat från sex stora kvinnliga bloggare. 

 Samtalet spelades in muntligt. Det transkriberades sedan enligt Linells nivå II: Ordagrant 

enligt konventionella skrivregler, men med talspråkiga inslag och vissa ljud- och 

känslomarkeringar
4
 (Wibeck, 2010:93–96). Jag läste sedan igenom materialet flera gånger för 

att hitta trender, upprepningar och mönster. Fem teman utkristalliserades i materialet genom 

deras frekvens och relevans för forskningsfrågorna. Den fortsatta analysen genomfördes utifrån 

dessa teman med stöd av teori. I texten har de deltagande tjejerna anonymiserats genom att de 

fått andra namn. 

 De två metoder som jag har använt mig av samverkar och går in i varandra. Den 

ursprungliga tanken var att använda medieanalysen som en bakgrund för fokusgruppens 

samtal, något som till viss del fortfarande stämmer. På grund av de många intressanta fynd som 

gjordes och den dynamiska verklighet som framträdde, där bloggarna får makt över media 

genom sitt läsarantal samtidigt som media definierar och har inflytande över bloggosfären, 

valde jag dock att låta dem samtala med varandra i ganska stor utsträckning. 

 

 

                                                 
3 I ”snowball sampling” efterfrågar forskaren informanter genom att be sin bekantskapskrets rekommendera 

lämpliga personer, som i sin tur kan finna fler personer. På så vis skapas en ”snöbollseffekt” där flera personer kan 

rekryteras. 
4 Betoningar markeras i citaten med kursiv stil, och när informanterna citerar någon annan eller sig själva på ett 

parodiskt sätt markeras detta med citattecken. Tydliga känsloyttringar skrivs ut inom parantes, och klamrar 

används när ord ändrats för att göra citaten mer lättförståeliga. I övrigt är citaten ordagrant transkriberade. 
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Min vetenskapsteoretiska grundinställning är konstruktivistisk och bygger på att ingen 

forskning kan vara helt objektiv eller ”sann”. Forskaren i exempelvis en fokusgrupp skapar 

alltid kunskapen tillsammans med deltagarna. Denna grundsyn påvekar förstås underordnade 

analytiska val och så småningom tolkningarna av resultaten. 

 Tolkningen av resultaten har skett med hjälp av flera olika teorier och teoretiker. Bland 

de viktigaste har Beverly Skeggs och hennes utveckling av Bourdieus kapital varit, där hon 

menar att femininitet kan ses som en typ av kulturellt kapital (Skeggs, 1999). Jag har även 

använt mig mycket av Cathrine Dricolls kartläggning av ung kvinnlighet i populärkultur och 

kulturell teori (Driscoll, 2002). David Buckinghams antologi om ungdomar, identitet och 

Internet där flera olika perspektiv på unga personers identitetsutveckling genom Internet tas 

upp har hjälpt mig att lyfta fram viktiga aspekter ur mitt material, liksom John Palfrey och Urs 

Gassers bok om den första generationen som växt upp med Internet (Palfrey & Gasser, 2008). 

Utöver dessa teorier används ett urval av feministiska teoribildningar för att få fram enskilda 

poänger.  

Ett av de mest centrala begreppen i uppsatsen är ”diskurs”. Jag använder mig av 

Foucaults definition. Den innebär att språket blir betydelsebärande på olika sätt inom olika 

tidsperioder och kontexter, eftersom den specifika kunskap och laddning vi lägger i ord 

förskjuts (Foucault, 2002). Diskurs används här för att beskriva och utreda det system av 

språkliga konstruktioner och betydelser som skapas kring unga tjejers bloggande. 

Jag har valt att använda mig av begreppet ”kön” istället för ”genus” genomgående i 

uppsatsen. Detta beror inte på att jag anser att ”kön” är något biologiskt givet och orubbligt till 

sin natur, utan tvärtom att både kön och genus är konstruktioner som inte går att särskilja från 

varandra. Jag utgår från Butler (1990) som dekonstruerar kön som kärnan till genusuttryck och 

istället menar att genusuttrycken skapar en illusion av ett fast kön. Det innebär inte att 

kroppens utformning är irrelevant, utan att den laddas med betydelser som utgår från en 

förförståelse av kön. I uppsatsen används därför ofta orden ”skapas” eller ”konstrueras” för att 

visa på den pågående process som kön är, men även när andra, mer låsta ord används för 

variation och sammanhang, är grundtanken att kön är en process.  

Denna uppsats fokuserar på tjejer. Jag har valt att konsekvent använda ordet ”tjej” i 

uppsatsen, dels för att det är det ord både mina informanter och media använder för att beskriva 

den diskursivt konstruerade grupp som uppsatsen utgår från, dels för att det är ett ord som 

delvis signalerar mer aktörskap än det traditionella ”flicka”, även om båda orden är fyllda med 

varierande betydelser och laddningar (Fridh & Söderberg, 2010:11). Ett problem med ordet 
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”tjej” är att dess betydelse inte är avgränsad till en viss åldergrupp, då vuxna kvinnor numera 

ofta använder sig av det för att beskriva sig själva (Fridh & Söderberg, 2010:11). Detta innebär 

dock inga större svårigheter för mig. De tjejer som representeras i fokusgruppen var alla i övre 

tonåren, varför referenser till dessa blir naturligt avgränsade i ålder. Den inneboende osäkerhet 

i åldergränser i begreppet passar också min uppsats väl, då många av de bloggar som berörs 

skrivs av personer som åldersmässigt skulle anses vuxna i andra sammanhang, men just inom 

bloggosfären konstrueras som icke vuxna. När det är viktigt att påvisa en ännu icke vuxen 

identitet, har jag använt mig av ”ung tjej”. 

 En blogg är en webbsida som frekvent uppdateras med enskilda inlägg, som hamnar i 

bakvänd kronologisk ordning (Herring mfl. 2004:1). Bloggar innehåller ofta en profil där 

namn, kön, intressen och foton kan hittas (Palfrey & Gasser, 2008:27). Herring, Scheidt, Bonus 

och Wright har identifierat tre huvudsakliga typer av bloggar. Filter-bloggar (filter blogs) 

handlar främst om externa händelser, som länkas och kommenteras medan kunskapsbloggar 

(k(nowledge)-logs) förmedlar information och observationer inom ett begränsat fält och 

dagboksbloggar (personal journals) är interna och representerar författarens inre liv och 

personliga iakttagelser (Herring mfl. 2004:5). I min studie är dagboksbloggarna överlägset 

mest representerade och diskuterade, vilket kommer att visas och utredas närmare i analysen.  

 

Tidigare forskning 

Tidigare studier om bloggande och bloggläsande fokuserar ofta på politiska och 

nyhetsförmedlande bloggar (MacDougall, 2005 och Gil de Zúñiga, Puig-I-Abril & Rojas, 

2009) eller vilka drivkrafter som ligger bakom människors bloggande (Nardi, 2004). Lejeune 

(2000), Sorapure (2003) och Karlsson (2007) skriver alla om dagboksbloggande. Lejeune och 

Sorapure fokuserar på de materiella förutsättningar som ett Internetbaserat skrivande ger, 

medan Karlsson tittar mer på effekterna av den identifikation som läsande av dagboksbloggar 

kan erbjuda.  

Det finns också ett fåtal studier som riktar in sig på ungas bloggande. Chandler & 

Roberts-Young (1998) gjorde en tidig kartläggning av hur unga personers identitet utvecklas 

genom deras hemsidor, men detta var innan bloggen så som vi känner den idag slog igenom 

som medium. En aktuell studie är Tara Chittendens ”Digital dressing up” från 2010 där hon 

visar att modebloggen är en plats där unga personer kan experimentera med och uttrycka sin 

identitet. Andra positiva aspekter lyfts fram av Driscoll (2002) och Palfrey & Gasser (2008) 

som visar hur bloggar kan utgöra motståndsrörelser och en bas för aktivism. Stern (2008) 

fokuserar på hur ungdomar producerar bloggar, och menar att den levda erfarenheten måste tas 
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med i beräkningen om vi ska förstå ungdomars vanor och drivkrafter. Willet (2008) intar en 

mer avvaktande position gentemot bloggandets positiva aspekter och belyser 

marknadskrafternas avskärmande av individens valmöjligheter. Det finns en del studier av 

kommersialiseringen av Internet och vilka könade effekter detta får (se bla. Shade, 2002, 

Cronin, 2000 och Duncan & Leander, 2000). Van Doorn mfl (2007), samt Herring & Paolillo 

(2006) har studerat hur bloggare konstruerar könade identiteter online. En annan studie som 

fokuserar på kön är Herring mfl (2004) som konstaterar att medelålders mäns bloggar 

premieras i tryckt press och på rankingsidor. De anser att detta beror på den rådande diskursen i 

samhället som redan laddat olika grupper med olika värde (Herring mfl, 2004:9). 

MacDougall ger en akademisk röst till vad som kommer visa sig vara den dominerande 

diskursen i svensk media i introduktionen till hans egen studie av nyhetsbloggar: 

At their best, blogs represent a new form of open-sourced/open-access partisan press that promises to bring 

McLuhan‟s tribal context one step closer to fulfillment. At their worst, blogs represent the latest form of mass-

mediated triviality and celebrity spectacle, with the potential to create and sustain insulated enclaves of 

intolerance predicted on little more than personal illusion. (MacDougall, 2005:575).  
 

MacDougall tar tydligt ställning för att de politiska bloggarna är mer värdefulla än de “triviala” 

bloggar som bara handlar om människors egna känslor och åsikter, inte bara för den politiska 

sfären, utan i allmänhet. 

Bloggar är ett relativt nytt fenomen och den akademiska forskningen tar tid. Det kan 

vara ett skäl till varför det i dagsläget saknas forskning på diskurser kring bloggande ur ett 

könsteoretiskt perspektiv i en svensk kontext. Unga kvinnor är sällan ett prioriterat 

forskningsområde oavsett fält (Harris, 2004), men Nätverket Flickforsk! vid Mittuniversitetet i 

Sverige har som mål att uppmärksamma, utveckla och vitalisera forskning om flickor 

(Formark, 2010). De har dock inte, trots dess stora inverkan på flickors liv, berört bloggande än 

så länge.  

Medieanalys 

Analysen är indelad i två huvudsakliga delar: I medieanalysen kartläggs och utreds den diskurs 

tidningsartiklarna skapar kring tjejers bloggande. I den andra delen analyseras fokusgruppens 

samtal kring sina egna bloggar och bloggläsande, samt hur de förhåller sig till medias diskurs. 

Medieanalysen inleds med en översiktligt sammanfattning av alla artiklar, och fortsätter sedan 

med sex teman som tar fram olika sidor av den diskurs som finns kring tjejers bloggande. 

Alla de artiklar som granskats från år 2009 och 2010 berör bloggar på ett eller annat sätt. 

Många artiklar debatterar bloggarnas roll i medielandskapet eller deras inverkan på 

demokratin, men även intervjuer och mode är frekvent återkommande ämnen. De artiklar som 
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inte kunde definieras som något av ovanstående fick etiketten ”allmänt” och de handlar ofta om 

specialintressen så som matlagning eller jogging där bloggar nämns i förbigående. Ett mönster 

som är lätt att urskilja är att nästan alla artiklar som berör demokratifrågor huvudsakligen 

handlar om eller fokuserar på vuxna personer, med en övervikt av män. I dessa artiklar är det 

också vanligt att bloggosfären framställs som viktig, med en inneboende samhällsomstörtande 

kraft (se bla. Behrang, Expressen, 09-08-06) något som bara förekommer i en av de artiklar 

som berör unga kvinnor (Nilsson, Expressen, 10-01-12). Detta stämmer med vad Herring mfl 

(2004) kommit fram till. Medias uppmärksamhet premierar de som redan är privilegierade i 

den samhälleliga diskursen. Inom kategorin mode behandlar alla artiklar utom en tjejer eller 

vuxna kvinnor, och den artikel som handlar om en ung kille som bloggar om mode framställer 

detta som något nytt, exotiskt och positivt. Baserat på den översiktliga analysen kan det 

konstateras att svensk media upprepar en normativ diskurs där män förknippas med makt och 

kvinnor med utseende och hemmet.  

Totalt berör 20 av 98 artiklar unga tjejer. Ställt mot att hälften av alla bloggar i Sverige 

författas av tjejer mellan 12 och 24 år, visar det på en snedfördelning av vilka som får utrymme 

i etablerad media. Det finns ingen tidigare forskning på hur svenska bloggar speglas i media, 

men jämfört med Herring mfl (2004) studie har det ändå skett en förskjutning åt att tjejer och 

kvinnors bloggar får mer plats. Att fler kvinnor och flickor bloggar idag kan bero på en ökning 

av Internetanvändning som skett sedan 2004 bland dessa grupper (Findahl, 2009:45), men 

tjejernas dominans verkar snarast vara en följd av den bloggkultur som uppstått under senare år 

i denna grupp. Denna bloggkultur definieras både i media och av de tjejer jag har pratat med, 

men på lite olika sätt. Efter ett introducerande avsnitt om bloggosfärens egna värderingssystem 

ska den resterande delen av medieanalysen ägnas åt att utreda vilka diskurser som finns kring 

unga tjejers bloggvanor i svensk samtida media, samt hur de skapas och upprätthålls. 

 

Vem är viktig i bloggosfären? 

För att skapa en övergripande bild av hur bloggosfären själv värderar och behandlar olika typer 

av bloggar kommer här en kort redogörelse för två stora svenska bloggkataloger och dess 

innehåll. Knuff.se är en sida som automatiskt indexerar, sorterar och graderar en mängd 

svenska bloggar varje dag. Denna sida har som uttalat mål att endast indexera "en del av den 

svenska bloggosfären med en så hög kvalitet som möjligt". Bedömningen görs efter antal andra 

bloggar som länkar till en blogg, hur ofta den uppdateras, vilket ämne som behandlas samt vad 
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bloggen länkar till och vilken bloggportal
5
 den använder. (Larsson, 2010) Sidan tilldelar olika 

bloggar "knuffpoäng" utifrån hur bra de lever upp till dessa kriterier. Av de 25 högst rankande 

bloggarna handlar alla utom två om politik och alla är skrivna av vuxna personer. Hela 19 

stycken är författade av män, medan enbart fem bloggar skrivs av kvinnor, och en har flera 

författare av båda könen. Den hierarki som skapas på knuff.se bygger till stor del på länkande, 

där stora manliga politiska bloggar i stort sett bara länkar till andra stora manliga politiska 

bloggar. På så sätt utesluts kvinnor och framförallt unga kvinnor som bloggar om annat än 

politik från topplistan och från den del av bloggosfären som anses vara av hög kvalité. Detta 

stämmer väl in med vad Herring mfl fann i sin kartläggning av status inom bloggosfären 

(2004:8). 

 En annan sida som indexerar och registrerar statistik för svenska bloggar är 

Bloggportalen.se, som ägs av Aftonbladet Nya Medier. Den är inte heller heltäckande, utan 

indexerar de bloggar vars ägare själva skapat ett konto och registrerat sin blogg. Detta får vem 

som helst göra, och sidan har inte så som knuff.se ett "kvalitetskrav". I dagsläget finns 97877 

bloggar registrerade där (11-01-03). Bland de tio mest lästa bloggarna återfinns sju kvinnliga 

bloggare, varav alla är under 30 och några är tonåringar. Två av bloggarna drivs av unga män 

och en har flera upphovsmän och -kvinnor. Besöksmässigt dominerar alltså de unga tjejerna, 

men när det handlar om "kvalitet" och vad som anses viktigt att blogga om, det vill säga politik 

och publika händelser i omvärlden, är de unga tjejerna osynliga. Den generella bild som 

framträder av den svenska bloggosfären visar alltså på ett isärhållande av kvalitet och publik 

sfär å ena sidan och kvantitet och privat sfär å andra sidan, där det ena explicit anses vara bättre 

än det andra. Denna diskurs stämmer onekligen bra in i Hirdmans könsmaktsordning där 

grundbulten i genusordningen är isärhållande av manligt och kvinnligt och ett nedvärderande 

av det kvinnliga (Hirdman, 2001:65–66), men att fastna i en teoretisk determinism när 

processen är mångfacetterad och komplicerad vore inte fruktbart. Istället ska jag ägna resten av 

medieanalysen åt att undersöka hur det uppenbara isärhållandet och värderandet skapas i 

svensk media, eftersom bloggosfärens värdesystem speglas i, och beror på, den generella 

diskurs som finns i samhället kring bloggar (Herring mfl, 2004:12).   

 

                                                 
5 En bloggportal är ett webbhotell som erhåller en bloggtjänsat där det mesta är färdigprogrammerat, vilket 

innebär att inga specialkunskaper krävs för att starta en egen blogg där. 
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Stora demokratifrågor eller superbanaliteter?  

En strategi som konsekvent användes i artiklarna för att separera och förminska tjejers 

bloggande var att tala i termer av motsatser och stora kontraster. Mode ställs ofta mot politik, 

ibland explicit som i detta citat: 

De jämför blusar och bakfyllor, ojar sig i dåligt samvete för att de missade gymtiden med den personlige 

tränaren, lider kval för att de trots sträng diet satte i sig den där Ben&Jerry-glassen alldeles nyss. [...] Mitt i 

detta gegg av superbanaliteter dyker det alltså plötsligt upp inlägg om Moderaterna. Det är verkligen en blixt 

från stålblå himmel. (Schulman, Aftonbladet, 10-09-18) 

 

Artikeln handlar om hur Moderaterna verkar sponsra stora modebloggare för att skriva positiva 

inlägg om dem inför valet, något som med rätta ska kritiseras. Däremot visar den 

nedvärderande tonen att det inte bara är Moderaterna som skribenten ogillar. Artikelförfattaren 

verkar finna det fullständigt omöjligt att en ung tjej som bloggar om vardag och mode också 

kan ha politiska åsikter, ens veckan före ett riksdagsval. Detta sätt att skriva låser in unga tjejer 

i en position där utseende och ”banaliteter” blir det enda område som de kan vara experter 

inom, eftersom de tydligt blir ogiltigförklarade när de talar om den offentliga sfären. Att den 

privata sfären är kvinnligt kodad och den offentliga sfären är manligt kodad är välkänt (DuPree 

Begos, 1987). Samtidigt som de unga kvinnliga bloggarna alltså verkar bindas till den privata 

sfären av en offentlig diskurs, måste även bloggen som medium tas med i beräknandet. Bloggar 

är oftast publika, och även om endast ett fåtal blir stora, har de alla potentialen att bli lästa av 

vem som helst. De kanske författas i hemmets vrå, men så fort ett inlägg publicerats blir det en 

del av den offentliga sfären i och med dess virtuella tillgänglighet (Reid-Walsh & Mitchell, 

2004:180). Ett skäl som framträder till det massiva motstånd och nedvärderande som tjejers 

bloggande verkar möta, är att bloggandet i sig spränger gränser och verkar provocerande. 

Tjejerna tar för sig på arena som de visserligen länge haft laglig tillgång till, men inte alls 

samma reella möjlighet att erövra som männen.  

 Femininitet nedvärderas och ifrågasätts ständigt i tidningsartiklarna. På flera ställen 

likställs unga tjejers närvaro i bloggosfären med dess obetydlighet.  

Det sägs att bloggarna sätter agendan för samhällsdebatten. I själva verket är de ointressanta och betydelselösa. 

[...] Rör det sig om landets intellektuella spets? Bloggportalen har en lista över de mest lästa bloggarna i 

Sverige. Åtta av tio av dessa bloggar utgörs av tjejer i tonåren, som skriver om mode. Det rör sig alltså om 

”dagens outfit” i olika former. Det är inte bloggar som bryter ned någon medial hierarki eller sätter någon 

agenda [...] För att sammanfatta: den svenska bloggosfären består av en liten grupp unga tjejer. Dessa tjejer 

skriver om mode eller andra saker som är ointressanta för den absoluta majoriteten av svenska folket.  

(Schulman, DN, 09-07-04) 

 

Enligt författaren är alla bloggar ”ointressanta och betydelselösa” eftersom det bara är ”en liten 

grupp unga tjejer” som bloggar, och som dessutom skriver om mode och andra, enligt honom, 

oviktiga saker. Artikelförfattaren generaliserar grovt och döljer därmed den mångfald som finns 
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både i bloggosfären i stort och bland de unga tjejernas bloggar. Den manligt kodade politiska 

sfären där ”samhällsdebatten” äger rum är det enda som tillskrivs värde.  

Modebloggarnas värde i andra sammanhang, eller möjligheten att de är värdefulla för 

unga tjejer och därmed skulle ha ett existensberättigande ignoreras helt. Författaren i artikeln 

nedan är inte lika explicit som artikeln i DN, men drar nytta av samma maktordningar när han 

insinuerar att hela bloggosfären är värdelös eftersom den inte främst behandlar politik.  

Det har sagts att bloggosfären utmanar det politiska och massmediala etablissemanget. [...] ...de 50 största 

bloggarna i landet består nästan uteslutande av modebloggar. Den överväldigande majoriteten av bloggläsarna 

i Sverige läser alltså inte bloggar för att pejla av samhällsdebatten. De gör det för att hitta en klänning till 

kvällens röj på stan. (Sandström, GP, 10-03-09) 

 

”Samhällsdebatt” och ”etablissemang” definieras utifrån manliga tolkningsramar, där mode 

skapas som en motsats till verkligt viktiga frågor, och på det sättet exkluderas ur 

samhällsdebatten. Manliga tolkningsramar för vad som är viktigt, samt klassiska uppdelningar i 

privat och offentlig sfär, används alltså för att skapa en diskurs där tjejers liv och intressen blir 

värdelösa.   

 

Motsägelsefullt mode  

Utseende och stil är en stor del av vad det är att vara tjej i dagens samhälle. Unga tjejer får 

ständigt höra hur viktigt deras utseende är genom tjejtidningar, skvallersidor och 

modeindustrins riktade reklam (Fagerström och Nilsson, 2008:54–57, Bentley, 1999:211, 

Driscoll, 2002:77). Flera skribenter målar upp en bild av modeindustrin och bloggosfären som 

oåterkalleligt sammanknutna, där unga modebloggare får ett allt större inflytande över 

kollektioner och trender. En artikelförfattare skriver att ”Bloggarna har de senaste åren blivit en 

stor maktfaktor inom modevärlden” (Danielsson & Färsjö, Expressen, 10-10-09) och många 

artiklar nämner ”dagens outfit”
 6

, en egen stil och mode i relation till framgång hos unga 

kvinnliga bloggare. På detta sätt skapas en position för bloggande tjejer där utseendefixering 

blir eftersträvansvärd och en potentiell väg till framgång.  

Beverly Skeggs skriver att en femininitet bestämd av utseende växte fram under 1700- 

och 1800-talen, samt att denna femininitet tillskrevs olika värden beroende på hur detta 

utseende tog sig uttryck (1999:158). Hon menar att Bourdieus teorier om kroppsligt kapital, ett 

kapital som tillfaller de som innehar en kropp som passar in i de kulturellt styrda teckensystem 

som definierar vad det är att vara attraktiv, kan användas till att förstå varför kvinnor investerar 

i sitt utseende. En ideal femininitet, oftast definierad av den vita medelklassen, kan uppnås 

                                                 
6”Dagens outfit” är en flitigt använd term inom bloggosfären som syftar på den kombination av kläder som någon 

valt att ta på sig för dagen. Ofta används termen i överförd betydelse och syftar direkt på de bilder av klädvalen, 

ofta i helfigur och ibland konstnärligt fotade, som många bloggare lägger upp dagligen.   
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eller närmas genom att investera pengar, tid och kunskap i sitt utseende. Femininiteten kan i sin 

tur generera ett värdefullt kulturellt kapital genom att skapa någon som mer attraktiv på 

äktenskapsmarknaden eller enligt heteronorma förståelsesystem, men det är alltid ett instabilt 

kapital eftersom makten att skapa det kulturella kapitalet ligger hos någon annan och är 

kontrollerad av normer som bara genererar positiva verkningar hos individen om de följs på 

precis rätt sätt, samtidigt som de ständigt fluktuerar och bara synliggörs när de bryts 

(1999:164). Jag menar att modebloggar är ett sätt att investera i feminint kapital, genom att 

lägga tid och pengar på olika outfits och skapa en pågående iscensättning av en moderiktig och 

värdefull femininitet, där den största framgången sker genom att avvika precis lagom mycket 

från de stora marknadskrafternas ideal för att kunna vara ”egen” och nyskapande, men aldrig 

gå utanför konsumtionssamhällets ramar (Driscoll, 2002:245). Modebloggarna som ”verkligen 

lyckas” kan omvandla sitt femininitetskapital till kulturellt eller ekonomiskt kapital genom de 

jobbintervjuer, inflytande på företag och resor de blir erbjudna. De diskurser som återfunnits i 

materialet visar på en ny dimension av Skeggs feminina kapital. Enligt henne kan femininitet 

visserligen förhandlas kring och vara viktig i enkönade grupper, men det är en manlig blick 

eller norm som främst ger femininiteten värde (1999:164). Modebloggarnas femininitets-

investeringar får däremot främst genklang hos och makt genom en kvinnlig publik. Enligt Ruth 

Peters har dagens tonårstjejer en ”exquisite peer-radar”, alltså en finstämd ”radar” som ständigt 

skannar av deras likar för att se vem och vad som passar in eller kan bli utsatt för ett potentiellt 

hån (2002:2). Detta gör att ett erkännande från likar blir ytterst viktigt i skapandet av kulturellt 

kapital. Ett kulturellt kapital kan alltså skapas även i kontexter som skapas av och för tjejer, 

och ha stort värde inom denna värld, men dess kraft utanför modeindustrins begränsade sfär är, 

vilket konstaterades tidigare i avsnittet om demokratifrågor och modebloggar, begränsad. 

Mode och utseende framställs alltså som eftersträvansvärt i bloggosfären och kan 

generera makt och olika typer av kapital, samtidigt som det också kan användas förminskande 

och ogiltigförklarande. De bloggande tjejerna blir ständigt straffade för att de ägnar sig åt sitt 

utseende. Ord som ”ytliga” och ”onödiga” är vanlig förekommande i artiklarna och 

ogiltigförklarandet, som nedanstående citat är ett exempel på, förekommer flera gånger i de 

granskade artiklarna.  

Tillsammans startade de webbtidningen Radar Magazine. Vi träffas för att tala pengar i bloggosfären.  

Det finns mängder av bilder på Emma Svensson på hennes blogg. Blont välkammat hår, stora gröna ögon, 

svarta moderiktiga kläder. När Sydsvenskans fotograf ska ta bilder säger hon att hon hellre står bakom 

kameran. Men vant kastar hon iväg pose efter pose rakt in i kameralinsen. (Monikander, Sydsvenskan ,09-12-

08) 

 

Intervjun ska handla om hur det fungerar att tjäna pengar som bloggare och på nättidningar, 

men redan i andra stycket beskrivs Emma Svenssons utseende ingående, och hon 
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misstänkliggörs genom beskrivningen av hur hon ”kastar iväg pose efter pose” trots att hon 

sagt att hon hellre står bakom kameran. Det är inte relevant för artikelns fokus hur många 

bilder författarinnan har på sin blogg, utan blir snarast ett sätt för artikelförfattaren att förstärka 

en ytlighetsdiskurs och nedvärdera hennes åsikter.  

Medias diskurs kring yta och utseende i bloggosfären utlovar framgång och  

identitetsutveckling, men skapar motstridiga positioner genom att använda samma medel för 

att ogiltigförklara och nedvärdera bloggande tjejer som investerar i femininitet genom att lägga 

upp bilder på ”dagens outfit”, som den gör för att hylla dem som lyckas.  

 

Bloggosfären vs. Gammelmedia  

Tanken på de där 15 minuterna i strålkastarljuset bara är ett musklick bort är svindlande, framför allt för unga 

människor. För den äldre och mer samhällsintresserade delen av befolkningen är bloggmyten ett sätt att hålla 

illusionen om den välfungerade demokratin vid liv. (Sandström, GP, 10-03-09) 

 

En diskurs som ständigt återkommer i artiklarna är konflikten mellan bloggosfären och tryckt 

media. Denna konflikt kan diskuteras explicit, genom att en författare exempelvis hävdar att 

den inte finns eller att bloggar aldrig kan ersätta dagstidningar, eller implicit som i citatet ovan 

där skribenten hänvisar till ”den äldre och mer samhällsintresserade delen av befolkningen” i 

kontrast till de unga som helst bara vill ha snabb berömmelse, vilket Internet kan ge. Det 

skapas en dikotomi mellan objektiv, hederlig gammalmedia och okontrollerbar, onödig och 

subjektiv ny media. Internet och bloggarna ses ömsom som farliga, ömsom som onödiga och i 

enstaka fall som betydelsefulla och intressanta. Nedanstående citat är ett exempel på det 

förstnämnda: 

Hallå, alla tonårsföräldrar! [...] vet ni om att era söta 15-åriga döttrar bloggar? Vet ni vad en blogg är? Känner 

ni till Google? Har ni en dator? [...] Denna kollektiva tystnad och medgivande till att 14-åriga barn är 

dyngraka, och visar upp det för hela världen på sina bloggar till allmän beskådan, är ett övergrepp från 

vuxenvärlden. (Skugge, Expressen, 09-08-23) 

 

Citatet är hämtat ur en artikel som handlar om att föräldrar borde läsa sina barns 

”fyllebloggar”, där ungdomarna bland annat dokumenterar sina fester i bilder och ord, för att 

kunna sätta stopp för deras festande. Författaren skapar en tydlig dikotomi mellan ”Internet-

generationen” och deras föräldrar, bland annat genom att raljera kring att de vuxna inte skulle 

ha en dator. Det är givetvis inte bra att fjortonåringar är ”dyngraka”, men artikeln konstruerar 

en bild där själva uppvisandet av fyllan är lika illa, om inte värre, än genomförandet. För en 

generation som själva inte vuxit upp med Internet och den enormt informationsdelande kultur 

som detta innebär ter det sig ofta underligt att någon vill dela med sig av sitt privatliv på det 

sättet. De vuxnas tolkningsföreträde blir tydligt när detta informationsdelande blir till något 

farligt och onödigt. Denna spänning mellan generationer där vuxna kan definiera unga har 
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utretts av Susan Herring (2008). Hon kommer fram till att media gör ungdomar till ”de andra” 

genom sitt exotiserande språk och nedvärderande uttryck. Många av artiklarna i denna 

granskning gör samma sak genom att vara totalt oförstående inför ungdomars medievanor eller 

ogiltigförklara dem på basis av att de skiljer sig från deras egna upplevelser. När de unga 

bloggarnas möjlighet att definiera sig själva försvinner i en dominerande mediediskurs lämnas 

de utan agens och kommer att få svårt att hävda sin rätt till existens. 

”The disclosure decision model”, vilket kan översättas ungefär till ”modellen för 

utlämnande beslut”, kan hjälpa oss att förstå varför unga idag väljer att lämna ut så mycket av 

sig själva på nätet. Den går ut på att personer delar med sig av saker offentligt för att uppnå 

vissa mål, som exempelvis tidsvinst, sociala fördelar eller tillhörighet och vid varje tillfälle mer 

eller mindre medvetet väger riskerna med delandet mot de potentiella vinsterna. (Palfrey & 

Gasser, 2008:24). Unga personer som vuxit upp med Internet skiljer inte på sin ”online-

identitet” och ”offline-identitet”
7
 utan de är båda delar av och uttryck för varandra (Palfrey & 

Gasser, 2008:5–7). Därmed blir interaktionen på Internet mycket viktig för ungas 

identitetsskapande. För ungdomar i övre tonåren är ett socialt sammanhang och tillhörighet av 

stor vikt för att kunna forma sin identitet och experimentera med olika uttryck för densamma 

(Kroger, 2007:83). Att dela med sig av privat information på Internet handlar oftast om att inge 

förtroende och i sin tur få tillgång till andras privata information, vilket i sin tur innebär att 

ungdomarna bygger ett socialt kapital (Palfrey & Gasser, 2008:25). Den bild du skapar av dig 

själv blir alltså ytterst viktig för nätverk och identitetsskapande, och ett aktivt deltagande blir 

en förutsättning för gemenskap och sammanhang. Bloggar är som tidigare konstaterats en stor 

del av unga tjejers värld i Sverige idag, där en majoritet någon gång själva bloggat och nio av 

tio regelbundet läser bloggar. Sett ur detta perspektiv blir det tydligt varför ”[u]trymmet för 

tjejer som partar, shoppar och skriver lite tjosan hejsan har växt otroligt” (Färnbo, Expressen, 

09-09-04) den senaste tiden. Det är helt enkelt ett sätt att skapa sig en identitet och vara 

delaktig i ett sammanhang. Detta är dock inte något som vuxenvärlden har förståelse för, utan 

diskurser i media konstruerar hela tiden den unga bloggosfären som alldeles för privat. Dess 

vinster ignoreras och hela fenomenet avfärdas kvickt med ord som ”onödig och betydelselös”. 

Ytterligare en dimension av hur unga tjejers bloggar konstrueras genom slitningen 

mellan gammelmedia och Internet blir synlig om den könade aspekten undersöks. Hur 

bloggosfären beskrivs är nämligen sammankopplat med att den blir feminint kodad. Dikotomin 

                                                 
7 Med ”online-identitet” menas den sida av dig själv du visar upp och konstruerar på Internet, online. ”Offline-

identitet” syftar på den du är utanför Internet, i den materiella världen. Dessa identiteter går givetvis inte att 

separera helt någonsin eftersom de utgår från samma person, men vuxna ser ofta en skillnad mellan dessa tillstånd 

som är främmande för personer uppvuxna med Internet. För dessa är Internet bara ännu ett medel att uttrycka sig 

själv och vara i världen. 
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mellan privat och offentlig sfär har kommit upp flera gånger i analysen, och den är aktuell även 

här, genom att det finns en förförståelse av att det de unga tjejerna bloggar om är något privat 

då det privata är kvinnligt kodat. Mode konstrueras exempelvis inte som en del av 

samhällsdebatten, och inte heller tolkas unga tjejers erfarenheter av fester, skolan och utseende 

som exempelvis ett ”träffande samtidsporträtt”, utan som ”tjosan hejsan”. Ytterligare en könad 

dimension som syns i mediedebatten är diskussionen kring objektivitet. Det finns ett tydligt 

objektivitetsideal i alla artiklar som vill visa på bloggosfärens obetydlighet jämfört med tryckt 

press, men även inom den feminina modevärlden nedvärderas bloggarna genom sin 

subjektivitet: 

...det är viktigt att skilja på de personliga bloggarna och den traditionella rapporteringen i modemagasin:    

 – Modejournalistik går ut på objektivitet och vi har rapporteringsplikt vilket innebär att vi talar om vad som 

händer i modevärlden oavsett vad vi själva tycker om det. Bloggarna baserar sina rapporter på egna åsikter.  

(Danielsson & Färsjö, Expressen, 10-10-09) 

 

Kvinnor har länge ansetts vara subjektiva och känslobaserade i vår kultur (Hirdman, 2001, 

Driscoll, 2002). Diskursen som skapas kring tjejers bloggande tar sin utgångspunkt i detta och 

tolkar tjejernas uttrycksmedel genom en förförståelse av att de är subjektiva och därmed 

mindre värda. Media kombinerar vuxenvärldens tolkningsföreträde som ”andrar” ungdomar 

med den feminint kodade och nedvärderade privatheten och subjektiviteten vilket skapar en 

diskurs som blir mycket förringande gentemot de som faller inom båda dessa kategorier: unga 

tjejer.  

 Det finns motbilder till denna dystra diskurs, även om de är relativt få. En artikel tar upp 

skrivande och menar att ungdomar skriver som aldrig förr, vilket framställs som positivt trots 

att det hotar den etablerade journalistiken. Denna artikels retorik är raka motsatsen till många 

andra, där ord som ”bättre kvalitet och mer kvalificerad information” används om bloggar, 

även om det främst är unga vuxna akademiker som inkluderas i detta. Det verkar dock som att 

författaren anser att skrivandet som unga tjejer sysslar med leder till något positivt, även om 

det inte är fantastiskt i sig, då han refererar till den ”unga mediesociala kvinnan” som ”den nya 

mediemogulen [som] precis börjat bygga sitt imperium” (Nilsson, Expressen, 10-01-12). Här 

kodas tjejernas bloggande som något otroligt positivt som ger dem makt och 

handlingsutrymme, utan att detta blir så skrämmande att det måste hämmas. Denna artikel och 

ett par andra där unga tjejer får en egen röst genom att de själva skriver i tidningarna, samt där 

bloggar benämns som ”dörröppnare” och det står att ”unga tjejer är duktiga på att lyfta fram 

varandra”, visar på en öppning där unga tjejer trots de rådande negativa diskurserna slipper bli 

helt definierade av dem och kan få tillgång till reell makt och inflytande genom sitt bloggande.  
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Fina flickor och platinablonda attackbloggar 

Många av artiklarna är porträtt av specifika bloggare. I dessa syns en dikotomi mellan ”fina 

flickor” och ”dåliga flickor”, som speglar en tydlig föreställning om hur flickor bör bete sig. En 

skillnad mellan flickor som skapas som respektabla jämfört med de ”dåliga” flickorna är 

graden av uppmärksamhet de drar till sig, samt vilken sorts uppmärksamhet. Egenskaper som 

är förknippade med skuld och skam, så som en utlevande sexualitet och att vara högljudd är 

extra svåra för en tjej att komma undan med. (Fridh & Söderberg, 2010:15–17) Två bloggare 

som framställs som ”fina flickor” är Anschia ”Foki” Wallström (fokis.se)
8
 och Angelica 

Norgren (xboxflickan.se)
9
. Foki benämns som en bloggare som ”satsar på rosa, gulligt och 

snällt, långt ifrån platinablonda attackbloggar”. I samma artikel skriver journalisten också att 

Foki inte är någon ”Kissie-blogg direkt med våldsamt tyckande och personattacker” (Amster, 

SvD, 09-10-23). Artikeln handlar om hennes framgång till vilken hon mest verkar förvånad, 

och när pengar nämns säger hon att hon sparar allt. Dessutom nämns hennes pojkvän och 

parets hängivenhet gentemot varandra två gånger i den ganska korta artikeln. Foki konstrueras 

alltså som en klassiskt fin flicka genom att hennes val att skriva om ”sin lilla vardag” och ha ett 

stadigt heterosexuellt förhållande ställs i kontrast till stora bloggar som utmanar många gränser 

för femininitet. På detta sätt blir Fokis blogg helt ofarlig trots att den läses av hundratusentals 

svenskar varje dag, medan de bloggar som används som motsatser konstrueras som verkligt 

dåliga förebilder.  

Angelica Norgren som driver en av få kvinnliga spelbloggar, framställs ännu mer som 

en förebild för tjejer än vad Foki gör. Angelica har tydliga åsikter om varför hon bloggar: ”Jag 

vill visa att det finns tjejer som genuint älskar spel, som vet vad de pratar om, och som inte är 

här för att få uppmärksamhet.” (Wallin, SvD, 10-04-16) Citatet visar tydligt att uppmärksamhet 

är klandervärt att sträva efter och visar på en falskhet, medan bra bloggare verkligen gillar 

något och kan saker om det. Återigen skapas en dikotomi mellan de alltför högljudda flickorna 

som ”bara vill ha uppmärksamhet” och de fina flickor som inte utgör något hot. Det finns dock 

en skillnad där spelbloggens författare framställs som kompetent, om än bara i jämförelse med 

andra tjejer, medan Fokis gulliga blogg bara är ofarlig. Detta tyder på att manliga sfärer som 

tv-spel fortfarande lättare associeras med kompetens, medan mode och andra klassiskt 

kvinnliga intressen inte ses på samma sätt. 

                                                 
8 Foki är en 20-årig tjej som bloggar om sin vardag, mode, söta saker och japanska prylar. Hon har vunnit flera 

stora priser för sin blogg. 
9 Angelica Norgren är 23 år och har en av Sveriges mest hyllade spelbloggar, där hon skriver om sin stora passion 

tv-spel. Hon är en av få kvinnliga spelbloggare. 
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 David Gauntlett menar att det inte finns någon klart uttalad definition av vad en förebild 

är, men det står klart att förebilder är personer vi ser upp till och delvis formar vår identitet med 

hjälp av (2008:226). I en av artiklarna tillfrågas VeckoRevyns
10

 chefredaktör Louise Bratt om 

huruvida ”bloggtjejerna är bra förebilder”. Hon svarar att ”ja, de är driftiga, unga kvinnor som i 

flera fall driver egna företag och slår sig fram på egna villkor”. (Amster, SvD, 10-06-18) Detta 

visar på en mycket positiv bild där de bloggande tjejerna innehar både kompetens och 

aktörskap, men resten av artikeln tar bara upp negativa aspekter så som den bristande 

källkritiken och det kortvariga kändisskapet som bloggande skapar. Louise Bratts uttalande står 

i så stor kontrast till resten av artikeln att intrycket blir att hon fått något om bakfoten, istället 

för att det skapas en nyanserad bild av tjejers bloggande. 

En annan aspekt av bloggare som förebilder är de vuxnas oro för att de ”dåliga 

flickorna” ska ha inflytande över tjejers val, samt oron över sitt eget begränsade inflytande. En 

skribent uttrycker det såhär: 

”Jag sitter här med bloggaren X:s bilder framför mig på datorn. Hon är 16. Blond, jättesöt och det är sprit, öl 

och cigaretter på nästan varje bild. På en bild står hon och kompisarna i raffset, de hade fest med ”porrtema.” 

Var är X:s mamma? (Skugge, Expressen, 09-08-23) 

 

I en artikel som handlar om de riktigt unga tjejernas bloggframgångar menar Carolina 

Gynning, en etablerad vuxen bloggare, att vuxna inte behöver ”moralisera över bloggarna”: 

”Det handlar om fascination. De ser de här tjejerna som någon slags seriefigur. Alla kommer inte att fixa 

silikonpattar och färga håret blont tills det ramlar av för det. [...] Snart växer de upp, tar ut implantaten och 

färgar håret mörkt” (Färnbo, Expressen, 09-09-04) 

Det hon säger är objektifierande och speglar en tydlig föreställning om att bra flickor är 

nedtonade och inte visar upp sin sexualitet, men samtidigt visar det på performativa kvaliteter 

där den överdrivna femininiteten är medveten. En annan artikel där sexualiteten blir central när 

en bloggare intervjuas är ”Bloggens superstjärnor”. Citatet nedan kommer från en intervju med 

Sveriges för tillfället största bloggare Kissie
11

 (10-12-12), som bloggar på Kissie.se. 

 

Hur är det att vara störst? Kul med lite makt. Nu har jag spelat in min egen låt och ska kanske vara med i 

Paradise Hotel. Sedan vill jag starta min egen pr-firma.  

Vad tycker du om kritiken mot din bröstförstoring? Inget, men Sverige är ett mellanland där ingen vågar 

sticka ut. (Amster, Svd, 10-06-18. Fetstil i originalet) 

 

Citatet är hämtat ur en tidningsartikel som porträtterar sex stora svenska kvinnliga bloggare
12

 

och den enda som får en fråga om sina bröst är Kissie. Den frågan kommer dessutom direkt 

efter en fråga som tydligt handlar om makt. Sexualitet och makt kopplas således ihop och 

                                                 
10 Sveriges största tjejtidning, 2010 
11 Alexandra ”Kissie” Nilsson är en 19-åring tjej som skriver om sin vardag, mode och sina åsikter om allt 

möjligt. Hon är känd för att provocera och vara elak, och får en enorm kritik för sitt utseende och sitt liv. 
12 Samma artikel som senare används i förkortad form i fokusgruppen, se bilaga 3. 
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skapar en stereotyp bild av kvinnan som fresterska. Den massiva kritik som Kissie stött på i 

media kan delvis förklaras med att hon spelar på kvinnliga attribut som förknippas med ”dåliga 

flickor” samtidigt som hon innehar en enorm makt genom att vara Sveriges största bloggare.  

 

Mäktiga småflickor och värderande ord 

Det enklaste och ibland effektivaste sättet som unga tjejers bloggar könas och värderas på är 

genom de ord som används för att beskriva dem och deras författare. Några exempel på ord 

som återfinns är: ”småtjejer” (Hellsten, Sydsvenskan, 09-05-09), ”inte bara en sockersöt blogg 

utan substans också”, ”modern husmor”, ”reklamhora”, ”blogghysterin” (Amster, SvD, 10-06-

18), ”ofattbart små och söta fjortisar, med för lite kläder och pussmunnar” (Skugge, Expressen, 

09-08-23), ”rosa, gulligt och snällt”, ”platinablonda attackbloggar” (Amster, SvD, 09-10-23) 

”vulgobloggare” och ”vår tids superstjärnor, den nya tidens Britney Spears” (Färnbo, 

Expressen, 09-09-04). Många ord och uttryck har en betydelsebärande negativt laddad 

femininitet, så som ”hora”, ”hysteri” och ”vulgo” (kort för vulgär), medan andra förlitar sig på 

den inneboende maktlöshet och ogiltigförklarande som ”flickiga” ord kan ha (Fridh & 

Söderström, 2010, DuPree Begos 1987), genom att ställa flickigheten, ”sockersöt”, mot ett 

positivt laddat och tungt vägande ord som ”substans”. 

I slutet på en artikel som handlar om hur öppna kommentarsfält på bloggar är en ”hatets 

arena – inte minst kvinnohatets” där skribenten anser att skrivande kvinnor i högre utsträckning 

än män blir förlöjligade och utsatta för sexistiska kommentarer, finns exempel på kommentarer 

som författaren själv fått på sin blogg. Många kommentarer är grova och innehåller ord som 

”hora” och ”äcklig”, men flera använder sig istället av förminskande uttryck som anspelar på 

att författaren skulle vara ung och därmed okvalificerad: ”Gulligt med fjantiga småflickor som 

inte kan ta kritik” ”Lilla gumman, vad tror du?” ”Småflickor får vräka ut sitt pantade svammel 

hur som helst” (Hellsten, Sydsvenskan, 09-05-09). ”Småflickor” används som ett skällsord och 

blir ekvivalent med att vara korkad och onödig. Tanken om att kvinnor är mentala barn är inte 

ny, från Kant och Rousseau till Freud och mer sentida filosofer och psykologer har det funnits 

olika teorier om vad det betyder att bli vuxen och hur illa detta rimmar med kvinnlighet 

(Driscoll, 2002:50–52). När vuxenhet definieras i termer av oberoende har det varit betydligt 

svårare för kvinnor att uppnå detta eftersom de levt i en kultur som definierat det kvinnliga som 

mindre utvecklat och inte givit kvinnor inträde till de arenor som skapar oberoende. Idag finns 

inte lika strikta lagar för vilka som får tillträde till vad och kan bli oberoende, men normerna 

lever kvar och nutida diskurser ekar av ett arv där kvinnan ansågs infantil, vilket bland annat 
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ovanstående citat drar nytta av för att förolämpa någon. Därmed kan ”småflickor” används som 

ett skällsord. 

Det finns positiva motbilder. Några artiklar (Svanell, SvD, 10-10-01, Amster, SvD, 09-

10-23, Amster, SvD, 10-06-18, Freiberg, Sydsvenskan 10-09-02) tar upp hur bloggen har hjälpt 

sina författare att få perspektiv på tillvaron eller nå framgång. Dessa artiklar har spår av den 

identitetsstärkande och utvecklande faktor som Chittenden (2010) har funnit att unga tjejers 

modebloggande kan vara. I artikeln ”Bloggboss” (Amster, SvD, 09-10-23) kopplas ord som 

signalerar makt, så som ”boss” och ”succé” ihop med klassiskt flickiga attribut som ”rosa och 

gulligt”. Det visar återigen på en öppning i den negativa och maktlösa diskurs som skapas 

kring unga tjejers bloggande, där flickigheten kan vara en väg till framgång. Det är dock inte 

en enkel väg att gå. Anischa ”Foki” Wallström, som ovanstående artikel handlar om, får till 

exempel frågan om hon inte blir trött på att vara så gullig hela tiden, vilket tyder på att den 

överdrivna flickigheten är provocerande. I en av de andra artiklarna lyder Isabella Löwengrips 

(Blondinbella.se)
13

 främsta råd till unga tjejer: ”Gå inte in i tjejrollen.” (Freiberg, Sydsvenskan 

10-09-02) något som visar att flickighet fortfarande är starkt förknippat med passivitet och inte 

särskilt eftersträvansvärt om du vill nå framgång. 

En annan strategi som används för att ogiltigförklara tjejers bloggande är att koppla 

ihop ungas bloggande med andra utskällda nutidsfenomen. I en artikel skriver journalisten: 

Och självklart har man en annan syn på livet om man växt upp bland dokusåpor, Klickbilagor och bloggar än 

om man fick hålla till godo med SVT. För dagens unga är det ofta oerhört viktigt att synas och höras. Syns 

man inte finns man inte. (Lernfelt, GP, 09-07-24) 

 

Det skapas en generaliserande ytlighetsdiskurs där bloggarnas liv bara verkar cirkulera kring 

ytliga ting och massmedial uppmärksamhet genom att bara hänvisa till de nya fenomen som 

anses vara ”dålig kultur”.
14

 I följande citat menar författaren att den bristande källkritiken 

inom bloggosfären har att göra med ungdomars konsumtion av dokusåpor: ”Kanske är detta en 

följd av Robinson-syndromet, som innebär att gränserna för vad man får säga om andra 

personer tänjs till det outhärdliga” (Amster, SvD, 10-06-18). Den ytliga och allför okritiska 

dimensionen är definitivt närvarande i bloggosfären, men det utgör knappast hela den unga 

generationens ”syn på livet”, något som kommer visa sig i nästa analysavsnitt, där 

fokusgruppen diskuterar bloggande. 

 

                                                 
13 Isabella Löwengrip är en 20-årig tjej som driver en av Sveriges största bloggar där hon skriver om mode, sitt 

liv, självförtroende och politik. Hon är varit stakt kritiserad för att vara ytlig och bortskämd, men har delvis 

lyckats vända sitt varumärke till något positivt där bloggen blivit en symbol för hennes framgång. 
14 Resonemanget om ”dålig kultur” och bloggande utvecklas i avsnittet ”Den fjortisstämplade bloggen – om 

skam, flickighet och förhandling” under analysen av fokusgruppens samtal.  
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Analys av fokusgruppens samtal kring bloggande 

I fokusgruppen diskuterades både tjejernas upplevelser av sina egna bloggar och tankar kring 

stora svenska bloggar, samt vilka motiv till bloggläsande och eget bloggande tjejerna hade. 

Samtalet var löst strukturerat
15

 och de citat som redovisas nedan tillhör inte strikta kategorier, 

utan har sorterats in i passande teman av mig under analysens gång.  

De tjejer som ingick i min fokusgrupp är inte något representativt urval och deras 

åsikter och erfarenheter är inte allmängiltiga, men de är värdefulla i att utreda hur diskurser 

kring tjejers bloggande speglar och upprätthålls, samt för att få andra infallsvinklar på den unga 

svenska bloggkulturen. Analysen är indelad i fem avsnitt som alla berör olika aspekter av 

tjejernas bloggande och bloggläsande. Fokusgruppens samtal analyseras genomgående med 

avseende på hur tjejerna förhandlar kring medias diskurser, vilka könade normer som finns och 

hur de upprätthålls, samt huruvida det finns feministiska tankar och motstånd i resonemangen. 

 

En blogg är väl en slags dagbok egentligen 

Herring mfl (2004), liksom McNeil (2003), har konstaterat att dagboksbloggande främst är en 

kvinnlig aktivitet, precis som dagboksskrivande i pappersform. Detta stämmer även i en svensk 

kontext med hänseende på de granskade medierna och alla de tjejer jag pratade med skrev 

någon typ av dagboksblogg. Nästan alla bloggar de hänvisade till under samtalets gång var 

dagboksbloggar eller modebloggar, och som citatet nedan visar tar tjejerna för givet att en 

blogg är en dagboksblogg:  

En blogg är väl en slags dagbok egentligen. Asså hur vad man än skriver om, typ musik eller så, så blir det ju 

att man tar med en bit av sig själv och då blir det ju som en dagbok. – Petra 

När tjejerna skulle välja ut ord som beskrev deras bloggar
16

 var också ”dagbok” det 

enda ord alla fem valde. I de unga tjejernas värld är det interna, att dela med sig av sig själv, ett 

kriterium för en blogg, medan media snarare förmedlar en bild där detta är en liten obetydlig 

del av bloggosfären, alternativt att detta gör bloggsfären onödig. Tjejernas resonemang visar på 

ett delvis annat förståelsesystem för bloggar än media. Kontinuiteten i uppdateringar där ”man 

tar med en bit av sig själv” konstrueras som självklara för bloggosfären, och det personliga 

utbytet blir mycket betydelsebärande. De könade normer som finns för mäns och kvinnors 

skrivande står sig alltså ganska oförändrade inom den unga svenska bloggosfären. 

Bloggen har en betydande roll i alla tjejernas liv. Talia uttrycker att hon i perioder blivit 

”besatt” av sin blogg och behövt ta en paus, och Petra instämmer att det ibland är skrämmande 

hur hon vill dokumentera allt för att senare kunna lägga upp det på bloggen. Fanny säger att 

                                                 
15 Se bilaga 1 
16 Se bilaga 2 
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bloggen har blivit en del av hennes liv. En majoritet av tjejerna pratade om bloggar med sina 

vänner och Kenza (kenzas.se)
17

, som är en av Sveriges största dagboksbloggare, användes 

ständigt som exempel i samtalen: 

Tre av mina kompisar som går i min klass läser alltid bloggar [...] så gick vi till H&M och så var det en korsett 

(härmar sina vänner lite tillgjort) ”A, men en sån som Kenza har!” ”A juste” (alla skrattar) ”Vilken snygg!” 

 – Sarah 

 

Typ Kenza när hon... vårt ständiga exempel här. Men det är såhär när hon har gjort något speciellt, om hon är i 

Thailand eller vad som helst, då blir det såhär ”amen åh, såg ni att Kenza gjorde det där!” och så blir det att 

man börjar diskutera det typ. – Petra 

 

När tjejerna diskuterar bloggens betydelse för dem har de en skämtsam ton som tyder 

på att de försöker att distansera sig till ämnet, samtidigt som det är tydligt att det berör dem:  

[Bloggen är] både ett uttrycksmedel när man behöver skriva av sig liksom, men också lite tidsfördriv… ”jag 

kan lika gärna skriva ett blogginlägg”, liksom – Agnes 

Ja men det är så, om man har nånting man måste få ur sig, då kan man lika gärna spotta ut det på bloggen 

liksom. – Sarah 

Jane DuPree Degos tar upp att dagböcker konstrueras som kvinnligt då kommunikation och 

sammanhållning av familjeband ofta fallit på kvinnors lott, samt att kvinnor socialiseras in i att 

förstå skrivande som expressivt, medan män främst ser det som ett informativt verktyg 

(1987:69). Tjejernas resonemang kring bloggande som expressivt vilar alltså på en lång 

tradition av kvinnligt skrivande, men det betyder inte att varken tjejerna själva eller media ser 

det som något positivt. Ur medieanalysen framkom att unga tjejers bloggande ofta nedvärderas, 

och särskilt nedlåtande blir tonen när bloggarna har många läsare eller verkar ha stort 

inflytande på människor. Artiklarna påpekar gång på gång att det inte finns särskilt mycket 

pengar i bloggosfären samt att bloggar som varumärken är kortlivade. Svensk media är i stort 

sett enig om att privata bloggar på sin höjd ska vara ett tidsfördriv, vilket alltså återspeglas i 

tjejernas resonemang. De skäms lite över att bloggandet tar plats i deras liv och motiverar alla 

vad som är annorlunda med deras blogg – de ger den ett existensberättigande som den inte 

innehar i sig självt, vilket Petras kommentar nedan visar:  

Asså [jag skriver] lite om min vardag typ, men bara det som är värt att nämnas liksom [...] mer när det händer 

något speciellt eller roligt, då brukar jag skriva. Och så, kläder också. – Petra 

Bloggar kan vara en viktig kanal för att uttrycka sin identitet och forma sina åsikter, vilket 

bland annat Chittenden (2010) Karlsson (2007) och Sorapure (2003) kommit fram till, men 

detta återspeglas alltså vare sig i mina informanters åsikter eller i medias diskurser.  

Samtidigt syns en del motstrategier i hur tjejerna resonerar kring sina bloggar. Något 

som ofta kritiseras i media är att bloggar är oseriösa och inte speglar någon viktig roll i 

                                                 
17Kenza Zouiten är en 19-årig tjej som bloggar om sin vardag som modell, shopping och resor. Konkurrerar med 

Kissie om att vara Sveriges största blogg (2010). 
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samhällsdebatten. Agnes förhandlar kring detta genom att hänvisa till det oseriösa skrivandet 

som en medveten strategi: 

Jag har nog svårt för att... de gånger man sitter och har liksom prestationsångest för ett inlägg, då blir det ju ba, 

men hur långt ska det gå egentligen. Det här ska ju bara vara en liten, liten grej sådär. Så jag försöker nog tona 

ner seriositeten lite och bara skriva såhär ”jaa, idag var det såhär” och typ lägga upp en låt. – Agnes 

Den stress många av tjejerna känner över bloggandet kan tolkas som att bloggandets stora del i 

unga tjejers värld skapar ett tvång att vara delaktig. På samma sätt visar tjejernas behov av att 

rättfärdiga sin bloggs existens genom dess unika kvaliteter, att den individualitet och frihet att 

uttrycka sig själv som bloggen erbjuder, kan bli till ett tvång (Willet, 2008:56). Även de tjejer 

som inte sade sig läsa så mycket bloggar eller diskutera dem var väl förtrogna med de 

värdesystem som finns inom bloggosfären, där en viss sorts femininitet, den kontrollerade, 

ofarliga och måttliga, premieras över den överdrivna och alltför ytliga. Detta kommer att 

utredas närmare i de två nästkommande avsnitten, tillsammans med diskurser kring skam, 

ytlighet och den kvinnliga kodningen av ”dålig kultur”.  

 

En modern såpa med sorgliga drag 

Det finns en tydlig parallell till hur diskurser kring kvinnors konsumtion av såpor och 

romantika romaner skapas i hur tjejerna förhandlar kring sitt bloggläsande. De 

spänningsmoment som de stora bloggarna erbjöd enligt fokusgruppen, har många likheter med 

såpan som genre, där ”the never ending story” alltså en historia utan slut som byggs på med 

varje avsnitt – eller blogginlägg – är själva huvudkonceptet (Fagerström & Nilson 2008:92). 

Sarahs uttalande om att bli beroende av att läsa en blogg visar på just detta: ”Det är ju 

jättejobbigt att sluta med en blogg, man vill ju liksom veta mer och mer.”  

Som nämndes i föregående avsnitt anser tjejerna att en blogg baseras främst på interna 

upplevelser och känslor. På samma sätt fokuserar såpor på klassiskt kvinnliga sfärer så som 

relationer, och karaktärernas utseende är under ständig granskning. Även romantiska romaner 

som riktar sig till kvinnor bygger på ett liknande koncept, med skillnaden att de har ett tydligt 

och lyckligt avslut. Tania Modleski menar att såpatittande handlar om eskapism och 

möjligheten att sätta sitt eget liv och dess problem i perspektiv (1982:80). Flera av tjejerna 

nämner njutningen i att läsa lättillgängliga bloggar, vilket kan tolkas som en typ av eskapism: 

...det är jätteskönt när man inte har nånting att göra och bara sätta sig och (överdrivet nöjt)”ah, hundra inlägg 

nu ska vi kolla” – Petra 

 

Går du in på Sofi Fahrmans blogg och tittar på dagens outfit såhär, det kräver inget motstånd i hjärnan. Det är 

ganska lättsamt liksom. – Agnes 

 

Petras klagomål nedan över hur hemskt det är att inte kunna sluta läsa en ”dålig” blogg 

är också ett återkommande tema i fokusgruppens diskussioner.  
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Jag läser väl också såhär Kenza, jag tycker att... jag tycker inte att hennes blogg är bra. Jag tycker inte att hon 

skriver bra, men nu har jag läst den i två år och det går inte att sluta, det är såhär... (upprört) Man kan allting 

om henne (Talia: Verkligen) och det är liksom hennes liv man följer och man vet liksom inte riktigt hur... jag 

vet inte, (lite uppgivet) det har väl typ blivit en del av sitt eget liv. Det är hemskt verkligen. – Petra 

 

Petra är mycket medveten om att Kenzas blogg inte anses vara bra kultur eller önskvärd att 

konsumera, men säger sig inte kunna sluta läsa den ändå. Hon förmedlar en tydlig bild av att 

det alltför privata, att veta allt om någon, är skamfyllt. Skeggs och Wood (2008) har visat att 

kvinnors traditionella känsloarbete och relationsorienterade socialisering är något som 

”Reality-TV” så som dokusåpor och styling-program, utnyttjar för att skapa en ”intimitet” som 

fångar kvinnliga tittare. Jag ser en tydlig parallell till dagboksbloggar, där författaren skriver 

öppet om privata saker, men samtidigt alltid kan redigera den verklighet de visar upp för sina 

läsare och därmed skapar en illusion av intimitet. Skeggs och Wood visar på en diskursiv 

förskjutning mellan empati och fördömande, där de intervjuade kvinnorna ofta använde samma 

ord: ”sad” (ung. sorglig) för att beskriva både när något var uppriktigt ledsamt och när något 

var patetiskt eller lite löjeväckande (Skeggs och Wood, 2008:21–23). Detta kunde även 

appliceras på kvinnornas syn på sig själva och sin konsumtion av ”Reality-TV”. Petras 

användning av ordet ”hemskt” kan tolkas på ett liknande sätt. Det skapar en diskursiv 

förskjutning mellan en ganska positiv nyfikenhet och sympati till ett fördömande av både den 

som publicerar sitt privatliv i en blogg och sig själv, konsumenten av publikationen. Denna 

dubbla diskurs återkommer många gånger under samtalet, bland annat när Kissie diskuteras 

(min fetstil): 

Jag tycker det är så sorgligt också, för jag har aldrig varit inne på hennes blogg, men ändå så vet jag att hon 

har förstorat läpparna och att hon har... för det står liksom på löpsedlarna och varenda skvallersajt du går in på 

liksom. Men, men jag känner att det är så sorgligt också. Hur gammal va hon när hon gjorde brösten liksom, 

18? (någon: Aaa) Hon hade precis fyllt 18 liksom, finns det ingen som stoppar henne liksom? Finns det ingen 

som kan försöka... asså jag blir såhär... – Agnes 
 

Man tycker synd om henne. – Petra 
 

Mm, det gör man verkligen. Det känns som att hon står helt för sig själv liksom. – Agnes 

 

Agnes använder ordet ”sorglig” i båda sina betydelser i citatet ovan. Först menar hon att det är 

löjeväckande att någon som inte ens läser Kissies blogg ska veta ovidkommande saker om 

henne, men lite senare verkar hon tycka att det är verkligt ledsamt att ingen bryr sig om Kissie 

tillräckligt mycket för att stoppa henne från ett medicinskt onödigt ingrepp vid en så ung ålder. 

Både Petra och Agnes uttrycker empati för Kissie, samtidigt som de tillsammans med de andra 

tjejerna i högsta grad fördömer hennes blogg och framgång vid andra tillfällen. Det kan 

givetvis finnas många motiv till att ogilla en blogg, och tjejerna nämner bland annat Kissies 

bristfälliga språkbruk som en anledning till att bloggen är dålig, men generellt finns en tendens 

i samtalet där graden av ”intimitet” i bloggar blir den avgörande faktorn för dess kvalitet. 
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Mindre intima bloggar anses ha ett högre kulturellt värde, samtidigt som intimiteten ofta är det 

som lockar med en blogg, särskilt för kvinnor som socialiseras in i en roll där mellanmänskliga 

relationer och interna händelser blir väldigt viktiga (Skeggs och Wood, 2008:23). Därmed 

tvingas tjejerna förhandla kring sin konsumtion av ”intima” dagboksbloggar och ofta 

nedvärdera sig själva i processen.  

Bloggläsande kodas som feminint på samma sätt som såpatittande och romantikläsande, 

genom att det knyter an till den diskurs om kvinnlig relationsorientering som finns i vår kultur 

och skapar ett behov av mer intimitet, vilket är starkt förknippat med kvinnlighet (Modleski, 

1987:91). På samma sätt konstrueras bloggar som dålig kultur genom att kvinnor konsumerar 

dem, snarare än tvärtom (Skeggs & Wood, 2008). 

 

Den fjortisstämplade bloggen – om skam, flickighet och förhandling 

I fokusgruppen gjorde vi en övning där tjejerna fick välja ut fem ord eller uttryck var som 

beskrev deras egen blogg bäst utifrån ett tjugotal ord som hittats i tidningsartiklarna för 

medieanalysen
18

. Bland dessa uttryck fanns både positivt, negativt och neutralt klingande ord. 

Två tjejer valde det helt klart negativt klingande ”ointressant och betydelselöst” och en tog 

”pantat svammel”. Medias diskurs är tydlig med att bloggar, och då särskilt de unga tjejernas 

bloggar, är betydelselösa. Här går alltså tjejernas förståelse i linje med medias och de verkar 

vara influerade av det rådande klimatet. Samtidigt är det inte endimensionellt, utan de 

förhandlar kring denna bild på en rad olika sätt, vilket Petras citat nedan är ett exempel på.  

Jag vet inte, men det känns som att det har blivit lite såhär fjortisstämplat att ha en blogg. Så ibland när man 

säger att man har en blogg så asså jag vill inte göra det, men jag skäms nästan lite. (ironiskt) ”Jo men jag 

bloggar, såhär seriöst.” Då blir folk lite såhär (föraktfullt) ”Jaha, ojdå, det gör du jah.” Så jag försöker 

verkligen, för jag skäms inte över min blogg, det gör jag ju verkligen inte, men det blir ändå såhär... sättet folk 

ser på en när man ba ”aa, men jag bloggar”, det är lite, lite ned... de kollar ner på en liksom. – Petra 

 

Det Petra säger visar att det inte är något positivt att ha en blogg som ung kvinna, trots att det 

tidigare konstaterats att det är en stor del av tjejers förståelsevärld och nästan obligatoriskt för 

att kunna hänga med i jämnårigas resonemang. Hon använder precis som de granskade 

tidningarna ett feminint konnoterat ord med negativ klang för att beskriva bloggosfären, 

”fjortis”, vilket ytterligare förstärker sambandet mellan flickigheten och den negativa 

responsen. Hon kämpar för att få vara stolt över sin blogg, vilket framkommer på flera ställen 

under fokusgruppens samtal, men måste distansera sig från att ta sitt bloggande seriöst för att 

inte mötas av förakt.  

Stigmatiseringen av bloggar skapar en paradoxal diskurs där ytlighet föraktas av både 

media och tjejerna själva, samtidigt som det skapas som den enda hållbara positionen någon 

                                                 
18 Se bilaga 2 
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kan ha gentemot sin blogg. Tjejer ska inte ta sitt bloggande på för stort allvar, trots att det är 

något de lägger mycket tid och energi på. Bloggande och unga tjejers verklighet skapas som 

onödiga, varpå den skam många av tjejerna uttrycker inför sitt bloggande och bloggläsande inte 

är förvånande. Samtidigt finns det ett motstånd mot denna diskurs, vilket bland annat visar sig 

när Agnes ifrågasätter vem som sätter agendan för bloggarnas värdehierarki:  

...vissa bloggar är värda mer än andra, det finns ju det här ständiga föraktet mot såhär dagens outfit och ”ååå, 

det är så jäkla fjantigt och...” (Petra: Aa, verkligen.) och det kan ju säkert vara, asså vissa är ju väldigt ytliga 

men, aa, vem är det som säger att det är sämre än något annat liksom? – Agnes 

 

Detta tyder på att bloggande tjejers förståelse av den rådande diskursen inte är rakt igenom 

passiv. Styrande strukturer sälls ofta mot individuell agens, när de i själva verket verkar genom 

varandra och är omöjliga att skilja åt (Willet, 2008:50). I tjejernas resonemang kring deras 

bloggars värde syns både drag som stämmer väl med de rådande strukturer media målar upp, 

och motbilder eller förståelser av den dominanta diskursen som visar på individuell agens.
19

 

 

Att spränga bra och dåliga gränser – bara provocera eller våga vara egen? 

Teman som återkom ofta i fokusgruppens samtal var mod och provokation, främst när vi talade 

om stora svenska bloggar. Både Foki (fokis.se) och Ana Gina
20

 (anaginas.com) beskrivs flera 

gånger i positiva termer just för att de vågar. Foki beskrivs som modig i samband med sin 

klädstil, eftersom hon enligt tjejerna inte bryr sig om vad andra tycker utan tar på sig det hon 

vill, oavsett hur överdrivet eller ”ute” det är. Fokis klädstil är extremt flickig, med en 

överdrivenhet som kan sägas synliggöra performativiteten i könskonstruktioner (Butler, 1990). 

Tjejerna tolkar Fokis flickighet som något mycket positivt och modigt, och ser hennes klädstil 

som ett uttryck för agens och självständighet. De ser alltså andra, positiva, aspekter av samma 

värld som media antingen skapar som ofarlig och ointressant, eller ytlig och onödig. I Ana 

Ginas fall är tjejerna eniga om att hon gör en bra sak. Talia, som själv har utlandsfödda 

föräldrar, säger att hon kan identifiera sig med mycket av det som Ana Gina tar upp på sin 

blogg. Media konstruerar som redan konstaterat både Foki och Ana Gina som ”fina flickor”, 

vilket kan vara en bidragande orsak till den snälla läsning mina informanter gör, men de har 

infallsvinklar som artiklarna inte alls tagit upp.   

 Tjejerna använder ordet ”våga” också för att beskriva Kissie, trots att det är den i särklass 

mest utskällda bloggen både i tidningsartiklarna och under fokusgruppens samtal. Här funderar 

Petra och Fanny över varför Kissie har blivit så otroligt populär: 

                                                 
19Resonemanget om agens inom strukturer utvecklas i avsnittet ”Vikten av en perfekt yta och 

konsumtionssamhällets ramar” 
20 Ana Gina är en 18-årig tjej som bloggar om humor, mest via hemmagjorda videoklipp. Hennes uttalade mål är 

att öka förståelsen mellan ”blattar” och ”svennar” och hon driver mycket med stereotyper. 
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Jag tror också det att hon är så otroligt vågad på något sätt. Och folk tycker att det... typ när hon opererade 

brösten, folk tycker att det är otroligt spännande när någon vågar göra det och vågar provocera så mycket. Folk 

tycker, det är väl det som är grejen, att hon vågar göra det, folk tycker det är kul att läsa om och det är ah. Man 

skäms ju över att säga att man har varit inne nån gång då och då. – Petra 

 

Asså jag skulle kunna gå in på hennes blogg bara för att hon är så pantad. (Några fnyser medhållande) Asså för 

att operera brösten och sen bara ”oj de kanske blev för stora” [...] Ja så jag läser inte Kissie eller Paow21 eller 

så, jag tycker de är... asså de försöker bli kända på ett fult sätt tycker jag. De försöker provocera för att nå 

toppen, och det tycker jag inte om. – Fanny 

 

 I Petras resonemang beror Kissies framgång just på att hon vågar provocera, men 

samtidigt fördöms provokationen genom att den blir skamfull att tycka om. Fanny är ännu 

tydligare och säger rakt ut att provokation är fult. Båda tjejerna kopplar samman sexualitet med 

provokation genom att nämna Kissies bröstförstoring i sina resonemang, något som händer fler 

gånger under samtalet. Detta är något som även media gör, om än inte i riktigt lika hög 

utsträckning. Jag vill inte försvara vare sig Kissies elakheter eller bröstförstoringar i allmänhet, 

men vill ändå mena att denna sammankoppling beror på ett mer djupliggande förakt för 

kvinnlig sexualitet som inte är måttfull (Skeggs, 1999:159). Den negativa attityd tjejerna har 

gentemot Kissies utlevande sexualitet ekar av en vedertagen diskurs där kvinnors lust är 

skuldbelagd. 

De ”fina flickor” som återfinns i bloggosfären skapas som sådana bland annat genom 

att de inte sexualiseras på samma sätt som de ”dåliga flickorna”. Oskuldsfullhet är något som 

förväntas av unga tjejer och att dölja tecken på sexuell aktivitet blir ett krav för att bli en 

respektabel flicka (Driscoll, 2002:141). När Kissie pratar om och visar upp sin bröstförstoring 

på bild bryter hon både mot normer kring vad vuxna anser ska hållas privat, och i högsta grad 

mot normer kring tjejers sexualitet. Hon gör raka motsatsen till att dölja tecken på sexuell 

aktivitet. Mina informanter gör således en ganska träffande analys när de säger att Kissie blir 

intressant för att hon provocerar. Den negativa klang som Kissies provokation får är intimt 

sammankopplad med normer kring kvinnlig sexualitet, men också normer kring att kvinnor ska 

vara snälla och omhändertagande (Skeggs och Wood, 2008). Kissie har en klart egoistisk ton i 

sin blogg, vilket sällan uppskattas i vår kultur, men blir än mer provocerande när någon som 

förväntas sätta andras behov först antar den attityden.  

 Tjejerna visar dock inte bara prov på stereotypa föreställningar, utan också på 

feministiska motläsningar. Lite senare i diskussionen gör Agnes följande uttalande: 

...folk kanske önskar att de kunde vara... just vi tjejer är så jäkla bra på att inte visa ilska, utan det ska va är det 

nån som har snackat skit om en så ska man vara extra trevlig bara för att visa ”jag har minsann vunnit”. Asså 

det dära. Och hon bara sågar folk liksom, att det ändå finns någon slags såhär... vad skönt att hon kan göra det 

liksom, att man får ut lite av sin egen frustration för att hon gör det liksom. – Agnes 

                                                 
21”Paow” är en stor kvinnlig bloggare i tonåren som skriver om sin vardag, skvaller och mode. Hon är hårt 

kritiserad av både sina egna läsare och media för att vara omogen, osmart och ”en bimbo” 
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Agnes tolkar intresset för Kissis elakhet som ett bevis för en undanträngd kvinnlig röst och 

ilska som behöver få ett utlopp någonstans. Hon omtolkar den passiviserande diskursen om 

kvinnor som passiva konsumenter av ”dålig kultur” (Modleski, 1987) och ser istället bloggen 

som ett medel för egen agens.   

Inom den bloggosfär som tjejerna i fokusgruppen rör sig i är normen kvinnlig, vilket 

märks tydligt flera gånger under samtalet. Bloggar författade av killar hänvisas konsekvent till 

som ”killbloggar” medan det neutrala ”bloggar” tyder på en kvinnlig författare. Det kan tyckas 

positivt att kvinnan får vara norm i en sfär hon trots allt dominerar i till antalet, men de 

klassiska könade stereotyperna återfinns även här. Fanny, som bara läser bloggar skrivna av 

killar, uttrycker det på det här sättet: 

Men sen varför jag läser killbloggar är också för att jag tycker de är mer ärliga. Det är inte det här bråket och 

vill ha uppmärksamhet och typ så, som många tjejbloggar är. – Fanny 

 

Män anses ofta vara raka och ärliga, medan kvinnors beteenden ofta läses i termer av slughet 

och intrigerande (Hirdman, 2001), en föreställning som färgar av sig på hur mina informanter 

tolkar bloggosfärens könade dimensioner. Det kan tyckas nedvärderande gentemot tjejerna 

själva när de talar om ”tjejbloggare” på det sättet, men det finns samtidigt en medvetenhet 

bland dem att det är lättare att lyckas som ung manlig bloggare eftersom konkurrensen är 

mindre. Medvetenhet om konkurrenssituationen, även om den inte innefattar någon djupare 

analys av de könade normer som kan förstärka den, blir en strategi för tjejerna att parera 

rådande könsnormer och de nedvärderande diskurser som de medför och kunna vara stolt över 

sin egen blogg. 

 I medieanalysen visade jag hur vuxnas föreställningar om privatliv styr vilka bloggar 

som anses vara bra och dåliga. Detta är dock inte enbart ett allmängiltigt generationsfenomen, 

utan det skapas en specifik situation i den unga bloggosfären eftersom den domineras starkt av 

just unga kvinnor. Vuxna bevakar flickors lediga tid hårdare än pojkars (Brake 1980:142), 

vilket leder till att deras reaktion inför en plats de inte kan kontrollera – Internet – blir förstärkt 

när tjejer beträder den.  

DuPree Begos (1987) menar att tjejers dagböcker ofta förmedlar en bild av vilka 

förväntningar som finns på flickor för att de ska anses vara ”a good little girl”, eftersom 

förhandling kring rådande normer ofta framträder i dagböckerna. Detta blir tydligt när mina 

informanter talar om hur deras mammor
22

 läser och värderar deras bloggande, där mammornas 

                                                 
22 Ingen av informanterna nämnde sin pappa i denna diskussion, men en tjej refererade till sin mormor. Ett par av 

tjejerna trodde inte att deras föräldrar läste deras bloggar alls. Detta visar än en gång på dagboksgenrens könande 

och hur relationer inom familjen anses vara kvinnors ansvar. 
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godkännande är viktigt, men samtidigt en källa till protest och anses inkräkta ibland på ens 

privatliv. ”Bedroom culture” (ung. ”sovrumskultur”) är ett begrepp inom den internationella 

flickforskningen som behandlar de specifika erfarenheter och situationer som flickors placering 

i hemmet medför. Det är starkt sammankopplat med positionen inom familjen och kvinnors 

förväntade bundenhet till hemmet, men kan också ses som en protest mot rådande 

maktordningar genom den stängda dörren och det privata utrymme som sovrummet utgör. 

(Driscoll, 2002:261) Bloggen författas på denna skyddade plats, men genom dess digitala form 

är den inte längre privat, vilket gör att den bryter mot ytterligare normer kring och 

förväntningar som finns på unga tjejers liv. Allt detta sammantaget gör att den unga kvinnans 

blogg, speciellt dagboksbloggen författad av en ”dålig flicka”, konstrueras som avvikande och 

provocerande. Samtidigt visar tjejerna på en positiv syn när det kommer till kvinnlig agens, där 

gränsöverskridande i sig inte är negativt och bloggens potentiella kraft att spränga gränser är 

självklar. 

 

Vikten av en perfekt yta och konsumtionssamhällets ramar 

Alla mina informanter är högst medvetna om att mode anses ytligt och onödigt, och förhandlar 

därför kring sitt läsande av modebloggar genom att markera sin medvetenhet eller definiera 

specifika situationer när avkoppling i form av ”ytliga” bloggar blir tillåtet. Agnes pratar här om 

olika typer av bloggar och vilka tillfällen de passar till: 

De som är absolut störst, de är ju de här ytliga bloggarna. Men det är också så lättsamt på något sätt. Sitter man 

och läser... det kan jag känna själv, alltså när jag går in på bloggar som har lite mer substans, alltså som skriver 

långa politiska inlägg och så – det är inget man kan bara lite lättsamt sätta sig med en kopp te och ba kan kolla 

det här, utan då måste man verkligen tänka efter när man läser det, stanna upp lite och ba ”vad menar han här 

egentligen?” Det kräver så mycket mer. – Agnes 

Den könade dimensionen av bloggkatalogerna knuff.se och bloggportalen.se
23

 där politiska 

bloggar är manligt dominerade i motsats till mode- och dagboksbloggar som domineras av 

unga tjejer, går igen i hur mina informanter ser på bloggosfären. Agnes tar för givet att en 

blogg ”med substans” som innehåller ”långa politiska inlägg” är skriven av en man. Med tanke 

på alla de feministiska uttalanden Agnes gjorde under samtalets gång är det inte troligt att detta 

könande var medvetet, men det talar sitt tydliga språk i frågan om hur den svenska 

bloggosfären presenteras och vilka som premieras i vilken sfär. 

 Det står klart att de intervjuade tjejerna läser mycket modebloggar, vilka de själva 

beskriver som ”lättsamma”. Detta går i linje med att tjejer inte uppmuntras till kritisk analys 

eller egen produktion när Internet kommersialiseras, utan bara till konsumtion (Shade, 2002:9). 

I en svensk kontext blir konsumtionsorienteringen tydlig när blogg.ses förstasida granskas. 

                                                 
23 Se medieanalysens första avsnitt för mer information om dessa bloggkataloger 
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Överst på sidan finns fem flikar med kategorier: ”bloggshoppen” (markerad med ett färgfält), 

”mode och skönhet”, ”inredning”, ”familj” och ”mat”. Alla kategorier tillhör klassiskt 

kvinnliga sfärer och konsumtion premieras starkt. Även bland de blogginlägg som presenteras 

på förstasidan handlar många om shopping. Modets makt inom bloggosfären syns bland annat i 

detta citat av Sarah, som sades när alla tjejerna presenterade sina egna bloggar: 

Ja, jag skriver mest om saker som händer. Ja asså jag brukar inte köpa så mycket kläder, asså jag lägger 99 

procent av mina pengar på mat, så det skulle bli väldigt, väldigt mycket mat om jag skrev om allt jag köpte... 

 – Sarah 

 

Sarah känner uppenbarligen att hon behöver försvara varför hon inte skriver om mode, och 

hennes försvar går ut på att hon inte köper några kläder. Detta visar på två saker som stämmer 

väl överens med konsumtionssamhällets ramar; dels att mode som ämne är normen inom 

bloggosfären, dels att mode utan konsumtion är otänkbart. 

Badger (2004) menar att Internet som medium skapar en viss typ av läsande, främst av 

bilder, där människor skannar av skärmen ytligt till dess att något fångar vårt intresse. Bilder i 

bloggar förstärker känslan av att beträda någons privata sfär (Badger, 2004:2), vilket jag 

tidigare visat är en stor anledning till att unga tjejer vill läsa bloggar. Modebloggar är fyllda 

med bilder, vilket både gör dem lättillgängliga och skapar intimitet. Petras uttalande nedan 

visar på hur bilder gör bloggar tilltalande, men ger samtidigt en annan dimension till varför de 

illa ansedda ”ytliga” bloggarna läses så frekvent, nämligen tidspress. Petra talar om 

UnderbaraClara (www.underbaraclara.nu)
24

, en feministisk och estetisk blogg som hyllar 

lantliv och ”sådant som mormorgenerationen gjorde” (Amster, SvD, 10-06-18): 

Det är mycket såhär långa texter och inte jättemycket bilder om jag kommer ihåg rätt och jag är lite, nu känns 

det ju väldigt ytligt på något sätt, men jag faller ändå mer för bloggar som har mycket bilder och ändå bra text 

och sådär. Och jag blir lite avskräckt [...] eftersom jag läser så pass mycket bloggar så vet jag att jag kommer 

inte hinna med att läsa den där jättelånga texten och då kommer jag att bli alldeles matt om jag inte gör det för 

jag får såhär pedantiska tvångstankar typ. Så då är det såhär, jag har velat läsa hennes blogg, men jag har inte 

kunnat, för jag vet att jag inte kommer klara av det. – Petra 

När Petra lägger fram det på det viset låter det som att bloggar med mycket text väljs bort av 

ren självbevarelsedrift, men de ramar som konsumtionssamhället sätter kan inte frikopplas från 

detta resonemang. Tidigare har jag nämnt hur modebloggar kan vara ett sätt för tjejer att 

utveckla sin identitet (Chittenden, 2010), men detta medel ringas in av en konsumtionskultur 

där marknaden erhåller de medel som ger utrymme för identitetsformation (Willet, 2008:52). 

Det innebär att den lek med och utveckling av identitet som bloggande tjejer gör sker på 

kommersiella villkor, där rörelseutrymmet är begränsat inom en kapitalistisk struktur. Krasst 

kan det sägas att identitetskonstruktionen begränsas till ett val av ”dagens outfit”. Tjejerna i 

                                                 
24 Clara Lidström är 24 år och bloggar om inredning, feminism, hemmaliv och fotografering. Har varit nominerad 

till ”kaxigaste bloggen” på Blogawards och vunnit pris för sina skildringar av Norrland. 
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fokusgruppen förmedlar denna likriktning av bloggosfären där mode ofta leder till framgång 

flera gånger, vilket blir tydligt i Talias uttalande om den växande bloggosfären: 

Nu för tiden är det så att alla har blogg säger man. Det blir också så att man kommer överens om saker... alla 

bloggar handlar nästan om samma sak. Jag tror att mode är största inom kategorin bloggar. – Talia 

 

Överensstämmelsen med medias diskurser kring mode som ytligt, onödigt och skamfyllt, men 

samtidigt en nyckel till framgång och ett måste som ung tjej, är nästan total. Media fokuserar 

mycket på kvinnliga bloggares yta, men föraktar samtidigt ytlighet, och de bloggande tjejerna 

verkar ha en mycket liknande inställning. 

 Modets starka ställning inom bloggosfären och dess feminina laddning är 

sammankopplade, vilket bidrar till att förstärka en struktur som gör att modebloggande med 

kvinnliga författare blir normen. Talias citat nedan visar på vad som händer när någon inte 

passar in i denna norm: 

Bland blogg[ar] så är det mycket det här (visar att hon direkt tänker på något)”Ah, modeblogg!” liksom, 

utseendefixerat liksom. Och då är, då känner jag många som tänker såhär, eller tror snarare, att om man 

bloggar som kille så är man gay – Talia 

 

Bloggande är alltså så starkt kvinnligt kodat, mycket på grund av att det anses ytligt, att killar 

som bloggar och således är ”alltför” feminina anses vara homosexuella. Traditionella könade 

normer blir återigen synliga tjejernas spegling av den unga svenska bloggosfären. 

Det finns andra aspekter av modebloggande som också framkommer. Modebloggarna är 

stora inspirationskällor för tjejerna och de verkar överlag ha mycket nöje av sitt läsande. De 

verkar delvis kunna identifiera sig med dem, och känna stolthet när någon bloggare de anser 

vara ”deras egen”, alltså någon de följt länge, slår igenom stort. Detta visar Petra och Talias 

diskussion kring Elin Kling (www.elinkling.net/stylebykling), en stor svensk modebloggare: 

Det är ganska häftigt faktiskt när man ser var hon blir länkad, asså riktigt stora inspirationssidor. – Petra 

 

Jag menar det, jag tror att i bloggvärlden så blir det så att jag ser henne jämt på andra ställen och det tycker jag 

är jättekul. – Talia 

 

Att få ett erkännande från andra instanser än bloggar är ett viktigt mått på framgång inom 

bloggosfären enligt tjejerna. Detta tyder på att bloggar i sig själva inte väger särskilt tungt, 

vilket inte är förvånande med tanke på deras relativt korta historia och den ogiltigförklarande 

diskurs som finns kring dem.  
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Det är ganska onödigt med bloggar. Jag tycker till och med att min egen blogg suger, skrattar Gina Dirawi. 

(Svanell, SvD, 10-10-01) 

Detta citat kommer från en intervju med en av Sveriges största unga kvinnliga bloggare, och 

kommer att visa sig vara en ganska träffade sammanfattning av den diskurs som finns kring 

tjejers bloggande i Sverige, även om positiva öppningar också framträder.  

Jag har i den här studien velat ge en bild av denna diskurs, se hur den konstrueras, samt 

få några tjejers eget perspektiv på sitt bloggande och bloggläsande. För att uppnå detta har jag 

genomfört en medieanalys där ett antal tidningsartiklar granskats, samt haft en fokusgrupp med 

fem bloggande tjejer. Ur medieanalysen framträder en övergripande diskurs av tjejers 

bloggande som är ogiltigförklarande och ofta nedsättande. Nedanstående citat är ett 

typexempel på detta språk: 

Du kanske inte gillar det. Du kanske tycker det är fånigt eller irrelevant. Ändå måste du inse det: Blondinbellas 

blogg om mode och vardagsliv i Stockholms unga överklass lockar en miljonpublik varje månad. [...] Jag 

måste ha den där tjej-touchen. Tonårs-Bella. Det är det som jag har blivit så framgångsrik på, att jag är så ung. 

(Ekström, Sydsvenskan, 09-01-08) 

Artikelförfattaren talar uppenbart till en läsare som själv inte bloggar, och ogiltigförklarar unga 

tjejers vardagsliv genom att föreslå att läsaren kanske känner att det är ”fånigt eller irrelevant”. 

De sista meningarna i citatet säger Isabella ”Blondinbella” Löwengrip själv, och hon menar att 

det är tjejigheten som gjort henne framgångsrik. En av de starkaste tendenserna i diskursen 

kring tjejers bloggande är att media kopplar ihop tjejighet med irrelevans på olika sätt. I vissa 

fall ogiltigförklaras hela bloggosfären på grunden av att den domineras av unga tjejer, vilket 

skapar en diskurs där unga tjejers liv och intressen blir värdelösa.  

Denna diskurs konstrueras på en rad andra sätt också. En strategi är att polarisera vuxna 

män och unga tjejers bloggande, där det förstnämnda får representera allt som anses viktigt, så 

som politik, medan den sistnämnda kategorin skapas som totalt ointressant för alla andra. 

Media låser in tjejer i en position där det enda de kan bli ”experter” på är mode och annat som 

den rådande samhällsdiskursen redan definierat som onödigt och ytligt, genom att i stort sett 

bara lyfta fram dessa aspekter av tjejers bloggframgång och dölja den mångfald som finns.  

Inom den unga kvinnliga kulturen finns det mycket som uppmanar tjejer att vilja vara 

fashionabla, och även om det omgärdas av många begränsningar så som ekonomi och 

föräldrars åsikter, är mode en viktig del av tjejers kulturella uttryck. Den ideala tjejen har en 

genomarbetad image men är ännu inte artificiell. Bloggar är ett perfekt medium för denna typ 

av uttryck, då du kan nå en mycket större publik än ute i den materiella världen, och det är 

möjligt att redigera och leka än mer med utseende och identitet eftersom det inte finns samma 

fysiska begränsningar. Det är alltså inte konstigt att modebloggande slagit igenom stort hos 
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unga tjejer. Denna syn på mode som identitetsuttryck och kulturella referenser framkommer i 

fokusgruppen då de talar om hur de själva läser och använder sig av modebloggar i sin vardag. 

I media har dock denna aspekt en undanskymd roll och modebloggar anses vara alltför 

subjektiva eller ytliga och därmed inte bidra med något till samhället. Det står klart att det som 

är avgörande för att modebloggarna anses onödiga är vilka som drar nytta av och intresserar sig 

för dem, nämligen unga tjejer.  

En annan aspekt av diskursen kring tjejers bloggande är dagboksbloggar och normer 

kring den privata sfären. Herring mfl (2004) skriver att filter-bloggarna har en privilegierad 

position i den mediala debatten. Samma tendens finns även i en svensk kontext, även om det 

skett en förskjutning åt att dagboksbloggar får ta en större plats. Däremot är den bild som 

skapas av dessa bloggar, och då särskilt de unga tjejernas bloggar, inte särskilt positiv. Den 

intimitet och uppvisande av den privata sfären som dagboksbloggar skapar blir starkt kritiserad 

av en vuxengeneration med tolkningsföreträde på vad som ska hållas privat i media. De unga 

bloggarna lämnas utan agens när deras handlingar definieras av vuxna personer i en medial 

maktposition, utan insikt i det sociala utbyte bloggande kan ge eller vilken annorlunda kontext 

en generation uppvuxen med Internet befinner sig i. Detta blir särskilt tydligt när tjejers 

bloggande diskuteras, eftersom det inte bara bryter mot vuxenvärldens normer kring privatliv, 

utan även mot normer kring att respektabla flickor ska hålla sig inom den privata sfären och 

inte dra till sig för mycket uppmärksamhet. Bloggar som medium skiljer sig från dagböcker i 

pappersform, eftersom vem som helst potentiellt kan få tillgång till deras innehåll. Detta 

innebär att en starkt kvinnligt kodad aktivitet som tidigare endast brukade utföras i den privata 

sfären, nu gör entré i den publika sfären och således bryter mot en mängd normer och 

föreställningar kring kön.  

Ytterligare en dimension av denna diskurs är polariserandet av ”gulliga småflickor” å 

ena sida och ”platinablonda attackbloggare” å andra sidan. Dikotomin mellan ”fina flickor” 

och ”dåliga flickor” återkommer flera gånger i de granskade artiklarna. Det är tydligt att tjejer 

som drar till sig uppmärksamhet, särskilt genom att inte dölja sin sexualitet, och dessutom 

innehar makt genom ett stort läsarantal, är mycket provocerande. De ”fina flickorna” framställs 

på ett mer positivt sätt, ibland som förebilder, men skapas samtidigt som helt ofarliga och bara 

viktiga inom den unga kvinnliga bloggosfären, ingen annanstans. Feminint konnoterade ord 

som ”blogghysterin” används ofta för att beskriva, och ibland förolämpa, bloggosfären, vilket 

leder till att förstärka den kvinnliga och nedvärderande kodningen som bloggar har. Även 

ganska neutrala ord som ”småflickor” kan användas som förolämpningar, eftersom kvinnlighet 
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har ansetts stå i vägen för att bli en vuxen människa, något som förstås skapar en ganska 

olustig atmosfär för de som är just unga tjejer.  

Det finns också positiva motbilder i den diskurs som framträder. Tjejerna hänvisas till 

som drivna och frispråkiga, och bloggen anses kunna öppna dörrar för andra karriärvägar. I ett 

fåtal artiklar används ord som signalerar makt, så som ”boss” och ”mediemogul” om 

bloggande tjejer, en trevlig variation i det annars ganska dystra resonemanget. Dessa öppningar 

visar på att det finns en rörelse i den diskurs som låser in tjejer i maktlöshet, med potential för 

nya förståelser för vad det innebär att vara en ung bloggande tjej. 

Många av dessa förståelser kom fram i fokusgruppens samtal. Enligt tjejerna i 

fokusgruppen var en blogg alltid en dagboksblogg, eftersom den innehöll ”en liten bit av en 

själv” och detta var det centrala i bloggandet, en syn som media inte delar utan istället 

använder som grund för att ogiltigförklara bloggande. Dagboksskrivande har länge ansetts vara 

en kvinnlig aktivitet och det personliga utbytet i bloggarna är mycket viktigt för tjejerna, och i 

just detta avseende verkar de ganska oberörda av den rådande diskursens stigmatisering av det 

personliga bloggandet.  

Bloggandet har en betydande roll i alla tjejers liv, vilket visar sig både när de talar om 

hur andra bemöter dem och hur ”beroende” de själva ibland är av sina bloggar, men de intar 

ofta en distanserad och ironisk position när de talar om sina bloggar. Detta tyder på att de har 

införlivat mycket av den negativa diskurs som finns kring bloggande och därmed måste 

förhålla sig kritiska till sitt eget bloggande. Samtidigt är det inte heller endimensionellt på det 

viset att tjejerna passivt tar åt sig av medias bild, utan en del av den distans de uppvisar verkar 

vara en uppriktig insikt om att bloggande är en trevlig sysselsättning, men knappast hela livet. 

 När tjejerna talar om stora svenska bloggar pendlar samtalet ofta mellan beundran, 

aversion och avfärdande, och empati. Mycket av den aversion som kom fram grundade sig i 

när bloggare framstod som ”pantade” eller ”onödiga”. Här upprepade tjejerna i stort sett 

medias åsikter, där de mest gränsöverskridande bloggarna väckte starkast känslor. De skiljde 

dock på hur gränser sprängdes. Det ansågs bra att vara modig och annorlunda, men dåligt att 

provocera och vilja ha uppmärksamhet. Tjejerna i fokusgruppen upprepade alltså i stort sett 

samma dikotomi mellan ”bra” och ”dåliga flickor” som media förmedlat, men med den stora 

skillnaden att de gav de ”fina flickorna” agens och status. De tolkade bloggares val av kläder 

och stil på skrivande som ”modigt” och intressant, i motsats till media som bara såg det som 

”gulligt” eller ointressant. De ”dåliga” flickorna konstruerades dock på samma sätt som i 

media, och med ännu grövre uttryck, där törst efter uppmärksamhet var det sämsta en tjej som 

bloggade kunde uppvisa, medan killar som ville ha läsare på sin höjd var ”lite irriterande”. 
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Detta visar på ett normativt tänkande kring kön, även om det inte var genomgående. Bland 

annat hänvisade en av tjejerna till Kisse som en kanal för en undertryckt kvinnlig ilska, en 

intressant tolkning som visar på motstånd mot att rätta sig efter förenklade stereotyper.  

Media konstruerar, som tidigare visats, ytlighet både som eftersträvansvärt för unga 

tjejer och onödigt när de ägnar sig åt det. Tjejerna i fokusgruppen talar om mode och ytliga 

saker både som något de inspireras av och mår bra av att ägna sig åt, och som något som 

egentligen är onödigt, trots att de lägger ned mycket energi på det. I analysen kom det fram att 

mode är en viktig del av tjejers kulturella uttryck och en del i att skapa sig en identitet, något 

som delvis förklarar det stora intresse för modebloggar som finns bland unga tjejer. Tjejerna i 

fokusgruppen förstod ”ytliga” bloggar delvis på samma sätt som förmedlades i 

tidningsartiklarna, men hade en mer konstruktiv ingång där modetips blev en uppmuntran att 

uttrycka sin identitet. Det kan hävdas att denna identitetskonstruktion sker på kommersiella 

villkor, inom ramen för ett antal redan fastställda val, men återigen finns både tecken som visar 

på att detta stämmer, samt motstånd där marknadens och medias agenda ifrågasätts. 

Tjejerna i fokusgruppen upprepade alltså många av de nedvärderande diskurser som 

finns i media, som i sig verkar inom ett större ramverk där kvinnlig kultur är stigmatiserat. 

Analysen har visat att tjejer å ena sidan uppmuntras av en samhällelig diskurs att konsumera 

och tänka på sitt utseende, samt skapa en egen social kontext, något som bloggen som medium 

är väl anpassat för att förmedla. Å andra sidan blir tjejer ogiltigförklarade och utskällda när de 

följer denna diskurs, eftersom det finns en förförståelse av tjejers erfarenheter som ointressanta. 

Den stigmatiserande bloggosfären tvingar tjejerna till en ständig förhandling, där 

erkännande och stolthet ofta följs av distansering eller avfärdande. Även om tjejerna använder 

sig av denna strategi för att inte verka ”sorgliga”, finns också ett motstånd till den 

nedvärderande lättsamheten och ett ifrågasättande av vem som egentligen bestämmer vilka 

bloggar som ska få status. Tjejernas egen perception av bloggosfären långt mer nyanserad är 

medias. Detta motstånd genererar inte någon reell ändring av samhällsdiskursen, men det 

öppnar för nya förståelser och visar på att strukturerna som nedvärderar tjejers erfarenheter inte 

är fasta. Dessutom visar bloggarnas växande läsarantal och inflytande över ”gammelmedia” på 

en dynamisk maktrelation där ingen part är opåverkad av den andra. 

Bloggande har blivit en stor rörelse bland unga tjejer i Sverige idag, där viktiga 

kulturella koder och gemenskap produceras, även om den existerar inom ramen för en 

kommersiellt styrd marknad. Inbyggt i bloggen som medium finns normbrytande aspekter, så 

som att den automatiskt gör det privata publikt, vilket gör att bloggande tjejer hamnar i en svår 

position när de måste finna sin plats i en stigmatiserad sfär kantad av normer. 
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Bilaga 1  

Introduktion                                                             

 Hej och välkomna! Nu är alla här!  

 Tänkte börja med att berätta vad min studie går ut på. Ska skriva C-uppsats i genusvetenskap, en 

halv termin. Kollat lite på media, tidningsartiklar och så vad de skriver om tjejers bloggar och nu vill 

jag ha några tjejers eget perspektiv  

 Vi kan börja med att presentera oss lite: namn, ålder och vad ni pluggar typ. 

 Den här intervjun kommer handla om hur ni ser på ert eget bloggande och andra stora svenska 

bloggar. Och vad det finns för attityder kring det. 

 Kommer ej vara en helt vanlig intervju där jag ställer en massa frågor, utan jag vill att ni ska prata 

med varandra utifrån några teman och frågor jag kommer ge. Vi kommer också göra ett par små 

övningar och prata kring det 

 Ni ska alltså själva föra diskussionen framåt. Om det blir tyst eller röigt brukar någon i gruppen klara 

upp det, annars så gör jag det 

 Tänk er att ni sitter hemma och snackar över en fika  

 Jag är intresserad av era egna erfarenheter och berättelser, inte bara av era åsikter. Alla upplevelser är 

lika viktiga och det finns inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar! 

 En sak som är bra att tänka på är att inte sätta ned muggar hårt i bordet eller trumma med fingrarna 

för då tar micken bara upp det och inte vad ni säger! Och kaffekoppar är inte så roliga att analysera  

Öppningsfrågor 

 Tänkte att alla börjar berätta om hur länge ni bloggat och varför ni började göra det 

Introduktionsfrågor 

 Hur ser ni på ert eget bloggande? Vilken roll har det i era liv?(viktigt, roligt, stressigt, onödigt osv) 

Jag har lite olika ord här som på olika sätt beskriver bloggar. Välja ut ca fem stycken som ni 

tycker beskriver er egen blogg och förklara varför ni valde just dem.  

 Berätta om er blogg, vad skriver ni om, varför? Vad tänker ni själva på när ni hör ordet ”blogg” – 

asså första associationen 

Övergångsfrågor 

 Läser ni bloggar? Vilka då? Varför? (Ni kan ge exempel eller diskutera vad som gör en blogg bra) 

 Vilka bloggar är bra tycker ni? Vad gör en blogg bra? 

 Brukar ni snacka mycket om bloggar, med kompisar och så? 

Nyckelfrågor 

 Hur brukar folk reagera när ni nämner er egen blogg eller när den kommer upp? Är de olika 

beroende på när ni pratar med vuxna eller folk i er egen ålder? 

Ni nämnde att .... är en bra blogg, men det finns ju också massa bloggar som handlar om .... eller så. 

Olika typer av bloggar liksom. Modeblogg, politisk blogg, nördiga bloggar. Upplever ni att det finns 

en rangordning mellan olika typer av bloggar? Några som anses ”bäst” eller ”finast” och några som 

anses ”dåliga”?  Enligt vem? Kolla på stora tjejbloggare 

 Vi har berört ...  Och det är ju mest tjejer som bloggar, varför tror ni att det är så? ...  

Avslutande frågor 

 Vi har bla. pratat om era egna bloggar, om varför... Är det något mer ni vill ta upp – missat? 
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Bilaga 2

 

PROVOCERANDE 

 

 

DAGBOK 

 

 

ROSA, GULLIGT OCH 

SNÄLLT 

 

 

PLATINABLOND 

ATTACKBLOGG 

 

 

SAMHÄLLSDEBATT 

 

 

MAKTFAKTOR 

 

 

DAGENS OUTFIT 

 

 

YTA OCH UTSEENDE 

 

 

STORA PENGAR 

 
 

 

SERIÖS AMBITION 

 

 

BEKRÄFTELSE 

 

 

FJORTIS 

 

 

 

OINTRESSANT OCH 

BETYDELSELÖS 

 

 

KVALIFICERAD 

INFORMATION 

 

FEMINISM 

 

 

PANTAT SVAMMEL 

 

 

NÄTREBELL 

 
 

TJEJROLLEN  
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Egoina 
 

 

Namn: Regina Katralen. Ålder: 21 år. Bor: I Landskrona. 

 Bloggar om: Humor. Antal träffar/vecka: Cirka 96000. Citat: "Om man går hem med en kille och 
ligger med honom och sedan har sex en gång till samma kväll. Är det fortfarande ett one night 
stand?" 

  

Tyra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Tyra Sjöstedt. Ålder: 24 år. Bor: Stockholm.  

Bloggar om: Mitt liv och vardag, mode, shopping, resor. Antal träffar/vecka: 167000. Citat: "Det är 
skrämmande att se att så många bitch-tjejer jobbar bakom kassan och bara är otrevliga." 
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Foki 
 

 

Namn: Anchisa Wallström. Ålder: 18 år. Bor: Umeå.  

Bloggar om: Gulliga prylar, Japan. Antal träffar/vecka: Cirak 466000. Citat: "Älsklingen och jag har 
myst ute på gården och druckit is-te från Starbucks." 

 

 

 

Ana Gina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: Gina Dirawi. Ålder: 19 år. Bor: Sundsvall.  

Bloggar om: Fördomar, synen muslimer har på svenskar och vice versa. Antal träffar/vecka: Cirka 
87000. Citat: "Du vet att du är svensk när du inte ser någon skillnad på 
araber/turkar/kurder/assyrier och använder samlingsnamnet "turkjävel" för att beskriva dem." 
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Kissie 
 

Namn: Alexandra Nilsson. Ålder: 19 år. Bor: Stockholm. 

 Bloggar om: Fester, shopping, mode, elakheter. Antal träffar/vecka: 
Cirka 910000. Citat: "Sen växte jag mer och mer, fjortisar blev arga, 
feminister speciellt blev arga osv. Men det är lixsom lugnt, jag hatar er 
och ni får mig att bli rik? LOVE IT!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbaraclara 
 

 

Namn: Clara Lidström. Ålder: 24 år. Bor: By utanför Umeå. 

 Bloggar om: Inredning, pyssel, religion, feminism. Antal träffar/vecka: Cirka 37000. Citat: "Jag är 
glad att jag inte måste virka mina mensskydd och torka mig i stjärten med en skrabbsticka.“
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