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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka typer av texter och bilder som unga tjejer och killar 

använde sig av vid framställningen av sig själva på sin blogg och vilken betydelse dessa kunde ha 

för dem själva och för mottagarna. Studien behandlade frågeställningar som skillnader mellan 

könen i bloggtexter och bloggbilder, vilka artefakter som de unga använde sig av samt hur 

frigörelse synliggjordes. 14 stycken bloggar studerades med hjälp av text- och bildanalys. Urvalet 

bestod av tio stycken tjejer mellan 13-21 år samt fyra killar 20-22 år. Resultatet visade att tjejerna i 

stor utsträckning använde sin blogg som medel för kommunikation där kravet på deltagande från 

läsarna var relativt högt beroende på ett direkt tilltal med direkta frågor och påståenden. 

Motkravet var att läsarna lovades fler inlägg och fler bilder vid tid och lust. Tjejernas bilder var 

dock oftast närbilder vilket kunde tolkas som att de blev för närgångna för att kunna skapa en 

social relation. I framställningen av genus i bilder visade tjejerna upp en ganska allvarlig yta med 

en känsla av passivitet, oftast ensamma i hemmamiljö medan de i text framhöll att var aktiva hela 

tiden med saker de hade gjort, saker de gjorde just nu och saker de skulle göra sedan även om dessa 

aktiviteter också gällde att bara vara hemma med familj och vänner.   

Åtminstone tre av de fyra killarnas bloggar var inte lika fokuserade på en kommunikation där 

responsen från läsaren var av vikt. Alla framställde de betydelsen av jobbrelaterade aktiviteter. 

Bilderna signalerade om en större öppenhet och tillgänglighet för en social relation då deras 

bilder nästan alltid var professionellt tagna på större avstånd av någon annan person. De log mer 

och hade öppna munnar i bild, som om de hade en kommunikation med fotografen eller med 

någon annan. Även om två av killarnas texter hade ett direkt tilltal till läsaren så var karaktären av 

dessa av den typen att de inte hade samma tydliga krav på deltagande som hos tjejerna. De visade 

sig bland annat genom färre direkta frågor och uppmaningar och desto fler erbjudanden.   

Sammantaget för båda könen var att de i sin kommunikation tydligt betonade värdet av vänner, 

god mat och dryck i sina bloggar. 

I analysen av kompositionen av texter och bilder som en helhet uttolkades tre typer av 

bloggidentiteter, de som skrev utifrån ett brinnande intresse, skribenterna, de som mest lade upp 

mycket bilder, lay-outarna samt de som både skrev om allt möjligt och illustrerade detta med bilder 

och vice versa, korrespondenterna.  De korrespondenter som kunde balansera en personlig och en 

professionell framställning samt sticka ut utan att ”bli för mycket” tolkades som de som skulle 

kunna nå framgång hos en bredare publik än bara bland kompisar eller de som är intresserade av 

samma sak.   

Tjejer visade upp en stor frigörelse genom att de vågade ta för sig mer av utrymmet inom 

genren bloggar men att innehållet i dem var ganska homogent med liknande bilder och liknande 

inlägg. Dock var det ett par som stack ut. Killars frigörelse och empowerment framstod som mer 

bestämda med vad de ville ha sagt med sin blogg. Om flera av tjejerna passade in i genren enligt 
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stereotypen av en bloggande tjej så svarade inte resultatet på vem som är den typiska 

”bloggkillen”. Det skulle kunna tolkas som att killar har större frihet och möjligheter i 

framställningen av sig själva.     

 

Nyckelord: blogg, multimodala texter, kommunikation, artefakt, genus, frigörelse, empowerment, 

stereotyper 
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Inledning 

Jag är mamma till två barn, en 12-årig dotter, som leker med sin mobil vid varje tillfälle som ges, 

och en 6-årig son som älskar att spela Minecraft.  Jag är också nyutexaminerad lärare som är 

intresserad av barns utveckling och lärande och jag fascineras av deras sätt att ta sig an det 

digitaliserade datorsamhälle vi lever i nu. Jag har sett ute i skolorna och i mitt eget hem hur de 

utan att reflektera, helt naturligt, manövrerar fram och tillbaka, in och ut ur två för mig skilda 

världar, den analoga världen och den digitala världen. Men de kanske inte upplever det som två 

skilda världar? Eftersom jag är uppvuxen i en icke-digital värld, (vi hade endast radio, TV och 

telefon i hemmet) och nu är lärare i en sådan, finner jag det viktigt att lära mig mer om och 

försöka förstå vad det kan ha för betydelse för de barn och unga som föds rakt in den 

digitaliserade världen. Denna uppsats kan ses som ett steg i den riktningen. Detta dels genom att 

närma mig en förståelse av hur barn och unga konstruerar sin barndom och sin identitet, i de 

aktiviteter som de sysslar med som är knutet till den digitala världen, och dels för min yrkesroll 

som lärare, där barns utveckling och lärande står i fokus. 

När jag var liten, på 80-talet, var vi som bodde på samma gård i hyreshusområdet alltid ute 

och cyklade och hittade på nya ställen i närheten där vi kunde leka olika rollekar. Sen gick vi in, 

sen åt vi middag, sen gjorde vi läxorna, sen såg vi på TV en stund och sen gick vi och lade oss. 

Det fanns ett begränsat innehåll att fylla dagen med.  Varje aktivitet hade sin tydliga tidpunkt och 

struktur över en dag. Idag kan mina barn göra allt det där på en och samma gång med hjälp av 

något tillgängligt digitalt medel. Det kan till exempel vara en mobiltelefon, en dator eller en 

surfplatta, och det är fascinerande vad de socialt åstadkommer med dessa medel.  De kan göra 

det mesta; leka, spela fotboll, spela sällskapsspel, göra läxor, fotografera, göra egna filmer, prata 

och interagera med kompisar, söka information av olika slag och massor av andra kreativa 

aktiviteter. Detta är naturligt för dem men jag tänker nog annorlunda för jag kan alltid jämföra 

med hur det var innan allt detta var möjligt! Därför ämnar jag studera detta utifrån ett perspektiv 

av vad det har för betydelse för dem, inte för mig. Det blir först av betydelse för mig när jag står i 

klassrummet och har en förståelse för detta! 

Den här uppsatsen är ett tillfälle att undersöka vad aktiviteter i denna digitala miljö kan tillföra 

och skapa för mening hos barn och unga. Det finns många sociala aktiviteter som de unga kan 

syssla med om de har tillgång till ett digitalt medel med Internetuppkoppling och jag har en tid 

intresserat mig för fenomenet bloggning. Förenklat skulle man kunna säga att det är som ” 

dagbokanteckningar för offentligheten”, men jag tror att det är mycket mer komplext än så. 

Eftersom det har blivit så populärt att blogga, och det görs för olika syften, så måste det väl vara 

mer än bara dagboksanteckningar? Det, bland annat, tar den här uppsatsen reda på. Jag tror och 

hoppas att det fyller ett behov, skapar en mening och en utveckling hos den killen eller tjejen som 
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producerar dessa texter och bilder men också att de har något att tillföra samhället i ett vidare 

perspektiv.  

Jag är glad och tacksam över att mina barn har tillgång till alla dessa digitala medel så att de 

kan delta i de aktiviteter de känner för. Jag märker tydligt att de utvecklas och lär sig genom att 

vara i den miljön och att de tycker det är roligt framför allt. Med den här uppsatsen hoppas jag 

kunna bidra till större kännedom och förståelse av vilken betydelse de ungas bloggande kan ha i 

den digitaliserade värld som de naturligt växer upp i. 
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Bakgrund 

Linda Fagerström & Maria Nilsson (2008, s. 29) använde sig av begreppet masskultur som de 

definierade som kultur för de stora massorna med media som fokus, det vill säga allt inom 

tidningar, reklam TV, och Internet, med finkultur som motsats. Andra forskare har använt 

begreppet populärkultur eller mediekultur för att understryka de geografiska rum det rör sig om. 

Elza Dunkels (2012), använde begreppet nätkultur som en del av mediekulturer för att rama in att 

det handlar om Internetanvändandet och de aktiviteter som kan pågå i dessa kulturer. 

Hur barn och unga använde digitala medier och Internet i Sverige under 2012 finns redogjort i 

Medierådets rapport Svenskarna och Internet (2012). Till exempel visades i rapporten att spridningen 

av personer, över 18 år, som hade tillgång till dator, Internet och bredband hade börjat planas ut. 

Fram till nu var det 89 % av befolkningen, som hade haft den teknologiska tillgången, mot endast 

2 % 1995. Däremot hade den dagliga användningen av digitala medier ökat de senast 10 åren, från 

25 % till 71 %. Största orsaken till den höga siffran var ökningen av det mobila Internet som nu 

har fört med sig allt yngre användare, nämligen dem i åldersgrupp 8-13 år. Barn och unga var den 

grupp enligt Medierådet (2012, s. 8) som hade ökat mest i användandet av Internet vilket gör att 

studier inom detta område blir relevanta för alla som arbetar med utveckling av barn och unga.   

Enligt Dunkels (2102, s. 12) var det av stor vikt att vuxna hade kunskap om vad de unga 

gjorde på nätet utifrån barnens egna perspektiv och att denna kunskap kunde sättas in i ett 

sammanhang. Det blev såldes lärares roll att bland annat skapa dessa sammanhang kring barnens 

och ungas aktiviteter och kommunikation på nätet och skapa förståelse hur olika verktyg skulle 

kunna användas som hjälp för dem att vidare utvecklas. I och med mediekulturens framväxt har 

kravet ökat på de unga att kunna använda, förstå och utveckla språket med alla de multimodala 

texter som de kommer i kontakt med i olika sammanhang. Hälften av alla treåringar använder 

Internet och de sociala aktiviteterna har krupit allt längre ned i åldrarna (Medierådet 2012, s.18) 

Ovan nämndes att Dunkels (2012, s. 17) använde sig av begreppet nätkulturer. Detta för att 

kunna ringa in den geografiska plats där olika aktiviteter på Internet pågår. Det var de olika 

medlemmarnas aktiviteter och interaktionsmönster som förklarade hur de olika kulturerna 

bildades. Ett exempel på en specifik nätkultur är bloggning. Blogg kommer av engelskans weblog 

som enligt Nationalencyklopedien (2012) definierades som en personlig och öppen dagbok med 

skriftliga inlägg och bilder med egna iakttagelser och synpunkter på aktuella händelser, som 

dokumenteras med datumangivelse i en logg på webben. Enligt Medierådets (2012, s. 21) 

undersökning var bloggandet den aktivitet av alla som finns inom nätkulturer, den som skilde sig 

mest mellan könen i åldersspannet 12-25 år. Enligt rapporten 2012, skrev upp emot 60 % av 

tjejerna egen blogg jämfört med killar, där siffran inte översteg 20 %. Allmänt gällde att det var 

fler som läste bloggar än själv skrev.  
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”Tjejbloggarna är visst viktiga”. Detta var rubriken i ett debattinlägg av Dunkels i DN (2009-07-

08). Undertonen i det påståendet i debatten vittnade om att tjejbloggar inte skulle vara viktiga. I 

debatten gick Dunkels emot de som ansåg att bloggande skulle vara något som endast skulle vara 

likställt med dagbokstexter som man skrev för sig själv, som enligt andra kunde vara onödiga och 

larviga. Hon menade att dessa texter var mer komplexa än så, att det var ett sätt att uttrycka sig, 

dela med sig och ta del av andras tankar. Vidare debatterde Dunkels i artikeln att fenomenet 

bloggning höll på att skapa ett nytt sätt att förhålla sig till media där bland annat unga tjejer, som 

en marginaliserad grupp i samhället, fick göra sina röster hörda, något som inte tidigare varit 

möjligt i traditionella medier. De digitala medierna befinner sig i snabb utveckling i samhället och 

det har öppnat upp en rad nya möjligheter för alla; för gamla, för unga, för män, för kvinnor, för 

högutbildade, för lågutbildade samt för människor med olika etnicitet. (Dunkels 2012, s. 115).  

I Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 9) 

stod det att språk, lärande och identitetsutveckling var nära förknippade och att varje elev genom 

rika möjligheter skulle kunna få samtala, läsa, skriva och också få kunna utveckla sina möjligheter 

att kommunicera och skapa tilltro till sin språkliga förmåga. I konstruktionen av sin identitet ingår 

också konstruktionen av sitt kön. Det har forskats mycket kring kön och genus och det behövs 

mer forskning inom området då till exempel grupper som unga tjejer gjort intåg i olika 

nätkulturer. Det har presenterats en rad olika definitioner av genusbegreppen inom 

genusforskningen. En definiton som Fagerström & Nilsson (2008, s. 7) använde sig av var att 

man skilde på kön och genus, där kön syftade på det biologiskt givna könet och där genus stod 

för det socialt och kulturellt konstruerade könet.  

Skolan är en social och kulturell mötesplats, stod det i Läroplanen, samt är den plats som ska 

hjälpa till att motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2010, s. 7-8). För att nå en ökad 

kunskap och förståelse av genuskonstruktioner kan man välja studera aktörerna i sin egen kultur, 

där ett exempel skulle kunna vara unga deltagare inom nätkulturen bloggning. Lövheim (2011a) 

studerade top-bloggande unga tjejer och vilka strategier som låg till grund för hur 

kommunikationen med läsarna såg ut. Christiansen & Leverin (2008) och Lidman & Sandén 

(2012) undersökte bloggande utifrån identitetsskapande och skapande av ett varumärke. 

Lövheims (2011a) studier visade att unga tjejer gör sig hörda och synliga på olika sätt med olika 

strategier och kommer på så sätt åt sina och andras idéer och värderingar. Genom sitt offentliga 

bloggande blir de också medskapare till samhällsutvecklingen genom de förhandlingar av normer 

och värderingar som uppstår (Lövheim 2011a). 
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Tidigare forskning 

Nedan redogörs för vad forskare studerat inom området gällande barn och unga och genus i 

nätkulturer där bloggande i nätkulturer står som mest central. Olika forskare har använt olika 

begrepp för att uttrycka i princip samma sak när det gäller utvecklingen av det digitaliserade 

samhället. Beroende på vilka begrepp de olika forskarna har använt sig av i sina respektive 

studier, vilken tidpunkt då forskningen genomfördes och hur begreppsanvändningen såg ut för 

tillfället i samhällsdiskussionen, så kommer den här uppsatsen att skifta i användningen mellan 

olika begrepp. Begreppsanvändningen i den digitaliserade mediekulturen är i ständig rörelse, i takt 

med utvecklingen och det märks i forskningar genomförda. Således kommer de begrepp som 

passar bäst för kontexten att användas i den här studien.   

Barn som aktörer i nätkulturer  

Barns tillgång till olika digitala medier, nu kanske vanligare kallade sociala medier, har gjort dem 

medskapare av kulturen i mediesamhället och de har fått epitet ”den elektroniska generationen” 

av David Buckingham (2000, s. 41). I hans diskussioner om traditionella uppfattningar menades 

att barnen, genom att de gjorde intrång i nätkulturer där de vuxna ansågs som de mest 

kompetenta, kunde medföra att de tog död på sin egen barndom. Det vill säga att genom att barn 

nu kunde ta del av allt som vuxna kunde, till exempel sex och våld, suddades gränserna ut mellan 

vad som tillhörde barns områden och vad som tillhörde de vuxnas område inom nätkulturer. 

Tillgången kunde även medföra en större klyfta då de vuxna ändå var de som hade makten att 

kontrollera vad barn och unga gjorde på nätet (Buckingham 2000). Dunkels (2012, s.16) 

resonerade om flera olika rum och mötesplatser för samspel och interaktion mellan barn och 

vuxna inom nätkulturer och att de kunde se olika ut. Olikheten kunde bestå i, enligt Löfberg 

(2008, s. 21ff), att interaktionen skedde just i ett cyberrum eller ett virtuellt rum där det var fritt 

att uttrycka sig utan att behöva stå till svars i en direkt fysisk kontakt med någon, vuxen eller 

jämnåring. Detta kunde i likhet med Buckinghams (2000) teorier vara både en begränsning och 

en möjlighet för barnen. Både Löfberg (2008) och Dunkels (2012, s. 12) pekade i sin forskning på 

hur barn agerade och tänkte i olika cyberrum, utifrån barnens perspektiv och att det blev av vikt 

för att kunna bedöma hur de vuxna positionerade sig i sammanhanget. Löfbergs studie (2008) av 

barns sociala interaktion på nätsajten LunarStorm visade att de flyttade fram sina positioner som 

barn i sin direkta kommunikation med varandra i ett diskussionsforum. När sen de vuxna ”lade 

sig i” och gav bekräftelse och respons i form av råd och förmaningar gällande frågor om killar, 

tjejer och sexualitet, så tillrättavisades barnen tillbaka till sin ursprungliga position, tillbaka till 

föreställningen om vad barn borde veta om dessa ämnen. Responsen från andra inom nätkulturer 

medförde alltså någon form av påverkan, antingen direkt på individen eller på föreställningar om 
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vad barns kompetenser borde vara. Dunkels (2012) menade att studier av vad barn gjort i olika 

nätkulturer skulle kunna hjälpa till att skapa en bild av hur vuxna kan förstå barnen och genom 

det vidga sina förhållningssätt till Internetanvändandet i stort. Enligt Buckingham (2000) var det 

de vuxnas medvetenhet om barns rätt att delta och vara aktiva i olika nätkulturer som var av 

betydelse. Han menade att de äger många kompetenser, viktiga att kunna ta till vara, ledsaga och 

utveckla i en för dem gynnsam riktning. Det var det som var de vuxnas uppgift, mer än att vara 

kontrollerande och värderande av det han kallade den elektroniska generationen (Buckingham 

2000). Hur unga handskades med sitt självbestämmande och sin frihet att utvecklas i en 

digitaliserad kultur, där både vuxna och unga kan vara deltagare, var en av de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie och de teoretiska begreppen förklaras närmare under rubriken 

för teoretiska utgångspunkter.  

Genus i masskulturer 

På vilket sätt framställdes tjejer respektive killar i olika masskulturer? Genus var någonting som 

gjordes och omarbetades beroende på den kulturella och sociala kontext som den ingick i 

(Löfberg 2008, s. 48). Inom masskulturen handlade det ofta om bilder (reklambilder, eller rörliga 

bilder på TV) där den som betraktade bilden och den som blir betraktad stod i en maktrelation 

till varandra (Fagerström & Nilsson 2008, s. 68). Maktpositioner mellan män och kvinnor i olika 

kontexter kunde utläsas av Maria Edströms studie om eliter i TV-rummet (2006).  Kön och makt 

hängde ihop och att synas var viktigt för makten (Edströms 2006, s. 68). Hon utgick från 

begreppet könsmärkning som talade om en persons position att fatta viktiga beslut. Det rådde en 

tydlig könsmärkning i TV-rummets eliter, där positioner och roller var i fokus och klass och 

etnicitet inte var lika tydligt framstående. Alla eliter var mansdominerade men kvinnliga eliter 

framstod högst inom fiktionen och absolut lägst inom sporten (Edström 2006, s. 204).  

Makt synliggjordes även ur ett mottagar-sändarperspektiv i Maria Lidman & Filip Sandéns 

forskningsresultat (2012). Där var kommunikationen av betydelse för värderingar och normer 

kring manligt och kvinnligt. Beroende på hur man profilerade sig på sin blogg så var det av vikt 

för vilken status och makt mottagarna/läsarna av bloggen tillskrev bloggproducenten. Att både 

kunna vara konsument (mottagare) och producent (sändare) gav mer makt (Lidman & Sandén 

2012, s. 46). Om Lidman & Sandén (2012) hade ett tydligt maktperspektiv men inget 

genusperspektiv i sin forskning om identitet i bloggar så blir det önskvärt i vidare undersökningar 

eftersom kön och makt är något som hänger ihop (Edström 2006; Fagerström & Nilsson 2008, 

s.45-46).  

Samband mellan framställningen av genus och bloggande påvisades i Harrisons (2010) studie 

av några kvinnor i USA som bloggade frispråkigt och personligt om sin infertilitet. Det visade sig 

att det genom bloggandet hade skett en förändring i texterna och hur de beskrev kvinnors egna 

kroppar. Texterna var mycket personliga och ingående trots tillgängligheten för vem som helst. 

Det som var personligt totalexponerades och de kvinnliga bloggarna gjorde sig själva synliga i 



13 
 

detta forum. En sådan förändring i hur kvinnor vågade framställa sig själva ganska närgånget 

medförde en framflyttad position för dem i den bloggande nätkulturen (Harrison 2010). Också i 

Sverige hittade tjejer till sina ”frirum” där de med hjälp av andra i samma rum kunde förhandla 

och testa sin identitet och sin position. Det beskrevs av Malin Sveningsson Elm (2009, s. 94). 

Hon betonade betydelsen av dessa rum på Internet för unga tjejer, LunarStorm för hennes studie, 

där de nu hade funnit en trygg fristad att testa sina roller i. Förut hade frirummen endast varit 

lokaliserade till flickrummen. Frirummen för killar hänvisade hon till ute bland gator och torg. 

 Anja Hirdman (2001) visade i en studie hur kvinnor och män framställdes i bilder och texter, 

publicerade i herrtidningen FIB-aktuellt och veckotidningen Vecko-Revyn. Hon jämförde dem ur 

ett historiskt perspektiv från hur det såg ut på 60-talet till mitten av 90-talet.  Hon undersökte 

vilka föreställningar om genus som levererades till tidningspubliken. Ett resultat hon kom fram 

till var att det som tidigare var det privata och intima nu har blivit offentliga nyheter för alla. 

Bilder på lättklädda kvinnor var inte längre bara ett undangömt område för männen. Det hade 

skett en förändring inom tidningarna där lättklädda bilder av unga tjejer från FIB-aktuellt hade 

bytt målgrupp och hamnat i Vecko-Revyn, som riktade sig mot unga tjejer. (Hirdman, A. 2001, s. 

246-247). Både Anja Hirdmans (2001) och Harrisons (2010) forskningsresultat bidrog till att 

synliggöra hur genus kan framställas och vilken betydelse detta kan ha för mottagarnas normer, 

värderingar och föreställningar 

Forskning visade att tjejer mer och mer hittade till de sociala och kulturella rum där de kunde 

bli synliggjorda, kunde göra varandra synliga och kunde starta förhandlingar om 

genuskonventioner (Öhman-Gullberg 2008, s. 132-133; Lövheim 2011b). I Lövheims (2011a) 

artikel Personal and Popular- The Case of Young Swedish Female Top-bloggers stärkte tjejerna, ”the 

ordinary girls”, sin position i bloggkulturen genom att ta hjälp av varandra genom respons och 

förhandlingar om genuskonventioner. I Löfbergs undersökning (2008, s. 142-143 och 149), som 

nämndes tidigare, såg denna ”hjälp” annorlunda ut i öppna chattforum där killar och tjejer 

diskuterade till exempel sexualitet. De vuxna som deltog i kommunikationen gjorde det troligast 

av omsorg men även för att kunna ha kontroll över de unga tjejerna. Tjejerna uppmanades att 

vara försiktiga, inte göra något mot sin vilja och poängterades vikten av att vara mogen. Genom 

dessa reproducerande normer och värderingar blev en av Löfbergs (2008) slutsatser att tjejers 

sexualitet upplevdes som en risk för dem. De vuxnas inblandning i killarnas samtal om sexualitet 

var inte lika frekvent, de fick större utrymme att samspela fritt. Tjejerna förväntades vara 

hänsynstagande när det gällde killarnas känslomässiga mognad och ansvaret låg på tjejen att 

bedöma om en kille var lämpad för en relation och kunna välja ”rätt sorts killar”. Killar ansågs 

som känslomässigt mer omogna och att de bara såg till sina egna behov (Löfberg 2008).  

Unga bloggare 

Begreppet unga innefattas här av ett åldersspann från tidiga tonåren till 25-årsåldern. Enligt 

Medierådets (2012, s. 21) rapport om Svenskarna och Internetanvändandet var det 53 % av de unga 
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tjejerna som bloggade och bara 12 % av killarna 2012. Lövheim (2011a, s. 6) förklarade i sin 

artikel blogg som något som kreativt upprättats för privata eller för affärsmässiga syften, där de 

unga kan kommunicera sina intresseområden till omvärlden genom daterade inlägg.  

Forskning om ämnet bloggar finns men i takt med samhällsutvecklingen inom sociala medier 

behövs ständigt nya forskningsresultat.  Den forskning som gjorts har bland annat visat att för de 

unga som bloggar om sitt liv eller på något sätt kommunicerar med andra genom sociala medier 

så hade responsen och bekräftelsen från omgivningen en betydelse för identitetsskapandet. 

(Christiansen & Leverin 2008; Löfberg 2008). Positiv respons och bekräftelse från läsarna kunde 

påverka de unga till ett ytterligare stärkande av en redan positiv självbild. Negativ respons 

påverkade i större utsträckning de som inte redan var säkra på sin identitet (Christiansen & 

Leverin 2008, s. 42). Feed-backen var viktig för att bygga sociala relationer inom kulturen och 

den visade sig vara allt som oftast av positiv art (Mazur & Kozarian 2009, s. 136) och att den 

också ledde till ett större självförtroende för bloggarna (Lövheim 2011a, s. 11). I Lövheims 

(2011a) artikel, som tidigare nämnts, studerades 20 stycken av de allra populäraste tjejbloggarna 

där var det kommunikationen med läsarna och antalet läsare som var av vikt för bloggarens status 

och position i ”bloggosfären”. Strategier i att skapa en vänskap med läsarna och finna en 

gemenskap med dem, till exempel genom delade åsikter och värderingar, var en grund för 

positionen som top-bloggare och att denna position blev ett arbete som var tvunget att 

upprätthållas (Lövheim 2011b, s. 350; Lövheim 2011a, s.14). Upprätthållandet gjordes genom 

förhandlingar av sociala värderingar och kulturella normer gällande konventioner om genus och 

femininitet.  Lövhiems (2011a, 2011b) resultat visade att bloggen som fenomen har blivit en 

allmän plats för förhandlingar om konventioner där balansen mellan bloggaren som privatperson, 

som professionell arbetstagare, med tillhörande roller som bland annat medlare, provokatör och 

vän blir central för upprätthållandet. Bevisligen har bloggen en mening, den representerar en egen 

diskurs inom en ny genre. Forskning på bloggar har visat att genom dess unika och publika form, 

har unga människor nu friheten att kunna presentera ett själv som de själva kan kontrollera och 

bestämma över (Mazur & Kozarian 2009, s. 138).  

Hur bloggaren uppfattades av omgivningen blev en central fråga i arbetet som bloggare och då 

gällde det för honom/henne att vara tydlig i sitt kommunicerande av sin identitet och vem man 

vill framställa sig som. Man var tvungen att profilera sig, synas i rätt kontext med rätt publik, inte 

bara finnas till där, och våga särskilja sig från mängden och sticka ut. (Lidman & Sandén 2012 s. 

32). Detta skedde genom att bloggare valde att presentera ett ”jag” som var förskönat och mer 

optimistiskt, och att för att sticka ut berätta om upplevelser på ett sätt som var menat att 

imponera och/eller chockera läsaren (Mazur & Kozarian 2009, s. 138-139). 

Kommunikation inom masskulturer 

Människor kommunicerar och interagerar med varandra genom ett stort utbud av olika sociala 

medier i vårt senmoderna samhälle. Som det beskrevs ovan var bloggande en form av 
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kommunikation med omvärlden, och det visade sig vara av olika betydelse och mening för de 

unga. Till exempel fick unga tjejers berättande om hur de positioneras i filmer betydelse för en 

större och vidare debatt om hur tjejer skapar och omförhandlar sitt sociala och kulturella jag 

(Öhman-Gullberg 2008, s. 133). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociosemiotiskt perspektiv 

Semiotik är läran om betydelser (Björkvall 2009, s. 12) och sociosemiotik är en socialt orienterad 

teori där kommunikationen står i centrum för människors deltagande, representation och 

meningsskapande av den sociala världen. Som grundare för sociosemiotiken stod den engelske 

språkforskaren Michael Halliday.  

Med kommunikationen följer betydelsen av språk och teckenskapande (Lindstrand 2006, s. 40; 

Öhman-Gullberg 2008, s. 33). Betydelsen av språket är inget nytt, redan Lev Vygotskij menade 

att språket är vår största resurs och ett viktigt redskap för att kunna kommunicera med andra 

människor och för att därefter vara en resurs för tänkandet. Språket används och utvecklas över 

en hel livstid och lämnas sedan över till nästa generation (Säljö 2005, s. 41 och 43).  

Semiotiken har en grund i sociolingvistiken men har hittat en ny riktning genom utvecklingen 

för det senmoderna samhället, där den innefattas av det Lindstrand (2006, s. 40) kallar resurser för 

representation. Begreppet inkluderar alla typer av meningsskapande praktiker och 

kommunikationsformer vilket också går att benämna som multimodalitet. Mulitmodala texter utgörs 

av texter som omfattar flera kommunikationsformer, till exempel en komposition av både texter 

och bilder tillsammans (Björkvall 2009, s. 8). Björkvall (2009 s. 14) använder också begreppet 

semiotiska resurser för att uttrycka det tillgängliga ”byggmaterial” som finns i texter. Exempel på 

sådant material kunde utgöras av det verbala språket och det visuella språket, det som sades respektive 

det som visades. 

Kulturella redskap, artefakter, attribut eller vektorer? 

Det är inte bara språket som används som byggmaterial för att förmedla och gestalta individers 

veklighet.  Det existerar också fysiska redskap för detta ändamål, så kallade artefakter (Säljö 2005, 

s. 35). Individen skapar artefakter och genom dem tolkar och konstruerar hon sin omvärld. Skulle 

de tas bort fanns det inte en chans att förstå människans tänkande inom sociala praktiker (Säljö 

2000, s. 81).  Tänkandet och kunskapsprocessen var av störst betydelse inom Vygotskijs teorier 

om det sociokulturella lärandet där kulturella redskap benämns som artefakter. Inom 

sociosemiotiskt perspektiv finner man i stället begrepp som attribut när det gäller avbildade 

föremål, eller vektorer, som används i processer och handlingar av olika slag (Björkvall 2009, s. 68, 

s. 72).  
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Texternas metafunktion 

Lindstrand (2006, s. 45-50) beskriver multimodla texter utifrån tre metafunktioner. Dessa tre 

funktioner beskriver han utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv av vad en text kan kommunicera. 

Lindstrands (2006) tre metafunktioner av texter innefattas av den ideationella funktionen, den 

interpersonella funktionen och den textuella funktionen. Ideationella metafunktioner representerar de 

tillstånd och händelser som pågår i världen. Det kan handla om vem, vad eller vilka som gör vad 

och på vilka platser och i vilka miljöer dessa händelser äger rum. Dessa delas i sin tur in i narrativa 

representationer och konceptuella representationer. Det narrativa står för de skeenden i det visuella 

språket där deltagaren riktar sina handlingar mot ett specifikt mål och det konceptuella innebär en 

representation av en mer generaliserande och oföränderlig karaktär hos deltagarna inom ramen 

för de multimodala texterna som studerades (Lindstrand 2006, s. 47).   

Den andra metafunktionen, den interpersonella, kan sägas behandla deltagarnas sociala relationer 

i den interaktion som pågår. Här är språket i fokus men även andra betydelsebärande artefakter 

som skapar mening i kommunikation och interaktion. Det handlar dels om artefakter som 

förmedlar och representerar affektion och känslor av olika slag och dels om hur deltagarna kan 

positioneras i kommunikationen och om det råder några maktrelationer. Detta studerades i 

relation till vilket språk som används, både i text och i bild, samt vilken betydelse det kunde ha 

för killar respektive tjejer, både i relation till varandra och till mottagarna.  

Frågor som ”Vilka är kameravinklarna, vad är avståndet mellan deltagare och läsare” samt 

”vad är det för kontakt som förmedlas”? är frågor som kan ställas i analyser av mulitmodala 

texter genom den interpersonella funktionen. Slutligen sammanförs ovanstående funktioner till en 

textuell helhet, ett kommunikativt system, där kontexten för textens form och innehåll, vad det är 

och vad den vill kommunicera utåt skapar en koherens, ett sammanhang. Lindstand (2006, s. 50) 

ansåg att genom alla de resurser för representation (multimodalitet) som finns, beroende på 

genre, så är det inte säkert att de alltid har den koherens som i hans fall, en filmskapare 

eftersträvar, det kan även finnas motsägelsefulla budskap.  

Genusperspektiv 

Nedan beskrivs två dimensioner av konstruktionen av genus för att ge en bild av att 

genusperspektiv kan vara komplexa och ses ur flera olika perspektiv.  

Kulturellt konstruerat genus 

Ett traditionellt synsätt är att kön står för det biologiska könet och genus för det som är socialt och 

kulturellt konstruerat (Fagerström & Nilsson 2008, s. 7). Yvonne Hirdman (1988, s. 114) hävdar 

att genus endast är kulturellt konstruerat, att det inte handlar om någon ”roll” som man kan kliva 

in och ur i, att det inte är något socialt konstruerat som enkelt kan bli utbytbart beroende av 
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kontext. Konstruktionen ligger djupare än så, som i ett system av principer där genus ordnas efter 

ett i särhållande av manligt och kvinnligt, så kallade dikotomier, där det ena alltid kommer att vara 

överordnat det andra. Som exempel kan ges; stark – svag och hård – mjuk, där det manliga 

representeras av stark och hård och där det kvinnliga ses som svagt och mjukt. Det blir en 

hierarki där mannen är den som står som norm och kvinnan den som då är den avvikande. 

Således blir det också en fråga om makt. Dessa rådande principer följs av de så kallade 

genuskontrakten där både män och kvinnor omedvetet upprätthåller ordningen om manligt och 

kvinnligt. Genuskontraktet är osynligt men i föreställningarna om vilka handlingar och redskap 

som hör till vilket kön så vidmakthålls hela systemet, generation efter generation. Detta ses som 

svårt att förändra men inte omöjligt (Hirdman 1988).  

Socialt konstruerat genus 

För att visa att de finns fler sätt att se på genus tas här upp genusteoretikern Jane Butler som ett 

exempel i kontrast. I sin bok Genustrubbel (1999) slog hon omkull tankar om köns- och 

genuskonstruktioner. I hennes (1999, s. 218) teorier om det performativa könet ser konstruktionen 

av kön lite annorlunda ut i jämförelse med Yvonne Hirdman. Först utrustas människan med det 

biologiska kön som vi är födda med och efter det, som en fortsättning av den första 

konstruktionen, utrustas människan med de tillhörande attributen maskulinitet och feminitet 

(Butler 1999, s. 7). Genuskonstruktionen är alltså beroende av det biologiska könet och 

maskulinitet och feminititet kopplas till ett kön (Butler 1999, s. 56). Hon betonar också språkets 

betydelse när kön kontureras. I Fagerström & Nilssons (2008, s. 16) forskning fick små pojkar 

ofta kommentarer om sina muskler och vad starka de var. Butler (2008) menar att 

genuskonstruktioner är ingenting som är fixt och fast alls, utan med de genusattributen som 

skapas redan från födseln, fortsätter tjejer och killar att lära sig hur de ska ”performa” sina kön, 

alltså agera och utföra sina kön. Detta är förenklade tolkningar utifrån Butlers emellanåt svåra 

resonemang. Hon diskuterar vidare om sociala dramer där olika stilar och roller ageras fram genom 

handlingar som hela tiden upprepas, precis som i vilken teaterföreställning som helst. Men de 

kroppsliga gester och rörelser som ageras utifrån genusattributen skulle lika gärna kunna vara 

rena illusioner. Alltså, det performativa könet har ingen fast kärna och kan inte definieras som 

sann eller falsk (Butler 1999, s. 219ff).  

Stereotyper 

Förutfattade meningar om hur män eller kvinnor bör vara reproduceras ofta i reklambilder inom 

masskulturen. I forskning har män visats upp som hårda machotyper och kvinnor som vackra 

och fagra objekt (Hirdman, A. 2001). Skildringar av dessa slag påverkar våra attityder till 

jämställdhet (Fagerström & Nilson 2008, s. 70-71). De normativa förställningar om hur det bör 

vara styr oss in i att delta i detta kontrakt om manligt och kvinnligt i en tyst överenskommelse 
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som är svår att ta sig ur. Kontraktet är förhandlingsbart men det är bland annat bilden av 

stereotypa kvinnor och män som gör att det går så långsamt att förändra dessa föreställningar 

(Hirdman, Y 2001, s. 84). Anja Hirdmans (2001, s. 88 och s. 94) studie av bilder i tidningen FIB-

aktuellt på 60-talet vittnar om otaliga stereotyper. Kvinnan är med sitt leende inbjudande och 

oskuldsfull med blicken rakt mot betraktaren. Mannen agerar hjälten som klarar utmaningar och 

erövringar med allvarlig blick bortvänd från kameran.  

 

Den elektroniska generationen 

Barn och ungas olika positioner i det digitala samhället som de naturligt växer upp i har studerats 

av David Buckingham (2000) i After the death of childhood.  Här synliggörs hans teorier om synen på 

barn i mediekulturer. Han menar att om man vill se på barn och unga som kompetenta 

innovatörer i olika mediekulturer så måste man lämna de traditionella företställningarna om att de 

inte skulle vara tillräckligt kompetenta och agera utifrån det (Buckingham 2000, s. 197). Detta står 

att koppla ihop med begrepp om situerade identiteter som innebär att barn, inom olika institutioner 

som till exempel hem, skola, varuhus och medier, lär sig agera olika beroende på kontexten. Det 

medför olika förväntningar på barnets agerande och uppträdande i olika situationer. Att vara elev, 

tjej, tonåring eller lillasyster betyder förväntningar av olika slag beroende på vilken identitet som 

menas för sammanhanget. Det är en socialiseringsprocess där man måste lära sig samspelet med 

andra inom den institution man befinner sig. (Säljö 2005, s. 50).  

 

Empowerment och liberation 

Barn och ungas plats i det mediala samhället är inte självklar enligt Buckingham. (2000, s.41). Han 

talar om den nya medieteknologin som stora möjligheter till kreativitet för barn, inte bara för 

deras egen vinning utan även för samhället i stort. Barn är kloka och kompetenta, inom det 

Buckingham kallar för media literacy, och de bör inte ses som passiva offer och exkluderas av de 

vuxna på denna arena. I stället bör vuxna erkänna barnens förmåga att kunna utjämna 

fördelningen på den här arenan genom att hjälpa dem att identifiera vad de behöver för verktyg 

för ännu större produktivitet och effektivitet (Buckingham 2000, s. 193). Att barn ökar sitt 

utrymme och tar för sig mer i ”de vuxnas mediavärld” står klart och möjligheterna att agera på 

sina egna villkor växer (Buckingham 2000, s. 192).  
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats övergripande syfte var att med utgångspunkt i sociosemiotisk teori studera hur de 

unga framställde sig själva genom de texter och bilder de producerade inom nätkulturen 

bloggning samt vilken betydelse detta hade i kommunikation med andra.  

 

- Vilka typer av texter och bilder använde de unga sig av? 

- Hur framställdes tjejer respektive killar?  

- Vilka artefakter synliggjordes? 

- På vilket sätt synliggjordes de ungas frigörelse och egenmakt?  
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Metod 

I metodbeskrivningen används flera begrepp för att uttrycka samma sak; bloggaren, producenten, 

aktören, deltagaren eller sändaren, samt läsaren eller mottagaren beroende på kontexten där de 

teoretiska aspekterna av metoden diskuteras. Där det i texten framställs hur metoden är praktiskt 

genomförd används begreppet informant.  

 

Text- och bildanalys 

Vilka typer av texter och bilder är det som unga bloggare väljer att kommunicera till omvärlden 

och vilka är de artefakter som går att utläsa genom den person som de visar upp sig som, tjej eller 

kille? För att få svar på dessa frågeställningar om innehållet i bloggande nätkulturer valdes en 

kvalitativ innehållsanalys av texter och bilder i 14 stycken bloggar; tio tjejer i åldrarna 13-21 år och 

fyra killar i åldrarna 20-22 år. Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 210) handlar kvalitativ textanalys om 

att hitta och ringa in en helhet samt att hitta vad som döljer sig bakom texten. Den måste läsas 

både flyktigt och intensivt om och om igen och det viktiga för forskaren i studiet blir att ställa 

frågor till texten och systematiskt kategorisera och tematisera det väsentliga innehållet.  

Analysmetod 

Som modell och utgångspunkt för min analysmetod stod Anders Björkvalls (2009) Den visuella 

texten – multimodal analys i praktiken. De analysverktyg som valdes anslöt till de som Lindstrand 

(2006) och Öhman-Gullberg (2008) använt i sina avhandlingar om representation och 

meningsskapande i filmberättande. De innefattades av de multimodala texternas metafunktioner som 

tidigare förklarats i teoridelen.  Både Lindstrand (2006) och Björkvall (2009) var vägledande på ett 

distinkt sätt med de verktyg som kittade ihop studien gällande teori, metod och analys. 

Analysen utfördes av bild och text, delvis separat och delvis tillsammans, beroende på om de 

tillförde varandra något för kontexten eller om de existerade oberoende av varandra. Detta 

gjordes utifrån socialsemiotiska teorier om vad de multimodala texterna berättade inom ramen 

för det som omnämns som ideationella funktioner och interpersonella funktioner. Sedan vägdes de 

ihop till en helhet för den textuella funktionen och slutligen tolkades. Vilka konkreta analysverktyg 

som användes behandlas närmare under rubriken för ”Bearbetning och analys av data”. 

Urval 

Sökandet efter informanter började via en Internetsajt där man lätt och gratis kan starta sin egen 

blogg och även lätt hitta andras bloggar. Valet av just den här Internetsajten kan sägas vara ett 
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första-bästa urval (Esaiasson et al. 2012, s. 188). Den här sajten fungerade så att man lätt och 

överskådligt kunde söka bloggar efter intresseområde, populäritet eller geografiskt område. 

Avgränsningen började utifrån ett geografiskt område i Sverige för att slippa göra urval där mina 

egna värderingar om intresseområden skulle kunna ha någon betydelse. Det fanns 20 större 

städer representerade och en av dessa med över 1000 registrerade bloggar valdes ut efter ett 

första-bästa urval.  

Vidare skedde ett första-bästa urval och ett kriterieurval av bloggarna inom den valda staden. 

Det gick till så att jag slumpmässigt klickade på en karta över staden och dess närområden där alla 

bloggare var listade. Kriterieurvalet går att hänvisa till Lidman & Sandéns studie (2012, s. 15) som 

använde sig av kriterierna ”en egen blogg” och ”en personlig profil”. Efter liknande kriterier 

gjordes även urvalet för den här studien. De var tre stycken: ”Så unga som möjligt, både tjejer 

och killar”, ” Frekvent aktiva, helst dagligen” och till sist ”Privata bloggare för icke synliga 

vinstdrivna syften”.  

Vidare fanns en tanke om ett mer varierat utbud av bloggar om någon eller några av de listade 

populäraste bloggarna, rent läsarmässigt, kunde platsa för urvalet. Ett par av dem passade in 

under ovanstående kriterieurval.  

Naturligtvis är inte alla, de drygt 1000 bloggarna, genomsökta men åtskilliga potentiella 

bloggar som jag stötte på fick förkastas på grund av att de inte uppfyllde kriterierna för urvalet. 

Urvalet begränsades tillslut till 14 bloggar, tio tjejer mellan 13-21 år och fyra killar mellan 20-22 

år. Denna metod för urval tog inte bara tid utan det medförde naturligtvis ställningstaganden och 

överväganden gällande mina egna förutfattade meningar om vad en bloggare är, vad hon/han 

bloggar om, samt vem jag själv är som forskare och vad jag är ute efter. Det måste förstås 

beaktas. 

Att det tog tid berodde också på sökandet efter så unga informanter som möjligt då aktiviteter 

inom sociala medier tenderar att ha gått ned i åldrarna och det faktumet att jag är lärare som vill 

ta reda på något om de unga människor som också är elever i skolan. Detta var svårare än jag 

trott. Det svåraste var att hitta unga killar som bloggade trots att satistiken säger att det är 12 % 

unga killar som bloggar (Medierådet 2012, s.21). Flertalet tänkbara bloggar stöttes på för urvalet, 

men då uppstod andra problem. Min dator nekade tillgång till flera stycken av dem då många 

bloggar hade upphört, blivit nedlagda eller flyttade av olika anledningar. En orsak till detta skulle 

kunna vara att många, främst unga killar, kanske hade provat sina ”bloggvingar” för att sedan 

upptäcka att det inte var någonting för dem och därför stängt ner eller ledsnat att blogga med hög 

frekvens av aktuella blogginlägg. De hade troligen hittat andra kanaler för sina syften.  Detta är 

också en förklaring till det ojämnt insamlade materialet både gällande könsfördelning och 

gällande åldersfördelning.  
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Material 

Att studera bloggar krävde en avgränsning och en struktur eftersom bloggarna ständigt 

uppdaterades och snabbt kunde ändras, till skillnad från texter och bilder i böcker och tidningar. 

Strukturen bestod i att antalet 14 blev hanterbart att ha i öppna fönster i datorn, lätta att kunna 

bläddra emellan. De skrevs också ut på papper som vilka texter och bilder som helst för att 

konkret veta vilket som var materialet för studien. På det här sättet blev det mer överskådligt att 

urskilja mönster enligt analysverktygen och också lättare att gå in i detalj där det dök upp något 

intressant. Att ha ”dubbla kommandon” var alltså både nödvändigt för strukturen och för 

behandlingen av data, men helt klart framstod att bloggar ska läsas och studeras i sitt ”rörliga 

tillstånd” där helheten lätt kan ses och där oväsentligheter lätt kan skrollas förbi för att kunna 

hitta till kärnan.  

När urvalet var gjort bestämdes vilken bloggdag som skulle utgöra ”slutdag” för 

datamaterialet, det vill säga den dag bloggen började läsas ifrån eftersom läsandet av en blogg 

börjar med det senaste inlägget först och sen fortsätter bakåt i tid. Datumet för datamaterialets 

slutdag blev den 21 januari 2013. Blogginlägg som tillkom efter det under arbetets gång behandlas 

inte av den här uppsatsen. Att det blev just detta datum berodde på tiden för uppsatsens 

framskridande. Dock var det viktigt att sätta en gemensam slutdag för läsning av bloggarna på 

grund av att de är i ständig rörelse och önskvärt var att ha så liknande förutsättningar som möjligt 

i innehåll och i kvantitet samt för att kunna hålla god ordning.  

Hur mycket material samlades in?  

Eftersom bloggarna lästes bakifrån, med det senaste inlägget först, med början den 21 januari 

2013, behövdes också en ”stoppdag”, det vill säga hur långt materialet skulle sträcka sig. Detta 

blev inte samma datum för alla beroende på att bloggarna inte bloggade lika frekvent. Men en 

tumregel blev att när jag uppnått en så kallad teoretisk mättnad (Esaiasson et al. 2012, s. 229), det 

vill säga när ingen ny information gick att finna så satte jag ”stoppdag”. För sju av bloggarna 

skedde detta redan efter en vecka, det vill säga runt tiden 13-15/1. För resterande bloggare blev 

det stoppdag runt jul och nyår och även lite längre tillbaka i tiden vilket bland annat berodde på 

ett inte lika frekvent bloggande under jullovet.  

Inom det här tidsspannet kunde sedan urskiljas vissa mönster och/eller förändringar i 

bloggandet som var intressant. Härmed gavs möjligheten att utläsa om det till exempel fanns 

skillnader i händelser i vardagen och händelser i helgledighet i informanternas bloggar. Vid 

utskrifterna av materialet så varierade sidantalet väldigt mycket beroende på om det var mycket 

bilder, lite bilder, mycket text eller lite text. Det blev således olika mycket material rent 

kvantitativt beroende på hur aktiv informanten hade varit och i förhållandet mellan text och bild.  

Detta var ytterligare en anledning till att skriva ut materialet för det gav en tydlig avgränsning.  
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Informanterna 

Nedan följer en kort presentation av informanterna, men först en förklaring till bloggarnas ålder 

och sanningshalten i dem. Åldern är bara ett ungefärligt riktmärke. Ingen av killarna till exempel 

uppgav sin ålder i sin blogg, och inte heller alla tjejer. Deras ålder har uttolkats mellan raderna 

och i det de har sagt och skrivit, till exempel information om gymnasieprogram. Där tjejerna 

angav ålder eller födelseår så betyder det alltså att det är den ålder som är ”sanningen”, något 

annat går inte att veta. Förnamnen är fingerade oavsett om de gärna nämnde sig vid namn eller 

var mer förtegna med det. Detta för att skydda anonymiteten så långt som möjligt. 

Killarna 

Erik 22 år: Intresserad av inredning och teknik. 

Sander 22 år: Tränar mycket bland annat orientering och skidor för att bli bättre, snabbare och 

starkare.  

Boris 20 år: Jobbar för ett klädföretag, designar och säljer egna t-shirts och modellar. 

Jens 22 år: Bloggar om allt mellan himmel och jord och hur det är att leva med en sjukdom. 

Tjejerna 

Stina 21 år: Ung mamma som berättar om sitt barns framsteg och utveckling. 

Saga 21 år: Rotlös och rastlös, tar dagen som den kommer med fester och tror att allt löser sig. 

Anja 20 år: Populär bloggare med många läsare om det hon förmedlar om träning, mat, kläder, 

utseende och skönhetsoperationer. 

Julia 13 år: Yngst av informanterna som gillar hästar och att hänga med kompisar. 

Malin 16 år: Artistiskt lagd med engagemang för fotografering. 

Amanda 17 år: Gillar sin pojkvän, sin hamster och människor med egen stil. 

Elenor 19 år: Gillar tatueringar och piercing.  

Jenny 15 år: Intresserad av fotografering. 

Tove 17 år: Intresserad av mode, kläder, smink och att festa. 

Camilla 17 år: Går frisörlinjen, jobbar extra, gillar att ”chilla” med vänner och pojkvän. 

 

Önskvärt hade varit en jämnare fördelning mellan könen men bloggande killar visade det sig vara 

ont om inom området för den valda staden. Jag valde varierade åldrar på de unga tjejerna för att 

se om det hade någon betydelse för innehållet, men det behandlas inte vidare i studien vilket 

vittnar om att det kanske inte hade så stor betydelse och likaså deras exakta ålder. 
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Bearbetning och analys av data 

Att hålla isär text och bild 

När materialet var insamlat kunde bearbetning och en anlysmetod arbetas fram. Precis som i 

avhandlingarna som nämnts tidigare (Hirdman, A. 2001; Lindstrand 2006; Öhman-Gullberg 

2008) handlade det om att analysera både bild och text. I resultatet delades text och bild upp, och 

i analysen bearbetades text och bild både i strikta uppdelningar, till exempel för helheten av det 

kontextuella sammanhanget men även integrerat i den löpande texten, beroende på om resultatet 

behandlade genus, artefakter eller empowerment. Detta för att de multimodala texterna i 

bloggarna berättade olika saker för läsaren, ibland tillsammans och ibland var för sig. De utförda 

genus som visades upp med hjälp av de artefakter som synliggjordes på bilder var inte alltid de 

samma som när texten studerades med sitt innehåll och språk. Därför olika tillvägagångssätt 

gällande separationen av texter och bilder.  Man kan tala om relationen mellan bilden och texten i 

termer av avbyte, där de båda kompletterar varandra, eller förankring, där texten förankras i bilderna 

eller vice versa (Björkvall 2009, s. 24-25).  

Att hitta kärnan i text och bild 

Anja Hirdman (2001, s. 46) använde sig av några konkreta nycklar i form av retoriska 

komponenter att beakta både vad gäller analys av texter och bilder. I texter kan frågor ställas som 

vilket tilltal som textförfattaren använder sig av; vems ”röst” är det man hör, eller fundera över 

om tilltalet är ”du”, ”jag” eller ”vi”. I bilder kan det till exempel vara tal om gester, poser och 

olika känslotillstånd.  Analysverktygen och modellerna som förklarar resultatet för den här 

studien är inspirerade av Björkvall (2009), som praktiskt och på ett tydligt sätt har väglett hur 

multimodala texter kan analyseras.  

Analysen utgick från texternas metafunktioner som nämnts tidigare. Inom den ideationella 

funktionen analyserades hur människor relateras till varandra genom olika processer som i det visuella 

språket kallas narrativa processer.  Bland annat beskriver de processerna: vad händer – 

aktionsprocesser, vad upplevs - mentala processer, vilka reaktioner pågår - reaktionsprocesser, och vem 

talar verbala processer. Processerna kan vara föränderliga och kan uttryckas med olika föremål som 

benämns vektorer, för att de har en viss riktning i det spatiala rummet (Björkvall 2009, s.63). 

Enklare beskrivet; Vad gör aktören, vad använder aktören och mot vilket mål (en annan aktör) i 

processen?  

Det finns också konceptuella processer som är mer statiska med så kallade symboliska attribut som 

kan vara till hjälp när man till exempel studerar genus och betydelser kring vad den avbildade 

kvinnan ”är” (Björkvall 2009, s.73).  

Vidare användes analysbegrepp inom ramen för den i interpersonella metafunktionen när det 

gällde kommunikativa handlingar, distans och attityder i interaktionen mellan bloggproducenten och 
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läsaren. I kommunikativa handlingar kan läsaren tilltalas genom direkta frågor, påståenden, 

uppmaningar och/eller erbjudanden som kan vara av mer givande eller krävande karaktär. 

Mottagaren/läsaren förväntas respondera i olika grader av accepterande. Distans handlar om 

aktörernas placering och position i bilderna och vad det signalerar till läsaren. Är det en närbild, är 

det bilder på medelavstånd (halvkroppsbilder) eller på långt avstånd (helkroppsbilder)? Beroende på 

från vilket perspektiv bilden är tagen så får också läsaren en position av till exempel underordning 

eller överordning. Detta kan ses som en aspekt av de attityder som är inbyggda i bloggtexterna.  

Slutligen i analysen av bloggar studerades den textuella funktionen med betydelsen bakom 

kompositionen av bilder och texter som en helhet. Det som syntes och det som visades upp som 

det visuellt framskjutna blev en dimension av vad som var det betydelsefulla (Björkvall 2009).  Med 

ovanstående verktyg analyserades, i ljuset av mitt resultat, vad det var för typer av texter som de 

unga tjejerna och killarna producerade, vilka artefakter som synliggjordes samt betydelsen av 

dessa inom ramen för frigörelse och egenmakt (empowerment).  

Genomförande 

Studiet av bloggar delades upp mellan tjejernas bloggar och killarnas bloggar. Anteckningar 

gjordes både på utskrifterna och på separat papper. Helt enkelt, vad kunde utläsas ur texterna om 

hur de framställde sig i sina bloggar, vilka var deras inlägg och berättelser, vilka var deras 

artefakter som synliggjordes och vad var det för bilder och hur såg dessa ut? Sedan gjordes 

proceduren om där texterna lästes för sig och bilderna studerades mer ingående för sig. Tillslut 

framkom det hur text och bild samspelade, om de samspelade eller om de kommunicerade olika 

saker samt vad som var mest förekommande. Upptäckten av de mönster som utkristalliserade sig 

för bilder respektive texter antecknades och blev till teman runt ”Tilltal”, ”Typer av bilder” 

”Typer av personer på bilderna” samt ”Typer av redskap i bilder och text”. 

Texterna 

I texterna utvanns två typer av adressering, det vill säga om informanten var av den art att 

hon/han tilltalade läsaren med en direkt adressering eller indirekt adressering (Hirdman A 2001, 

s. 46). De har här valts att kallas ”direkt tilltal” respektive ”indirekt tilltal”. Detta kunde indikera 

vilken typ av texter som informanterna skrev samt vad och hur de kommunicerade med läsaren 

genom det skrivna.  En uppdelning skedde efter dessa två typer av adressering och vidare 

fortsatte sökandet efter innehållsliga mönster eller avvikelser. Att läsa blogginläggen många 

gånger, föra stödanteckningar i marginalen och på separat anteckningspapper blev av stor vikt för 

att ”lära känna informanten” samt att komma åt kärnan i det som sades. Likheter och avvikelser 

valdes ut och gestaltas i resultatdelen genom olika citat. 

Vidare framkom mönster som vad de gjort, vad de gör just nu och vad de ämnar göra sen, men 

också annat av värde för vilka de framställde sig som. Efter flera genomläsningar synliggjordes 



27 
 

också en centrering runt dem själva och sitt utseende men även andra intressanta saker som 

delgavs läsaren utifrån olika attityder och reflektioner om livet i allmänhet, samhället och 

könsroller. Dessa blev egna kategorier som uppvisas i diagram och med citat.  

Olika artefakter och föremål identifierades, skrevs ned och prickades av i ett schema gjort i 

Excel för varje gång de förekom. Frekvensen åskådliggjordes i form av stapeldiagram under 

resultatdelen. Närmare beskrivet hur identifieringen gick till står att läsa under rubriken 

”Bilderna” nedan. 

 

Bilderna 

Bilderna studerades noga och kategoriserades upp i vilka typer av bilder det rörde sig om.  Det 

gick att urskilja tre typer av bilder, de delades in i kategorier som här benämns ”Självbilder”, 

”Fotografier” och ”Reklambilder”. Självbilder var sådana bilder som informanten tagit på sig själv 

(ibland också med kompis) av sig själv med mobilkamera. Självbilderna delades i sin tur in i två 

typer, nämligen ansiktsbilder och halv/helkroppsbilder. Fotografier är benämningen på de bilder som 

var plåtade av informanten själv eller av en annan person som hade ett motiv i sikte där motiven 

klassificeras i ting och människor. Slutligen, gällande kategorin ”Reklambilder” så definieras de av 

att informantera hade lagt upp någon annans bilder, till exempel ifrån en tidningsfotograf som var 

tagna för reklamsyfte, för att inspirera, visa upp eller uppmana att köpa. Vad säger dessa typer av 

bilder läsaren? För att ge läsaren en uppfattning om mina informanter visas i stapeldiagram i 

resultatdelen vilka typer av vilka bilder som fanns hos respektive informant.  

Vidare analyserades närmare hur killar och tjejer synliggjorde varandra i sina bloggar. Då 

uteslöts alla bilder av informanten själv, ensam i bild, för att få syn på om något annat existerade. 

Detta blev efter kategorierna ”killar”, ”tjejer”, ”blandat” och ”med en kompis”. Sedan ämnades 

ta reda på vilka verktyg och artefakter som gick att identifiera i informanternas bloggar. 

Utgångspunkten var samma artefakter som innan hade identifierats i de skrivna texterna och även 

de prickades av i ett schema gjort i Excel. Dök det upp nya kategorier av artefakter som inte 

tidigare skådats i texterna lades dessa till både i schemat för texternas artefakter och för bildernas 

så att samma kategorier fanns på båda ställena. Avprickning skedde för varje gång informanterna 

nämnde en artefakt eller att de syntes på bild i bloggarna.  

Tolkning 

Vid tolkning av texter uppmanar Esaiasson et al. (2012, s. 221-222) uttolkaren av texten att ha 

fyra faktorer i åtanke. De beskrivs som; frågans karaktär, där man måste ta hänsyn till om man är 

intresserad av det latenta eller det manifesta budskapet i texten. Vidare gäller tankens klarhet, som 

innebär att producenten av texten inte nödvändigtvis har en genomtänkt tanke med texten. 

Avståndet mellan uttolkare, texten och textens miljö syftar till att reflektera över hur forskaren placerar 
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sig själv, med sina erfarenheter i förhållande till textens gener och den sociala miljö det kan röra 

sig om. Olika avstånd till forskningsobjektet är därför avgörande för eventuella olika tolkningar 

som kan utläsas av samma text. Som den fjärde och sista faktoren stod tolkningsperspektivet som 

antingen kan ses utifrån vad textproducentens avsikter med texten är eller perspektivet av textens 

betydelse för en större mottagargrupp. Till exempel anlade Anja Hirdman (2001) ett perspektiv som 

tydligt utgjordes av texternas och bildernas betydelse för mottagarna, det vill säga läsarpubliken. 

Tolkningsperspektivet för den här uppsatsen är inte lika tydligt sett ur det ena eller det andra, den 

har beröringspunkter ur både ett sändarperspektiv och ett mottagarperspektiv. 

Tolkningsperspektivet 

Bloggande är en form av kommunikation till andra tilltänkta läsare som bloggaren själv har för 

avsikt att nå ut till. Det kan vara en direkt adressering där läsare tilltalas direkt i texten, vilket är 

vanligt i bloggar där inlägg kan börja med ett ”Hej på er” och sluta med ett ”Ha en trevlig helg!”. 

Eller så kan adresseringen var indirekt där läsaren bara får följa bloggaren och dennes tankar och 

agerande utan att bry sig om att tilltala läsaren. (Hirdman, A. 2001, s. 46). Detta kan även stå för 

vad de bilder som bloggaren använder sänder ut. Läsare och bloggare blir mottagare och sändare 

och deras betydelse för kommunicerandet i nätkulturer har, som jag tidigare nämnt, behandlats av 

bland andra Löfberg (2008) och Lidman & Sandén (2012).  

 

Metodreflektion 

Avståndet mellan uttolkare och text 

Som nämnts ovan när det gäller tolkningen av avståndet mellan uttolkare och text, blev det av 

relevans att ta hänsyn till vad min roll som forskare var. I relation till de texter och de bilder som 

tolkades såg jag mig själv på ett längre avstånd eftersom min uppväxt inte delas av mina 

bloggande informanter som naturligt växte upp i den sociala miljön inom nätkulturer. Och 

omvänt så behålls avståndet av att bloggproducenten inte troligen riktar sig till mig som en av 

sina tilltänkta läsare. Samtidigt skulle jag ha kunnat inta ett närmare avstånd för att det var många 

unga kvinnor som bloggade, förde dagboksanteckningar, om man så vill, vilket skulle kunde 

relateras till delar av min egen uppväxt. Båda dessa aspekter bör diskuteras eftersom mina 

erfarenheter och vem jag är, med största sannolikhet har format min relation och mina tolkningar 

av de för studien studerade texterna och bilderna, till skillnad från om forskaren till exempel hade 

varit en ung man med kort avstånd till bloggargenren och nätkulturer. Men till exempel när den 

tilltänkta läsaren i den här studien tilltalades med en direkt adressering och på så sätt inbjöds och 

inneslöts i kommunikationen blev det lättare för mig som forskare ”på avstånd” att se mer 

objektivt på bilderna och texterna eftersom jag inte tog åt mig av tilltalet, just på grund av 
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avståndet. Vad gällde tankens klarhet och frågans karaktär så behandlas dessa inte för den här 

studien. 

Text- och bildanalysen 

Multimodala texter är till kompositionen sådana att de tillsammans påverkar varandra (Hirdman 

2001, s.25; Björkvall s. 24-25). När det gäller skolad journalistik och när veckotidningar ska 

skrivas för en viss publik är meningen att de ska påverka varandra och läsaren på ett särskilt sätt 

och efter vissa syften. Men när det gäller privatbloggande är det inte nödvändigt att helheten 

mellan bild och text måste vara en sådan avbytesrelation på samma sätt. För den här studien var 

det således av relevans att analysera både texter och bilder och vad de har för betydelse för 

individerna och deras kommunikation med omvärlden. Bilder och texter har olika syften och de 

existerar i olika stor omfattning. Särskilt har betydelsen och frekvensen av bilder ökat 

explosionsartat på kort tid, bland annat genom Instagram. Instagram är ett amerikanskt företag 

som tillhandahåller en mobilapplikation för delning av fotgrafier inom sociala nätverk (NE.se 

2013). Alltså; både bild och text var tvungna att analyseras för att få syn på om de existerade 

oberoende av varandra eller om det var så att de påverkade varandra, precis som i Anja Hirdmans 

studie (2001). Då det blev väldigt komplext och omfattande att göra både en text- och bildanalys 

rekommenderas en riktig djupdykning i någon av dem för snävare och klarare resultat. I 

begynnelsen var tanken att bara studera texterna men bilderna var intressanta och relevanta för 

fenomenet bloggning plus att jag ville bidra med en bildanalys till forskningen då det inte för mig 

stod någon nära att finna. 

Som nämnts tidigare så är inte heller tolkningsperspektivet helt klart. Tanken var nog ur ett 

strikt sändarperspektiv men ju mer resultat som framkom desto mer förflyttades perspektivet 

mot ett mer mottagarorienterat perspektiv. 

Analysmetoden fungerade för att få syn på multimodala texter som helhet men som nämndes 

tidigare så fanns också risken att det blev rörigt i uppdelningen eller icke-uppdelningen av text 

och bild.  

Anja Hirdmans (2001) avhandling Tilltalande bilder var också analyserade efter innehållet i 

texter och bilder men hon anslöt inte till de semiotiska teorierna då hon ansåg att de inte kan visa 

betydelsen av varför vissa koder, tecken och konventioner hör ihop. Men hon menade ändå att 

semiotikens teorier var av betydelse då bilder är beroende av texten och att de i ett solitärt läge 

också har betydelse för de sammanhang de dyker upp i (Hirdman, A. 2001, s. 27). 
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Reflektion över urval och material 

En annan fundering i början av studien var att använda en kvantitativ innehållsanalys som metod 

för att se förekomsten av olika positioner och artefakter, där av det geografiska urvalet runt en 

större stad, för att kunna ha ett mer generaliserbart resultat inom en större population. Men det 

var inte syftet med studien. Syftet var att studera innehållet närmare i hur några killar och tjejer 

valde att framställa sig själv på sina bloggar, med fokus på deras val och betydelsen av det för dem 

och för eventuella mottagare. Här kommer diskussionen om tolkningsperspektivet in igen.  

Om det bara hade varit ålder och jämn könfördelning som hade varit syftet för urvalet hade 

det varit att föredra att detta skett annorlunda. Vilka bloggar som helst hade kunnat väljas men då 

en svårighet bestod i att välja ut bloggar och lämna personliga värderingar utanför var det bra att 

redan ha avgränsat urvalet markant ned till en stad i Sverige. Man kan ändå diskutera varför det 

blev just de bloggarna som det blev och naturligtvis vägdes mina egna värderingar, både medvetet 

och omedvetet i in i vilka bloggar det till slut blev.  

Eftersom varje blogg hade olika många inlägg och olika många bilder blev det ofrånkomligt att 

vissa bloggars inlägg kom att väga tyngre än andra i resultatet. Men det blev följaktligen ett 

resultat i sig, att vissa av informanterna syntes, hördes och tog mer plats än andra. Bloggen som 

fält att studera var svårt då det var ett dynamiskt fält och att materialet blev utryckt ur sitt 

sammanhang.  

 

Genusperspektivet 

Att analysera bloggarna ur ett genusperspektiv lyfte resultatet för studien även då tjejernas 

bloggar vägde tyngre och det inte gick att jämföra med killarnas på ett generaliserande plan. Dock 

kunde man få en idé om hur det kan se ut i bloggkulturen.  

Båda dimensionerna av genus som jag beskrev i teoridelen skulle ha varit fullt genomförbara att 

analysera för den här undersökningen men jag ansåg Hirdmans teorier om genuskontrakt och 

stereotyper som lättare och intressantare att analysera när både killar och tjejer i texter och bilder 

skulle jämföras. Butlers teorier hade kanske lättare kunnat appliceras på observationer av 

barn/unga i verkliga fysiska sociala interaktioner med andra. Precis som Sveningsson Elm (2009) 

gjorde så hade det kunnat fungera att studera framställningen av genus i bloggar i ljuset av hur 

man ”performar” kön. Utförandet av kön handlar om upprepade handlingar och något som 

ageras i sociala sammanhang över tid men i den här studien landade intresset för hur 

genuskonstruktion kan se ut i relation till den specifika kulturen bland bloggare. 
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Etiska aspekter 

Etiska överväganden är något som alltid måste beaktas. Informanterna för den här gjorda studien 

var av passiv art, det vill säga de deltog inte själva aktivt i undersökningen för att jag som forskare 

önskade det, utan de hade redan, oberoende av mig, redan producerat och lagt ut bilder och 

texter för vem som helst att läsa. Jag valde att inte informera mina informanter om att deras bilder 

och texter var föremål för ett förhållandevis litet forskningsprojekt. Enligt Vetenskapsrådet 

(2013) bör man beakta informationskravet gällande passiva deltagare från fall till fall. Mitt största 

etiska ställningstagande här blev att hantera texter och bilder från informanternas bloggar så att 

de inte utsattes för större olägenheter än vad som skulle kunna vara möjligt eftersom deras bloggar 

är publika och ligger helt öppet ute på nätet. För att ändå visa att jag betänkt de etiska aspekterna 

av forskning bestämde jag att hålla på informanters anonymitet så långt det var möjligt genom att 

bara kalla dem vid fingerade förnamn och att inte heller skriva ut bloggadressen där materialet är 

hämtat ifrån. Det är inte helt lätt med etiska övervägandena när det gäller offentliga bloggar. Å 

ena sidan är det texter och bilder som vem som helst kan se och läsa, å andra sidan står det bara 

en enda ensam privatperson bakom och inte till exempel en stor redaktör eller ett helt förlag. 

Utsattheten kan på så sätt uppfattas som större. Även om bloggarna själva var öppna med sig 

själva finns det ingen relevans och ingen vinst för någon att veta exakt vilka som var de utvalda 

informanterna. Och eftersom deltagarna inte var aktiva i undersökningen är det inte aktuellt för 

dem att varken ge sitt samtycke eller för mig att avlägga löfte om kravet på konfidentialitet. Inte 

heller kommer materialet att användas till någonting annat än till denna uppsats. Bilderna har för 

att hålla på anonymiteten så långt som möjligt, redigerats i form av animeringar. Slutligen gäller 

att de här resultaten inte är något som kommer att tryckas och att de troligast kommer att läsas av 

akademiker och forskare vars avsikter är att lära något av nätkulturen runt bloggar och inte ha för 

avsikt att försätta någon i olägenhet.  

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 58) kan begreppet validitet (giltighet) delas upp i två 

dimensioner, en intern validitet och en extern validitet. Med extern validitet menas att det 

går att generalisera resultaten med en större population. I denna studie, med bara 14 

analysenheter, gick det inte att dra generella slutsatser om hur alla unga bloggare väljer att 

framställa sig. I sökandet efter mitt material stötte jag på flertalet bloggar med andra fokus 

och intresseområden i sina framställningar. Däremot gick det att lättare att uttala sig om 

den interna validiteten där det handlade om beskrivande slutsatser om hur bloggar kan se 

ut för unga tjejer och killar (Esaiasson et al. 2012, s. 58). På så sätt kan validiteten för 

studien anses god men på grund av låg extern validitet så blir reliabiliteten (tillförlitlighet) också 

ganska låg. I studien av bloggar ingick att beskriva innehållet av ett antal texter och bilder, det var 
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syftet och det var det som analyserades, men att dess giltighet kanske inte är så tillförlitligt i en 

vidare kontext. Bloggar är ett nytt och dynamiskt fenomen som måste studeras mer för att öka 

både validitet och reliabilitet inom genren. Trots att materialet inte ansågs som generaliserbart för 

en större population gick de ändå att dra vissa slutsatser om innehållet i tjejbloggar. Reliabiliteten 

ansågs mer god för tjejbloggarna då dessa var fler till antalet och där viss mättnad i innehållet 

kunde urskiljas.  
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Resultat 

Resultatet har redovisats i tre delar. Först en kort överblick över hur förhållandet mellan bilder 

och texter såg ut fördelade mellan informanterna och könen. Sedan ett avsnitt som beskriver 

bilderna i de 14 bloggarna och sen ett avsnitt som beskriver texterna mer ingående.  

Del 1  

Text och bild 

I Figur 1 syns hur de 14 bloggarna disponerade förhållandet mellan text och bild i sina bloggar. 

”Mest bilder” hade sju stycken, fördelade på tre killar och fyra tjejer. ”Jämnvikt text och bild” hade 

fem tjejer och sista kategorin, ”mest text”, hade en kille och en tjej”. Definitionen av ”jämnvikt text 

och bild” menas att det finns text till varje utlagd bild och för de övriga definitionerna gäller 

följaktligen att det existerar mer bilder utan text respektive mer textmassa utan jämn frekvens av 

bilder.  

 

 

 
Figur 1 

 

Del 2 

Bilderna 

Nedan följer några exempel av de tre bildkategorierna, ”självbilder”, ”fotografier” och ”reklambilder”, 

funna i datamaterialet. 
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Självbilder  

Fotograferade av bloggproducenten själv, både ansiktsbilder och halvkroppsbilder. 
 

      
 

Fotografier  

Fotograferade av bloggproducenten själv eller annan person, på både föremål och människor. 

 

  

 

Reklambilder 

Fotograferade av professionella fotografer, utvalda och utlagda av bloggens producent. 

 

 

 

 

I Figur 2 syns frekvensen av fördelningen av alla bilder hos informanterna. De tre grupperingarna 

representerar förhållandet mellan frekvens av text och bild (se Figur 1). De sju första 

informanterna representerar de som har övervägande bilder på sin blogg, de fem tjejerna i mitten 

är de som har jämvikt mellan det de skriver och de bilder de lägger ut De två längst till höger 

representerar de som har övervägande text på sin blogg.  

Ett mönster som kan urskiljas är att de som publicerar mest reklambilder är killarna Erik och 

Boris. Ingen av de fyra killarna hade i princip några självbilder alls, utan mest fotografier, som kan 

vara på sig själv, på andra människor och andra ting. Reklambilder är fotograferade av 
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professionella fotografer som bloggaren lagt ut i syfte att tipsa/inspirera om en vara eller 

produkt.  

 

 
Figur 2 

 

Tjejer och killar i bilder 

Av Figur 2  kan utläsas att det är Julia, Saga, Anja, Elenor och Camilla som har mycket självbilder 

med på sina bloggar. Nedan följer fyra Bildserier med olika typer av bilder med både tjejer och 

killar att kunna jämföras. Den första Bildserien vittnar bland annat om att det var vanligt 

förekommande att tjejer visade upp sig själva också med hjälp av sig själva. De har stått framför 

spegeln och hållit mobilkameran framför sig i egna tankar i kommunikation med sig själv. På 

bilder där killar är med är dessa mer ofta tagna i en mer social och dynamisk situation där aktivitet 

pågår. Till exempel är killarnas munnar oftare öppna när de blickar rakt mot kameran. Tjejer 

”modellar och poserar”  för sig själva (ibland med kompis), så gott som alltid med stängda, 

allvarliga läppar. Miljön är ofta i hemmet. En av mina killinformanter,  Boris, är modell och 

skillnaden är att han visar inte upp bara sig själv utan han visar upp de kläder och accessoarer han 

vill visa i en genomtänkt miljö.  
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Ovan i Bildserie 1 syns Anja, Saga och Tove posera enligt tidigare beskrivning. De visar upp sina 

kroppar, sina kläder och/eller sitt hår i form av sin egen spegelbild i hallen och på toaletten. 

 

    

Bildserie 2  

 

I Bildserie 2 är det killar som visar killar. På den första bilden Jens och hans kompis som visar 

upp sig ute i krogmiljö, aktiva både i ansikte och med händer inför fotografen. På bild nummer 

två visar Boris upp sig själv i en halvkroppsbild iförd en snygg jacka utomhus, med lap-topen 

under armen på väg till jobbet. På bild nummer tre syns Jens också utomhus, men i 

helkroppsbild. Poserandet är tydligt och troligt i ett samråd med fotografen. 

 

 

   

Bildserie 3 

 

I Bildserie 3 visar Camilla och Amanda upp killar i sina bloggar. På den första bilden spelar 

Camillas pojkvän TV-spel med sina kompisar och tar ingen notis av fotografen (Camilla). På den 

andra bilden kommunicerar Amandas pojkvän med en vacker häst där båda har huvudrollen för 

bilden. På den tredje bilden visar Amanda upp för fotografen vem pojkvännen tillhör men där 

pojkvännen inte tittar rakt in i kameran som Amanda gör.  
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Bildserie 4. 

 

I Bildserie 4 är det Tove, Julia och Jenny som visar upp tjejer på bild i sina bloggar. På första 

bilden har Tove lagt ut en reklambild av en modell där jackan är i fokus. På bild numer två sätter 

Julia sätter sin älskade vän i förgrunden för bilden men hon själv är också med och vill synas för 

kameran. För Jenny i bild nummer tre gäller samma princip men här signalerar de glädje, skoj och 

lek. 

 

I Figur 3 synliggörs en sammanställning av fördelningen av bilder på andra än bara dem själva. 

 

 
Figur 3 

 

Här har inga killar bilder av tjejer enbart, utan det är Sander som har blandat på killar och tjejer 

för han var på ett träningsläger där både killar och tjejer vistades. Amanda och Camilla är de enda 

tjejer som har bilder av enbart killar. Det är de som har pojkvänner som de talar om, men de 

flesta av Camillas pojkbilder är faktiskt på hennes lillebror. Stina har bilder på sitt barn och 

Elenor har bara bilder på sig själv och fotografier av tatuerade armar, därför inga staplar alls. 
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Artefakter i bilder 

 

 
Figur 4 

 

Ovanstående Figur 4 visar staplar över i vilken grad olika artefakter existerar i den verklighet som 

informanterna framställer. Observera att killarna är fyra stycken till antlet och tjejerna tio stycken 

när staplarna läses av. Detta är till för att få en förståelse för vilka artefakter som är de 

dominerande. Till exempel är kläder och mode vikiga för både tjejer ocj killar att visa upp, samt 

accessoarer och mobiltelefon. Lika så naturen och gemenskap med vänner och familj. Tjejers 

bilder av ansikten och kroppar i närbild dominerar och killars artefakter drar åt tekniska prylar 

men också kläder och mode i hög grad. Detta främst på grund av att Erik har många bilder av 

teknikprylar på sin blogg, allt ifrån mobiler, datorer och moderna kaffemaskiner och att Jens och 

Boris gillar kläder och mode.  

Del 3 

Texterna 

Till att börja med redovisas vilken typ av tilltal informanterna har i sina bloggar. Ett ”direkt tilltal” 

eller ett ”indirekt tilltal”.  
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Figur 5 

 

Enligt Figur 5 har tjejerna ett övervägande direkt tilltal till sina tänkta läsare. Ett exempel på det 

kan innefattas av en inledande hälsningsfras; ”Hej är allt bra med er?” och kan avslutas med ”Vi 

hörs snart igen, puss”. Inuti texten kan också finnas direkta frågor, svar på frågor, uppmaningar, 

påståenden eller olika tips och erbjudanden till läsaren.  

”Har ni några lördags planer?” (Malin 16). 

”Jag hoppas ni kommer ha det bra i Sverige” (Jenny 15). 

”Har ni små bröst; var tacksamma för det” (Amanda 17). 

”Priset på schampot är heller inte helt crazy, kostar någonstans mellan 100-150:-” (Tove 17). 

 

Förutom dessa kan man urskilja två andra karaktäristiska drag för dem som bloggar med direkt 

tilltal. Det första är att de skriver med ett ”då-nu-sen-perspektiv”. De förklarar vad de har gjort, 

vad de gör just nu och vad de tänker göra sen. Lite som dagboksanteckningar. 

”Jag vaknade av mig själv runt elva, gick upp, tog en morgoncigg, åt & duschade. Nu sitter jag med 

inpackning i håret och jag ska bara lata mig hela dagen” (Amanda 17). 

”Har kollat pll (pretty little liers, min anmärkn.) halva dagen typ. Nu så smsar jag med Elin och ska 

hitta på något att göra, … Nej nu ska jag fortsätta chilla” (Julia 13). 

”Jag gick upp för en bra stund sen och gjorde mig en kopp kaffe…., kröp ner i sängen igen och 

här kommer jag att stanna ett tag. Jag ska bläddra genom alla mina inredningsmagasin jag köpte 

igår, det är bland det bästa jag vet” (Boris 20). 

”Ligger nu i soffan med min älskling och kollar farmen i väntan på Sveriges mästerkock. Idag har 

vi tagit det lugnt och lagat mat, vart asgott!!! I morgon blir det skola uschusch men det ska nog gå 

bra nu ska jag fortsätta kolla ” (Camilla 17). 

Det andra är att alla tjejerna och en av killarna, i sitt tilltal till läsaren, har ursäkter, förklaringar 

och kommentarer gällande uppdatering av bloggen.  

”Sen till jobbet är jag också, så nu kan jag inte skriva mer, det sölar ner mitt tempo” (Tove 17). 
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”Kanske borde börja uppdatera er vad som händer i mitt liv just nu och vad som hänt. Eller okej, 

kan inte skriva precis allt som hänt för då kommer de spåra och bli alldeles för mycket text..” (Saga 

21). 

”Hej hej, bloggandet har legat på is ett tag, men nu ska jag försöka ta tag i det igen, nu när datorn 

funkar oxå” (Camilla 17). 

”Har inte kommit in på bloggen på hela kvällen eller eftermiddagen, så himla irriterande Nåja!” 

(Anja 20). 

”Förlåt för sämsta uppdateringen men jag har varit ganska upptagen de senaste dagarna” (Julia 13). 

”Förutom att jag inte riktigt haft orken att blogga, har jag inte heller någon lust. Jag har nämligen 

ingen fungerande kamera för tillfället – en bit av laddaren gick sönder, så kameran är numera 

stendöd” (Amanda 17). 

”Tyvärr är min dator fortfarande på lagning och antar att den kommer att vara där länge…Så 

tyvärr kan jag varken redigera eller visa mina bilder från Thailand” (Jenny 15). 

”Super ledsen för så dålig uppdatering men jag hoppas ni förstår varför ” (Malin 16). 

”Förra veckan hade jag fullt upp med jobb och utbildningar och så det märkte ni nog också på då 

att jag inte bloggade något” (Erik 22). 

Boris väljer att ha en mer positiv inställning. 

”Jag mår bra. Jag har varit igång sedan 06 i morse med vardagssysslor och butiken” (Boris 20).  

 

Informanterna som har ett indirekt tilltal till läsaren, har ett tydligare syfte med sin blogg. Elenor 

visar och beskriver tatueringar, Stina talar om hur det är att vara student och mamma, Sander 

beskriver målande och poetiskt om upplevelsen av att träna på skidor och orientering. Och så 

slutligen Jens som bloggar om hur det är att leva med en sjukdom och ändå vara en festande 

ungdom som de flesta. 

”Tatueringen har nu börjat klia, vilket är bra då det innebär att den läker och snart, snart, kommer 

sårskorporna börja lossna”…..Jag är ett väldigt stort Tim Burton fan. Hans filmer är mörka och 

djupa med en tvist av godhet….och det är inte helt ovanligt att folk tatuerar in dem, med all 

förståelse” (Elenor 19). 

”Det blev ingen ordentlig sömn för lillan. Hon vakna hela tiden för hon är så snorig. Det sluta 

med att jag satt upp i vår säng och somna. Efter ett tag så våga jag lägga henne på hennes kudde i 

vår säng sen sov hon hyfsat bra resten av natten” (Stina 21). 

”Ett snabbt ryck och dörren är öppen. Två minuter senare står jag med skidorna i spåret och 

stakar, lätt skärrad över att någonting ska gå av vid minsta felbelastning.  Min enda kompanjon: En 

sann sköld som isar ända in i märgen” (Sander 22). 

”Att ha med sig själv på innelistan kan kännas vidrigt. Fast nej. Det tycker jag inte. Inte när det 

handlar om en sjukdom. För när jag skriver, gör intervjuer och arbetar med projekt som handlar 
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om en sjukdom så blir det inte vidrigt. Jag gör det inte för min egna skull. Jag gör det för andra 

med samma sjukdom och deras anhöriga. Jag vill hjälpa och uppmärksamma” (Jens 22). 

Figur 6 visar attityder och reflektioner om ”självet”, ”samhället”, ”könsroller” och ”livet i allmänhet”.  

 
Figur 6 

Funderingar och frågeställningar kring det egna självet handlar ofta om utseendet, det kan till 

exempel vara i en direkt fråga till läsarna eller i en diskussion med sig själv.  

”Det finns egentligen bara två alternativ i år, runda eller halvbågar. Jag kommer nog skaffa mig 

både och för jag kan inte bestämma mig för vilket jag gillar bäst, båda är lika snygga” (Boris 20). 

 

Gällande ”samhället” diskuterar Elenor en sekvens där en röst om samhällets normer och 

värderingar yttras.  

”En gammal tant (eller jag föredrar att kalla henne kärring) kommer in i tatuerarstudion och frågar 

vad vi håller på med. Enligt henne förstörde vi tjejer våra kroppar och killarna som tatuerade oss 

bara utnyttjade oss för pengar…konst satte minsann på väggen och inte på kroppen” (Elenor 19). 

Reflektioner och attityder runt tjejer och killar är det bara Saga som tar upp och uppmanar till hur 

de ska vara.  

”Att fotta på arbetstid betyder att få betalt för att fotta sig själv. Så absolut ska ni tjejer börja fotta 

er på toan (just på toan för ingen ser, undercover). Samtidigt som jag tycker att killar borde skita i 

att klämma korvar på morgonen och vänta med de tills jobbet och då maxa toan. Skita på 

jobbet=få betalt för att maxa toan” (Saga 21). 

Reflektioner över ”livet i allmänhet” kan till exempel ha att göra med kärlek, utbildning, jobb och 

bostad. 

”En flytt från korridormisären i Uppsala. In i en lägenhet med Albin. Det ska bli väldigt skönt att 

för en gångs skull slippa träffa på folk ofrivilligt så fort man känner sig lite hungrig och måste laga 

mat. Att bo litet har jag inget emot, men att ständigt tvingas in i sociala situationer med människor 

är ett litet helvete jag inte riktigt vill utsätta mig för om jag inte måste. Nu måste jag inte längre” 

(Sander 22). 

”…jag tycker det är skit tråkigt med allt pappers arbeten men man ska ha tråkigt här i världen för 

det lär man sig oxå lite om…” (Erik 22) 
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Artefakter i text 

I diagrammet i Figur 7 nedan visas förekomsten av vilka artefakter som existerar i bloggarnas 

texter, också uppdelat efter kön. Till exempel; har en informant talat om att han/hon har ägnat 

sig åt träning i ett inlägg räknas det en gång och har han/hon bloggat om maten som åts räknas 

det osv. Detta för att få syn på vad som upplevs som centralt i informantens verklighet.  

 

 
Figur 7 

 

Som kommentar till ovanstående diagram kan nämnas att använda sitt jobb som en artefakt att 

tala om i sin blogg gjorde stort utslag hos tre av killarna. Mat, träning, gemenskap med vänner 

och kolla film och tv är artefakter som visar hög frekvens. Familj, djur, utseende samt mobiler, 

kameror och datorer omnämns bara av tjejer.  

I Figur 8 jämförs förhållandet mellan artefakter i både text och bild och då syns det att det är 

bilder av ansikte, kläder, kropp och gemenskap med vänner som dominerar, men som också är 

omskrivet. Det man skriver om och inte lägger ut bilder på är, som nämndes nyss, jobbet, skolan, 

böcker, film, TV, musik och träningen. Det man lägger ut bilder på och sällan kommenterar är; 

ansikte, ögon, läppar, natur- och teknikbilder. 
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Figur 8 

Sammanfattning 

Åtta av tio tjejer hade ett direkt tilltal till läsaren och två av fyra killar. De fyra informanter som 

tilltalade läsaren på ett mer indirekt sätt bloggade i större utsträckning om något som var deras 

specifika intresse. För att kunna beskriva sina passioner i livet använde de sig av mycket text 

respektive lagom mycket text i förhållande till antalet bilder.  

Informanterna använde för övrigt mycket bilder i sin bloggar. Vanligast var så kallade 

självbilder, bilder tagna på sig själv av sig själv, men även självbilder tillsammans med en kompis 

eller fotografier av kompisar. Andra föremål för fotografier var naturbilder, djur, mat och dryck. 

Reklambilder var vanliga av typen inspiration till inredning eller erbjudande att köpa en viss 

produkt.  

Texterna var oftast av typen att de i en kronologisk ordning berättade för läsaren vad de gjort, 

gör för tillfället och ska göra i det närmaste. Detta var speciellt framträdande om man hade ett 

direkt tilltal och det var vanligast bland tjejerna. Alltså en ganska stor centrerade runt dem själva 

och sitt pågående liv. Även funderingar och attityder om livet i allmänhet samt värderingar i 

samhället kom till uttryck. Bara en yttring om hur man ser på killar respektive tjejer.  

Tjejer representerade på bild var ofta riktiga närbilder inom avståndet för att ha fotograferat 

med mobilen. Mobilen var alltid synlig i halvkroppsbilder som fotograferats i en spegel, också det 

frekvent förekommande hos tjejer. På bilderna av sig själva var tjejerna nästan uteslutande 

allvarliga med plutande läppar och blicken öppen rakt in kameran. När en kompis var med blev 

det skratt, leenden och grimaser som stod mer i fokus. Det var ovanligt att tjejer hade bilder av 

killar och tvärtom. 

Killar representerade på bild hade större avstånd till kameran och bara någon enstaka självbild. 

Precis som tjejerna var killarna också allvarliga men med munnarna lite mer leende och mer 
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öppnade, som om de var mitt i en konversation. Blickarna var riktade både direkt in i kameran 

och bort från kameran av mer kisande karaktär i förhållande till tjejernas. 

Tjejerna som de representerades i texten var lugna och stillasittande hemma med mobil, dator 

eller TV samt att de gick och tränade, fikade, var på restaurang, lagade mat och var tillsammans 

med familj och vänner. 

Killarna i texten var på väg till jobbet, höll på med något jobbrelaterat, tränade och ägnade sig 

åt tidningar, film och musik samt beskrev matupplevelser och modetrender. 

De verktyg man använde sig av för att framställa sig själv men inte kommenterade i texten var 

ansiktet, kroppen, naturen och teknikprylar. Här framstod en tydlig skillnad mellan könen där 

tjejer använde ansikte och kropp för att framställningen och killar som intresserade av teknik. 

Båda könen använde sig av naturen, vänner och mode för att definiera sig själva. 

De artefakter som man använde för att framställa sig själv genom texten och inte illustrerade 

genom bilder var träning, film/böcker/TV/musik, samt jobb och skola. Här skilde det sig inte så 

mycket mellan könen förutom att killarna använde jobb som verktyg i texten att framställa sig 

själva.  
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Analys 

Syftet var att studera genren bloggar och närmare undersöka vad det var som representerades i 

texterna och bilderna och vad detta skulle kunna ha för betydelse för bloggarna själva och för 

läsarna. Studiet av de unga sträckte sig över 14 stycken bloggar av varierande karaktär både när 

det gällde kön, ålder och innehåll. Ur ett sociosemiotiskt perspektiv belystes frågeställningar om 

genus, artefakter och egenmakt (empowerment) i ljuset av det resultat som kom fram. 

Frågeställningarna gällde vilka typer av texter de unga använde sig av? Hur tjejerna och killarna 

representerade, vilka artefakter som synliggjordes samt hur deras frigörelse och empowerment 

syntes i bloggen? 

 

Analysen utgick från frågeställningarna med Björkvall (2009) som utgångspunkt för 

begreppsbildningen i studiet av de ungas texter och bilder. Skillnaden mellan killar och tjejer 

vägdes in i analysen både gällande vilka typer av texter och bilder det rörde sig om samt vilka 

artefakter som var av betydelse.    

Typer av texter 

I texterna fokuserade analysen på vad det var som gömde sig däri i förhållande till direkt eller 

indirekt kommunikation till läsaren och om det var andra skeenden och processer som förekom.   

Interpersonella funktioner i texter 

Både texter och bilder kan ses som kommunikativa handlingar till läsaren, detta inom ramen för 

den interpersonella funktionen (Lindstrand 2006, s 47-49). Här anlyserades dessa interaktioner i ljuset 

av informanternas representation av sig själva som killar respektive tjejer för att kunna jämföras.  

Texterna delades in i hur bloggarna valde att tilltala läsaren, om det var direkt tilltal eller 

indirekt tilltal (Figur 5). Dessa bröts ner ännu mer till hur det kunde se ut när det gällde frågor, 

uppmaningar, påståenden och erbjudanden, där erbjudanden var det som krävde minst 

deltagande av läsaren och frågor det som krävde mest (Björkvall 2009, s 33). Åtta av tio tjejer 

hade ett direkt tilltal till läsaren vilket innebar hög frekvens av frågor, uppmaningar och 

påståenden. Det skapade ett krav från läsaren att vara aktiv och svara på direkt ställda frågor, 

oavsett om detta konkret inte gjordes. De flesta av informanterna hade inte mycket kommentarer 

från läsarna, utom två. Vidare tolkades ett motkrav in från informanten om förväntningar att 

prestera uppdateringar i relation till läsaren. Detta syntes i deras påståenden och förklaringar till 

varför de inte gjort mer frekventa blogginlägg (se citat s. 41). Man skulle kunna säga att det här 

finns en högre grad av krävande än av givande (Björkvall 2009, s. 33) där det handlade om 

tillgängligheten i kommunikationen. En av killinformanterna ställde inga krav på sig själv att 
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leverera något i form av bloggtext eller bilder till läsaren. Däremot kommunicerade han en sida av 

sig själv att vara tillgänglig. Han svarade på frågor han hade fått trots att han i texten, vid 

upprepade tillfällen, talade om hur upptagen han var med diverse projekt. Vid en kommunikation 

riktad åt båda hållen, där även läsaren kommenterade inlägg i bloggen, blev inte kravet på 

ursäktande lika stort. En tolkning skulle kunna vara att bloggaren då blir bekräftad och sedd och 

behöver inte fundera över vad läsaren tänker på och på så sätt kommer undan lovandet om att bli 

bättre på att blogga. Detta gällde dock bara för de två av informanterna som hade denna typ av 

interaktion. 

Ideationella funktioner i texter 

Killarna och tjejerna med ett indirekt tilltal, eller en indirekt adressering (Hirdman, A 2001, s. 46), 

hade Elenor, Sander, Stina och Jens. De strävade inte efter interaktion med läsarna i lika hög 

utstäckning som de som använde sig av direkt tilltal. Det kategoriserade in dem under den 

ideationella metafunktionen av texten (Lindstrand 2006, s. 46-47) i en mer social betydelse av sin 

blogg och för vilka de ville framställa sig som. De varken frågade eller uppmanade läsaren något 

utan de beskrev i stället sina passioner och interessen genom skildringar av händelser och 

processer i deras omvärld.  Här följer två exempel av de olika processer som Björkvall (2009, s. 

60ff) tar upp och som pågick i Elenors blogg (Se citaten på s. 41). Att en ”tatuering kliar” är en 

mental process där upplevelsen för aktören är att det ”kliar”. Vidare gör det ”att det läker snart och 

snart lossnar sårskorporna”. Här menades att tatueringen, som är en icke levande aktör, utgör en 

materiell process där målet är att det kommer att läka först och lossna sen. Verben ”läka” och 

”lossna” utgör denna materiella process. Texter med den här typen av processer var vanligast 

förkommande hos dem som använde sig av ett indirekt tilltal till läsaren. Deras verbala processer var 

mer riktade till hur saker och ting är i relation till andra människor och föremål, till skillnad från 

de informanter som hade ett direkt tilltal till läsaren. De beskrev i stället händelser för läsaren 

utifrån ett mer interpersonellt perspektiv av en texts betydelse där de ville kommunicera med 

läsaren genom att berätta vad de gör just nu, hade gjort tidigare och ämnade göra sen. Detta med olika 

grader av krav på kommunikation (Björkvall 2009, s. 33) till läsaren om vad denne kunde tänkas 

ha för kommentarer till de beskrivna händelserna. Som tidigare nämnts så hade tjejer till största 

delen ett direkt tilltal vilket vittnade om att bloggen för dem var ett verktyg för interaktion med 

andra där kontaktsökande och bekräftelse blev central.  

I tjejernas texter tolkades in en social förmåga och en simultan förmåga. Vid upprepade 

tillfällen beskrevs samtida handlingar där de till exempel; låg i soffan, såg på TV och bloggade, de 

satt med inpackning i håret och bloggade samt de sms-ade och bloggade samtidigt. Tjejer med 

direkt tilltal berättade mer om vad de gjorde och att de höll på att göra olika saker hela tiden. Det 

intressanta här var att det i relation till tjejernas många självbilder visades upp en mer aktiv sida 

hos tjejerna. Se närmare analysen av bilder nedan.  
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Typer av bilder 

De tre typer av bilder som hittades i materialet benämndes ”självbilder”, ”fotografier” och 

”reklambilder” enligt Figur 2. Tjejer hade övervägande självbilder i förhållande till killarna och 

fotografier var den mest dominerande typen av bild över lag samt att reklambilder förekom mer 

hos killar än hos tjejer. 

 

Interpersonella funktioner i bilder 

I bilder av informanterna och deras vänner studerades hur de kommunicerade med läsaren 

gällande den distans och den ögonkontakt som existerade inom den interpersonella funktionen. Här 

fanns en tydlig skillnad mellan killar och tjejer. I de flesta av informanternas självbilder, var 

huvudena i princip alltid beskurna i pannan vilket gjorde dem till extrema närbilder (Björkvall 2009, 

s. 39), där de hamnade precis i skarven för vad som skulle kunna uppfattas som för nära för att 

kunna ha ett personligt samtal. Förklaringen till detta är att då en mobilkamera sträcks ut så långt 

det går hamnar den på ett lite kortare avstånd än en armlängds avstånd. Armen måste vara lite 

böjd för att praktiskt kunna ta en bild av sig själv på så långt avstånd som är möjligt. Det handlar 

således om förlust av ett par viktiga decimeterar inom ramen för ett mer socialt avstånd där 

bilden är beskuren på ett medelavstånd (Björkvall 2009, s. 42). Det här kan testas genom att sträcka 

ut armen och böja den. När armen är helt utsträckt är känslan av att avståndet till den andra 

människan är på bekvämt avstånd för ett socialt samtal. Vid ett avstånd där armen är böjd känns 

det för närgånget i ett samtal.  

Många tjejer fotade sig själva i spegeln (Bildserie 1) och då syntes mer av kläder, kropp 

etcetera. Men i och med det blev också avståndet mer ”lagom” och distanserat och interaktion 

kunde bli möjlig på ett mer socialt plan. Inom denna sociala sfär var i princip alla bloggarnas 

fotografier tagna. Killarnas bilder var nästan uteslutande tagna av annan fotograf, med ett lite längre 

avstånd. I dessa bilder synliggjordes också mer av miljön och händelser runt omkring. Detta 

kommunicerade till läsaren att de var mer sociala och mer tillgängliga för social kontakt (Björkvall 

2009, s 42).  Killarna log mer än tjejerna i sina bilder, de hade generellt mer öppna munnar som 

om de kommunicerade med varandra eller med fotografen. Blickarna var riktade både bortåt och 

direkt i kameran. Även här tolkas deras framställning som mer sociala, aktiva och tillgängliga för 

social kontakt. Tjejerna skulle då i sin tur kunna tolkas som mer, ensamma, självupptagna och 

passiva på grund av den höga frekvensen av intimiserande närbilder (Björkvall 2009, s. 41). Men 

de skulle också kunna ses som sociala och goda kamrater då de hade många självbilder 

tillsammans med kompisar där det existerade mer skratt, leenden, grimaser och fysisk kontakt 

(Bildserie 4). Större analyser av deltagarna som grupp eller individer i bild skulle också gå att 

genomföra (Björkvall s. 76ff) men det står utanför denna studie, men skulle absolut vara 

intressant i vidare studier eftersom förekomsten av denna typ av bilder var hög.  
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Avslutningsvis visar analysen av distansen inom interpersonella funktioner (Björkvall 2009, s. 

39ff) i bilder att både tjejer och killar framställer sig som aktiva och kommunicerande sociala 

varelser och att killarna i större utsträckning kommunicerar inom en social distans i sina bilder 

medan tjejerna i sina självbilder med kompisar kommunicerar inom en mer personlig distans. En 

tolkning blir att tjejer med mycket närbilder vänder sig till mer närstående jämlikar till exempel 

kompisar och jämnåriga medan killar når ut längre på grund av det större sociala avståndet. 

Ideationella funktioner i bilder 

Som tidigare nämnts, bloggade de flesta tjejer om vad de gör, och det handlade då oftast om att 

”chilla”, ta det lugnt och titta på TV. I relation till bilderna tycktes detta stämma. I bilderna syntes 

det att de mestadels var själva i hemmamiljö och det inte pågick så många narrativa processer 

(Björkvall 2009, s. 63) i relation till andra deltagare för perspektiv av den ideationella funktionen. Ett 

samband som gick att urskilja var att där informanterna hade lagt ut mycket fotografier, där 

syntes fler reaktionsprocesser och aktionsprocesser (Björkvall 2009, s. 66). Aktörerna hade där ett mål 

som verkställdes med hjälp av vektorer, som kan bestå av till exempel en kroppsdel eller ett verktyg 

(Björkvall 2009, s. 63). Det som här mer allmänt benämns som artefakter. Nedan följer ett 

exempel på en reaktionsprocess och ett exempel på en aktionsprocess. Om man tittar på 

Amandas fotografi av de små barnen i parken under rubriken för ”Fotografier”, så syns den lilla 

killen i keps ha reagerat på någonting bredvid fotografen och hans blick är riktad mot det 

föremålet. Av kroppspråket att döma är han också på väg mot det målet krypandes över 

mammans ben. Den lilla tjejen bredvid pekar och viftar, kanske också säger något, rakt mot 

fotografen. De använder sina kroppar som vektorer i en reaktionsprocess för att nå sitt mål som 

betraktaren av händelsen inte vet vad det är. 

 I Camillas fotografi av killarna som spelar datorspel (Bildserie 3) används blickar och 

spelkontroller som vektorer för att nå ett osynligt mål inom processer för en aktion. Således kan 

fotografier, till skillnad från självbilder, beskriva de narrativa processer som pågår men att den 

typen av fotografier hos bloggarna var få och att det var något som bloggarna mer berättade i 

text. Oftast var fotografierna tagna på enskilda människor, enstaka föremål, djur, mat, naturbilder 

kläder och smink. Bildernas ideationella funktion var således ganska låg.  

Den textuella funktionen - texter och bilder som helhet 

Skribenterna 

I figur 1 kunde utläsas att det var två personer, Sander och Stina, som hade mest text och relativt 

få bilder. Om man ser till vilken typ av förankring (Björkvall 2009, s. 24-25) det rörde sig om i 

deras bloggar så valde de nästan uteslutande fotografier som sina bilder att stödja bloggtexten  
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Den text- och bildrelation som uppvisades hos Sander och Stina vittnade om en förankring 

där bilderna fungerade som illustration till vad som sades i den större textmassan i bloggen. Vad 

kan man då säga om komposititonen som helhet utifrån Lindstrands (2006, s. 49-50) textuella 

metafunktion? I figur 3 kunde utläsas att Sander hade bilder blandat av tjejer och killar vilket inte var 

så vanligt förekommande hos övriga informanter. Stina hade till exempel inga bilder alls av andra 

personer, bara fotografier av barnet och katten. Det visuellt framskjutna (Björkvall 2009, s. 87) 

handlade för de två informanterna om gemenskap i träningen respektive om barnet. I sitt 

sammanhang skulle dessa resurser för representation kunna tolkas som koherenta (Lindstrand 2006, s. 

44 och 50). Detta förklaras genom Sander som bloggade om sin passion för träning med 

träningsläger där det även illustreras med några bilder. I Stinas blogg lyfts barnets egenskaper och 

framsteg i utvecklingen. Det som text och bild kommunicerar till läsaren i samspel med vad text 

och bild säger om deras händelser i livet är det som skapar sammanhanget för kontexten, det vill 

säga när den interpersonella funktionen av multimodala texter stämmer överens med de 

ideationella funktionerna (Lindstrand 2006, s. 46). Dessa, som jag valde att kalla skribenterna, 

beskrev oftare i sina bloggar olika narrativa processer (Björkvall 2009, s. 63ff), händelseförlopp 

och skeenden för läsaren med en generös och givande ton av kommunikation (Björkvall 2009, s. 

33). 

 

Lay-outarna 

I gruppen som hade mest bilder enligt Figur 1, som var sju stycken till antalet, syntes en varierad 

blandning av de tre typerna av bilder (Figur 2). Dessa fick av mig benämningen lay-outarna. De 

hade en sådan hög frekvens av bilder att det rimligen kan sägas att det som var det visuellt 

framskjutna (Björkvall 2009, s. 100ff) i bilderna var det som skapade betydelsen med bloggandet.  

Figur 3 visade att i blandningen av bildinnehållet beträffande kompositionen av vilka som 

deltog i bilderna förutom de själva, så framstod kompisar som viktiga att skjuta fram i bild. 

Jämför man dessa data med Figur 8 i stapeln för ”gemenskap/vänner” förstås att kompisar även 

var det som man valde att lyfta fram i text, liksom ”mat” och ”dryck”. Det övervägande antalet 

bilder av vänner och mat var de bilder som också kompletterades med text. Att text och bild 

kompletterade varandra på det här sättet kan ses som ett avbyte i relationen dem emellan 

(Björkvall 2009, s. 24-25) när det gällde artefakterna ”kompisar”, ”mat” och ”dryck”. För övrigt 

existerade det mycket bilder infogade utan sammanhang som helt saknade förankring i texten. 

Hela kompositionen för den textuella funktionen kan tolkas som att de samordnade semiotiska 

delarna, som här var representerade i bloggarna med mest bilder, också var koherenta för 

sammanhanget i stort. Bilder existerade utan kontext, bara upplagda i stunden, och där 

informanterna hade kompletterat bilderna med text handlade det i störst utstäckning om att 

berätta något om de kompisarna, maten och drycken. Betydelsen av dessa löpte som en röd tråd 

genom lay-outarnas bloggar.  
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Korrespondenterna  

Den sista gruppen som anlyserades för helheten av den textuella metafunktion av en mutltimodal 

text (Lindstrand 2006, s. 49-50) blev de resterade bloggarna som hade jämnvikt mellan bilder och 

texter (Figur 1). Jämvikt mellan bilderna var inte detsamma som att det också skulle vara en 

koherens. För även om relationen mellan text och bild vägdes in var det vad de tillsammans 

kommunicerade till omvärlden (den interpersonella funktionen) i samspel med framställningar av 

händelser och skeenden (den ideationella funktionen) som skapade den multimodala textens 

sammanhang (den textuella funktionen) (Lindstrand 2006, s. 45). Trots mycket fotografier och 

självbilder (Figur 2) representerade, precis som för lay-outarna, fanns det också en hel del text 

som ibland spelade den överordnade betydelsen. 

Det visuellt framskjutna (Björkvall 2009, s. 100ff) var tydligt i bilderna, till exempel kroppar, 

mode, smink och hår. Men i texterna framhävdes ”familj”, ”böcker, tv, film” och ”träning” 

(Figur 8). Tilläggas bör att här, precis som för lay-outarna, samspelade artefakterna ”vänner” och 

”mat” en betydande roll för relationen mellan text och bild. Men generellt gällde att avbytet i 

relationen mellan bilder och text (Björkvall 2009, s. 24-25) inte kompletterade varandra för det 

visuella och textuella sammanhanget. Ibland samspelade text och bild gällande förankring och 

avbyte, ibland förekom motsägelsefulla budskap (Lindstrand 2006, s. 50). Anja lade aldrig upp en 

bild utan att kommentera och förankra den i text och vice versa. Men innehållet i texten 

framställdes också på ett annat sätt än det som bilderna illustrerade. Till exempel visade hon upp 

många bilder av sin vältränade kropp, vilket med stor sannolikhet gav läsaren en föreställning om 

henne som tjej. Men i texten fick läsaren veta att hon genom poseringen på bilden ”svarade” på 

en läsarfråga om hur man ska stå för att få det efterfrågade ”mellanrummet mellan låren”.  Anjas 

egen attityd till mellanrum mellan låren var att; ”det bara var de spinkiga och otränade som hade 

detta och att det inte var snyggt”. Bilden framställer Anja på ett sätt och texten på ett annat sätt.  

Här signalerades ett motsägelsefullt budskap i relationen mellan text och bild. 

 I Malins blogg, inom gruppen för dem som jag valde att kalla för korrespondenterna, hade 

bilderna och det skrivna inte alls någon relation till varandra. Hon gillade att fotografera och lägga 

ut sina fotografier av olika föremål men i texten diskuterade hon sedan andra saker, som till 

exempel skolan och träningen. Inom ramen för den textuella helheten där man ser till hela 

betydelsen av kompositionen (Björkvall 2009, s.155ff), tolkas hennes multimodala text inte som 

koherent i det här fallet.  

 

Sammanfattning av de texter och bilder som definierar bloggarna 

Som skribent hade man mycket text och lite bilder, vilket blev av betydelse för hela bloggens 

komposition (Björkvall 2009, s. 155ff). Texten bar upp bloggen som helhet.  Var läsaren 
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intresserad av barn och träning kunde han eller hon läsa om detta. Barnbilder och träningsbilder 

fyllde en funktion av att styrka innehållet.  

Var läsaren i stället intresserad av ögon, läppar, smink, snygga modekläder, inredning och 

arkitektur kunde han eller hon finna en av lay-outarnas bloggar. Här talade bilderna fritt och ville 

man följa händelser i bloggarna stod det där att läsa mest om vänner, mat och dryck.  

Slutligen fanns det de bloggarna som framställde sig själva som en korrespondent mellan läsarna 

och händelser i omvärlden. Med både mycket bilder och mycket text så tenderade betydelsen 

med bloggen att rasa, som en textuell helhet. Det blev förvirrande, ointressant helt enkelt, på 

grund av avsaknaden av koherens. Men, en bloggtext måste inte vara koherent för att ha en 

betydelse för individen eller för läsaren. Till exempel kan Anjas blogg anses som ett undantag. 

Hennes bilder och texter stod ändå i relation till varandra även om det var med ett 

motsägelsefullt budskap. Hon krävde mycket av läsaren men gav också mycket tillbaka. Men så har 

hon har många läsare också. Oförutsägbarheten om vad som ska hända i morgon och en balans 

mellan ”ge” och ”ta” skulle kunna vara en korrespondents nyckel till framgång.  

Dessa bloggidentiteter är de som är identifierade men är inte alls fasta och fixa på något sätt. 

Till exempel var Jens svår att placera som en specifik typ av bloggare. Inom ramen för materialet 

blev han en lay-outare men ur ett vidare perspektiv, eftersom hans blogg är en populär blogg, 

skulle han kunna vara en korrespondent, för han skriver om det mesta som dyker upp, han är 

med där det händer och läsaren vet inte vad som kommer härnäst. Han skulle också kunna vara 

en skribent eftersom han stundom skriver beskrivande, ingående och engagerat om hur det är att 

leva med en sjukdom och hans mål är nå ut till andra med sin kunskap. 

Representationer av killar och tjejer   

Killinformanterna marknadsförde sig själva genom att ha snygga, regisserade, välgjorda och 

genomtänkta bilder. De bloggade i särklass mer om jobb (Figur 7) än tjejerna. Enligt Figur 8 

syntes inte ”jobbet” i bilder och det kunde bero på att det var svårt att tolka in. Boris var modell 

så hans jobb bestod i att vara bra på bild och Jens som bloggade om sin sjukdom var på grund av 

den, ständigt jobbandes. Svårigheten handlar således om hur ”jobb” ska definieras.  

Bilderna skulle kunna ses som att killarna var mer aktiva och sociala i sitt liv med de 

”uppdrag” de utför, modellar, tränar, umgås med kompisar och intresserar sig för inredning och 

teknik. Texterna har en förankring i bilderna och att ”prata jobb” var av betydelse för framtid 

och vidare karriär.  

Nästan alla tjejerna framställde sig som att deras uppdrag var att hålla bloggen uppdaterad för 

att de troligen upplevde att det förväntades av dem som driver en egen blogg. Tjejerna visade i 

text att de inte bara sitter hemma och fotograferar av sig själva i spegeln, utan att de är aktiva och 

sociala med kompisar och med familjen, tränar och shoppar etc. Av tjejernas stora bildskörd gick 

att utläsa hur mycket de använde sig av mobilen. Att de varit aktiva genom användandet av 

mobilen var kanske det de ville summera i sina bilder när de kommit hem men med andra 
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tolkningar kan det ses som passivitet. Tjejinformanterna använde sig själva för marknadsföring av 

snyggt utseende, snygga kroppar och snygga kläder. Men med alltför nära bilder av nya kläder, ny 

frisyr, nytt smink, ny kropp och sina kompisar, kunde de uppfattas som påträngande och att de 

kom för nära betraktaren på ett alltför personligt plan. Att de hade ett direkt tilltal till läsaren och 

att de bjöd in läsaren till kommunikation och interaktion skulle kunna tolkas som en 

kompensation för ”närgångenheten”. 

Stereotyper 

I bloggarna representerades killarna som aktiva, på gång, på väg och ständigt ”in action” att göra 

något. Tjejerna representerades som hemmasittare, lekandes med mobilen, passiva i väntan på att 

något roligare skulle hända. Detta är typiska stereotyper inom ramen för genuskontraktet och 

dess tillhörande i särhållande dikotomier. Aktiv – passiv (Hirdman, Y. 1988 s.117).  

I text framställdes tjejerna som lugna som gillade att vara hemma och killar som sådana som ville 

framåt och jobbade för brödfödan. Kan tolkas tillbaka i historien ända till hemmafrueran där 

fadern var familjeförsörjaren (Hirdman, Y. 2001, s. 26). Jämför med exemplen nedan. För några 

av tjejerna gällde att; Camilla väntade med sin pojkvän i soffan på Mästerkock och tog det lugnt, 

Julia chillade och sms-ade med Elin i väntan på att de skulle hitta på något att göra och Saga 

valde att syssla med bloggande på arbetstid. För killarna gällde som exempel att; Boris sov hur 

länge han ville, gick upp tog kaffe och gick och lade sig igen. Sander flyttade och skulle i och med 

det bli mer oberoende av andra och slutligen Jens som ville jobba för andra som har en sjukdom.  

Nästan alla tjejer talade någon gång om att de umgicks med vänner, vad de lagade och åt för 

mat och dryck, att de tränade, läste böcker, såg på film och TV och att de umgicks med familjen 

(Figur 7). Detta representerar de mjuka värdena inom dikotomierna mjukt och hårt. Jämför med 

Sander som stod på hårt i skidspåret där det bara var att bita ihop i kölden. Men det fanns också 

motsättningar i genuskontraktet som beskrivs nedan.  

 

Omkullkastade stereotyper 

Det var inte bara killarna som framställdes som framåt, tjejerna visade genom sina bilder att även 

de var utåtriktade, framåt och ville synas. De stod långt fram i sina bilder, och av poseringarna att 

döma ville även de visa upp sin existens och en tillgänglighet. Detta kan således också vittna om 

ett empowerment och en frigörelse som kanske inte är bilden av den stereotypa kvinnan. Men 

genom bloggandet skapas nya möjligheter för tjejer, precis som tidigare forskare har kommit fram 

till (Löfberg 2008; Lövheim 2011a; Sveningsson Elm 2009). 

I Elenors text berättades flitigt om hur hon brann för sina tatueringar. Hårt tatuerade tjejer är 

inte direkt bilden av den stereotypa kvinnan eftersom att se ”hård” ut hör till den manliga 

normen inom genusteorierna om i särhållandets dikotomier (Hirdman, Y. 1988, s. 117). Om Elenor 
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inte framstod som en stereotyp kvinna så gav hon däremot intrycket av att vara en smula osäker i 

sitt direkta tilltal till läsaren. Hon önskade respons och bekräftelse från jämnåriga gällande de nya 

tatueringarna. Tjejinformanterna över lag framstod som mer osäkra än killarna för att de sökte 

kontakt genom övervägande mer direkt tilltal.  

Men även hos killarna kunde skönjas representationer mot stereotyper där de tillskrevs värden 

av att vara mjuka då de i både text och bild tydligt diskuterade och visade upp inredning, mode 

och mat, det vill säga områden som kanske fördomsfullt förknippas med kvinnor.  

Inledningsvis av detta avsnitt sade analysen att killarna var de som var i farten och aktiva och 

sociala och tjejerna de som mest satt hemma. Det fanns undantag från det förstås. Några av 

tjejerna hade mycket bilder tillsammans med kompisar där de tränade och festade medan 

modellen Boris gärna lade sig sängen och bläddrade i ett inredningsmagasin. Sammanfattningsvis 

kan generellt sägas att tre av de fyra killinformanterna inte representerade stereotypen för män 

utan hade mer inslag av kvinnliga egenskaper. Här skulle man kunna tolka det som att eftersom 

att det också är få unga killar som bloggar privat så kanske det också är mindre vanligt med 

stereotypa män som bloggar. Tjejerna däremot var desto mer stereotyper av kvinnor för att det 

var så det såg ut inom nätkulturen. 

Artefakter 

I figurerna 4, 7 och 8 syns de artefakter som skapade betydelse i informanternas bloggar för hur 

de framställdes i text och bild för tjejer respektive killar. Både texter och bilder fungerade som 

artefakter i sig inom ramen för den multimodalitet de representerar i kontexten. Texter och bilder 

bröts ned till mindre betydelsebärande redskap eller attribut (artefakter) för att kunna uttolka hur 

de unga framställde sig själva som killar eller tjejer, beroende på inom vilka metafunktioner av 

texterna artefakterna förekom.   

Med de olika artefakterna kopplade till ideationella och interpersonella metafunktioner 

representerades olika versioner av omvärlden (Björkvall 2009, s. 57) och olika kommunikativa 

sätt.   

Artefakter i texter 

 I texterna var det endast killar av informanterna som använde sig av att beskriva och berätta 

om upplevelser kring natur och inredning. Endast tjejerna behandlade artefakter som ansikte, 

ögon, läppar, djur, familj, mobiler, kameror och datorer. Och artefakter som det skrevs mest om 

för både tjejer och killar var mat, vänner, böcker, film, tv, musik och träning (Figur 7).  
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Artefakter i bilder 

I bilder var det endast killar som lade ut bilder på inredning, arkitektur och teknik. Endast tjejer 

visade upp ansikte hår, djur, familjen, träning, kameran och skolan. Totalt sett fanns det mest 

bilder på vänner, kroppar och ansikten (Figur 4). Det var det som framkom som det mest visuellt 

framskjutna och således av vikt för bloggarna. Killinformanterna visade även stort intresse för 

inredning och teknik. 

Alla informanter utgick från sig själva när de talade om vad de gjorde i sitt dagliga liv, med 

vem, vad och vilka.  Det var till exempel ingen som bloggade utifrån sin mammas perspektiv, 

eller utifrån en hunds perspektiv. Artefakternas representation vilade starkt på dem själva som 

subjekt och utgjorde stommen för analysesen av hur tjejer och killar framställde sig själva genom 

sin blogg.  

Empowerment 

Att de unga tog sina egna beslut, gjorde som de själva kände och inte brydde sig om vad andra 

tyckte framgår av citaten kopplade till Figur 6. Attityder och reflektioner om livet att vara 

ungdom förekom för alla informanter mer eller mindre, men att när tilltalet var riktat direkt till 

läsaren med diverse uppmaningar och frågor blev de mer övertygande i kommunikationen utåt. 

De kommunicerade att de som unga har rätt att själv bestämma över sitt eget liv och få visa det 

för andra. Men det vittnade också om, som tidigare nämnts, en större osäkerhet hos dem själva 

att de också var bekräftelsesökande i sin egen frigörelse. De ville gärna ha respons om att det de 

framställde i sin blogg var accepterat och ok.  

Boris talade i termer av ett erbjudande gällande två olika par solglasögon han gillade. Även om 

han hade ett direkt tilltal till läsaren så var detta påstående av mer givande karaktär än av krävande 

Björkvall 2009, s. 33). Här var det tal om hans empowerment att välja fritt, han behövde inte välja 

ett par av de snygga bågarna, han kunde ta båda. Det visade att hans frigörelse var ganska stor, 

han behövde ingen bekräftelse. Han hade kunnat uttrycka en större osäkerhet genom att fråga 

läsaren, ”Vilka tycker ni att jag ska ta?” (det var bilder på glasögonen förstås) Lika så gällde för 

Sanders citat om att han äntligen flyttat från studentkorridor till egen lägenhet. Han gav uttryck 

för att det skulle bli så skönt att äntligen få göra som han ville. Alltså ett ytterligare påvisande av 

frigörelse. Han tilltalade till exempel aldrig läsaren direkt men han hade kunnat uppmana; ”Det 

här borde alla göra”, eller liknande, men här handlade det om hans egen person, vad han ville och 

kände. En möjlighet för läsaren att acceptera eller förkasta. Oavsett vilken typ av kommunikation, 

inom ramen för den interpersonella funktionen, som informanterna använde sig av, en givande eller 

en krävande sådan, så handlade uttryck för empowerment om deras attityder till hur man som 

ung kan tänka och agera för att framställa att ”jag är fri att göra som jag vill och ingen kan 

bestämma över mig”.  
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Frigörelse och empowerment visade Elenor upp i sin berättelse om tanten i tatuerarstudion. 

Elenor tyckte att det var en upplevelse värd att berätta för att den kanske stred mot gällande 

normer och värderingar. Hon sa inget där och då utan använde sedan sin blogg som ett medel för 

att uttrycka egenmakt. Bloggen som fenomen gör så att människor fritt kan få tänka och tycka 

som man vill när man vill. Man behöver inte stå till svars för kritik på en gång (Dunkels 2012, s. 

33) och många av informanterna uppmanade i hög grad läsaren att tycka till om olika saker. Unga 

tjejers frigörelse sker således mer tydligt inom nätkulturen för bloggar än i miljöer var som helst 

ute på gator och torg. I Elenors fall önskades respons på tatueringen när hon kommit hem och 

landat i sitt flickrum och då förväntades dessa också komma från kompisarna och jämnåriga.  

Informanterna visade få värderingar om vad som borde gälla för killar respektive tjejer. Det 

var bara ett utlåtande från Saga som poängterade vad som bör gälla för tjejer och vad som bör 

gälla för killar. Hon uppmanade tjejer att ta för sig mer, dra nytta av systemet, förena nytta med 

nöje och visa sitt empowerment genom handlingen att fotografera för den privata bloggen på 

jobbtoaletten. Killar borde inte lägga tiden på att ockupera och förpesta toaletten i hemmet på 

morgonen, utan de borde uträtta sina behov på jobbet. Å ena sidan skulle detta kunna tolkas ur 

ett jämställdhetsperspektiv, att både tjejer och killar ska ha betalt för att göra nödvändiga saker. Å 

andra sidan, ur ett feministiskt perspektiv, att tjejer gör sig fräscha och snygga på toaletten medan 

killar bara skitar ner. Tolkningen här blir således att tjejer är bättre och det signalerar till andra 

tjejer därute att göra likadant, frigöra sig och utnyttja samhällsystemet.  

Enligt Buckinghams (2000, s. 41) teorier om de ungas frigörelse och egenmakt på Internet har 

ovan exemplifierats hur de kan komma till uttryck när de unga skriver i sina bloggar.  Tjejer 

visade mer frekvent upp sig själva (Figur 2) också av sig själva. Killar valde också att lägga upp 

bilder av sig själva men då fotade av någon annan. En tolkning av det skulle kunna vara att både 

tjejer och killar signalerar att de har ganska stor egenmakt att bestämma själva inom nätkulturen 

bloggning och att de kan framställa sig som de själva vill och ta hur mycket plats de vill.  

Sammanfattning 

Det fanns tre typer av textuella metafunktioner av multimodala texter, den interpersonella, den 

ideationella och den textuella (Lindstrand 2006, s.45ff). När det gällde den interpersonella 

funktionen om kommunikationen och interaktion så var betydelse av den relativt hög både 

gällande text och bild. I den höga frekvensen av direkt tilltal och i den mestadels enkelriktade 

kommunikationen (det finns inte några responderande svar till bloggaren) bevittnades önskningar 

och förhoppningar om interaktion och kommunikation med varierad grad av krav på deltagande. 

Där dessa bestod i allt från krav på svar till tyst acceptans av ett påstående. Kommunikationen 

hölls vid liv genom motprestation av fler blogginlägg och fler bilder.  

Bilderna kommunicerade olika saker för tjejer respektive killar. Killar i bild syntes mer aktiva och 

sociala medan tjejer framstod som mer passiva och ”närgångna”. För den ideationella funktionen 

av multimodala texter visade främst tjejernas skrivna texter om vad de gör, har gjort och ska göra på 
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att de var både sociala och aktiva och med en god simultanförmåga att göra flera saker samtidigt. 

Att skriva om dagliga händelser var väldigt vanligt men däremot att lägga ut bilder på dessa 

händelser var inte vanligt. Oftast var det bilder på en eller två personer eller på enstaka föremål, 

till exempel en maträtt.   

 För de typer av texter och bilder som representerades av bloggarna som den textuella 

helheten blev utfallet att det existerade tre kategorier av bloggare, skribenter, lay-outare och 

korrespondenter. För skribenterna fanns en hög grad av koherens och sammanhang i bloggen. De 

beskrev händelser och skeenden i livet, sitt eget och andras, med engagemang och kompetens. 

Den intresserade läsaren kunde själv välja grad av deltagande och inga krav ställdes. Bilderna var 

stöd till texten men inget bärande för den. Lay-outarnas bloggar visade också på en röd tråd för 

sammanhanget. Dessa bloggar bars upp av alla tre olika typer av bilder funna i materialet. Läsaren 

erbjöds att själv acceptera eller förkasta dem. Inte så många krav ställdes på läsaren genom 

direkta frågor. Där bilderna fick stöd av beskrivningar i text handlade det om ”gemenskapen med 

vänner”, ”mat” och ”dryck” och i viss mån om ”kläder”, ”mode” och ”kroppen”.  

Korrespondenternas bloggar framstod som röriga, inkonsekventa och motsägelsefulla på olika 

plan. I ena stunden kunde läsaren få ta del av en prosabeskriven livshändelse och i nästa stund 

förväntades han/hon kommentera på frisyren. Läsaren kastades mellan att vara tillbakalutad och 

plötsligt ställdes krav på delaktighet. Korrespondenternas ambition att vilja rapportera om allt 

och ha bilder på allt i sin omvärld tenderade att bli förvirrande men av samma anledning också 

intressant och oförutsägbart.  

Generellt framställde sig tjejer i sina bilder som stereotypa tjejer med intresse för utseende, smink 

och mode och i texterna framkom andra stereotyper som att de ville vara hemma, mysa med 

vänner, titta på TV-serier och umgås med familjen. Undantag fanns förstås, till exempel där en av 

informanterna valde att framställa sig själv med mycket tatueringar. Killar föreföll som 

stereotyper i texter där de frekvent diskuterade jobb som om det var huvuduppgiften i livet. 

Stereotyper av killar på bild var ganska få men i uppvisandet av mode för män gick att finna den 

typsiska machomannen. Eventuellt kanske killar som bloggar inte är den stereotypa mannen, det 

är materialet för litet för att kunna uttala sig om, men intressant vore fler studier om män vilka 

män som bloggar.  

Tjejer hade mer genomgående fler bilder och fler likartade bilder och teman men där det var 

ett par stycken av tjejerna som hade hittat sitt sätt att sticka ut och bli intressant för läsaren. 

Båda könen framställde sig dock som om det var viktigt att vara snygg på bild men med olika 

föreställningar om vad som definierade en snygg bild. Tjejer tog egna närbilder, mestadels i 

hemmamiljö och killar tog bilder med fotograf i arrangerad miljö. Båda visade upp att de var 

sociala varelser men också det på olika sätt. Killar berättade mer om att de varit ute, på väg 

någonstans, och jobbat med olika projekt. Tjejer ansåg att jobb/skola var något nödvändigt ont, 

de var hellre hemma och umgicks med kompisar.  
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Artefakter används i stor utsträckning för att kommunicera sin identitet till andra. Olika artefakter 

gällde om det var i text eller bild. Vissa artefakter hade man lite bilder på i sin blogg, till exempel 

bilder i skol- eller arbetsmiljö, bilder när man tränar och på bilder på familjemedlemmar. Men 

dessa artefakter skrev informanterna desto mer om i bloggtexten. Och det som informanterna 

hade mycket bilder på, till exempel på ansiktet och på kroppen, kommenterades inte så mycket. 

Genomgående var att ”vänner” och ”mat” var något som informanterna visade upp både i bild 

och i text.  

På det stora hela skulle man kunna säga att bloggen som fenomen, med språk och kamera, är 

en artefakt i sig för att kunna framställa sig som vem man vill vara eller som den man tror att man 

bör vara.  

  

Bloggen som helhet synliggjorde en egenmakt för de unga att de själva kunde bestämma över vad 

som skulle sägas och visas om deras liv och intressen. Vem som helst var välkommen att 

kommentera och tycka till och det i syften för kommunikationens upprätthållande och för att bli 

bekräftade. Bloggen var de ungas redskap för kommunikation men också ett redskap för 

frigörelse. Egenmakten att få göra som man vill, få skriva som man vill, få publicera vilka bilder 

man vill, och fritt få tycka som man vill och få visa det för andra och att samma sak gällde för 

andra var genomgående. Centreringen runt individen själv och självbestämmandet över sin blogg 

var något som var framträdande. 
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Diskussion  

Bloggidentiteter 

Bloggande är ett komplext fenomen i sin multimodalitet där många olika saker synliggörs och 

meningsskapande praktiker sker (Lindstrand 2006, s. 40). Dessa praktiker tillämpades av tre olika 

identiteter av bloggare som tolkades i analysen för denna studie. Tolkningarna gjordes utifrån de 

semiotiska byggstenar om språkets och kommunikationens betydelse, både visuellt och verbalt 

(Björkvall 2009 s. 33ff) samt de artefakter som var bärande för den bloggidentitet som de 

tillskrevs i analysen. Bloggidentiteterna utgjordes av de som skrev mycket om ett intresseområde 

(skribenterna), de som lade upp mycket bilder, på kul eller noga genomtänkt (lay-outarna), samt 

de som förmedlade varierande utbud av det mesta gällande dem själva och händelser i deras 

omvärld (korrespondenterna). Att respons och feed-back är av betydelse för identitetsskapande 

genom bloggar visades i Christiansen & Leverins (2008, s. 42) studie samt att den oftast är positiv 

(Mazur & Kozarian 2009, s. 136). I den här studien framkom att det för de informanterna som 

använde sig av ett direkt tilltal, var önskvärt med respons. Enligt Lövheim (2011a s. 14; 2011b, s 

350) har bloggen blivit en plats för förhandling av identitet och sociala och kulturella värderingar. 

Men vad händer med förhandlingarna om man aldrig får några kommentarer på sin blogg? För 

det första kan utblivna svar på direkta frågor och uppmaningar fungera som en typ av respons 

och för det andra är det troligt att bloggaren också lockar med påståenden och erbjudanden av 

olika slag som han/hon tror att läsaren önskar. Alltså ett tydligt inslag av en marknad med 

producenter och konsumenter. Kan bloggaren kombinera de två tillskrivs hon/han högre status 

(Lidman & Sandén 2012, s. 46). Som konsument sker en påverkan i dubbel bemärkelse eftersom 

den sker både av den egna bloggen men även av andras bloggar. De som klarar av den här 

kombinationen är rimligen korrespondenter. Precis som i Lövheims (2011a, s. 14; 2011b, s. 350) 

studier har de strategier för hur status ska vinnas och upprätthållas genom att balanserar olika 

roller eller identiteter. Korrespondenter skulle enligt detta resonemang vara de som kan bli mer 

framgångsrika och mer intressanta för en bredare publik. Skribenter kan tillskrivas status genom 

att de är experter på något område där de som läser har samma intressen, behöver stöd, råd och 

tips utan att skribenten förväntar sig något tillbaka. Som exempel kan nämnas matbloggare, 

träningsbloggare eller som Harrison (2008, s. 87) beskrev, kvinnor som bloggar om sin infertilitet. 

Lay-outarna har sannolikt svårast av de tre bloggidentiteterna att upprätthålla en statusblogg. De 

har inte de genomtänkta strategier som behövs för att behålla läsarens intresse och 

uppmärksamhet (Lövheim 2011a, s.13). Observera att detta inte är samma sak som att bloggandet 

inte skulle ha någon betydelse ur ett sociosemiotiskt perspektiv. Tvärtom, här förhandlas också 

till exempel konventioner om genus och genuskonstruktioner.  
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Genusidentiteter 

I resultat och analys framkom det att tjejers och killars framställningar av sig själva ser olika ut 

både i kommunikationen genom bilder och vad man verbalt uttryckte. Tolkningen blev att killar 

hade en mer genomtänkt framställning av sig själva som mer aktiva och sociala och tjejer 

framstod som mer spontana för stunden, mer allvarliga, med ett lugn och en passivitet. 

Sveningsson Elm (2009, s. 96) beskrev tjejers bilder på LunarStorm som något genomtänkt och 

noga utvalt och genomarbetat. Detta tolkas inte in i den här studien av merparten av tjejerna i 

jämförelse med killarnas bilder. Tjejernas bilder har här blivit upplagda, mer spontant just i 

stundens ingivelse med beskärda huvuden och reflekterande kamerablixtar, när man precis prövat 

sitt nya läppstift eller sin nya skinnjacka. En tolkning av detta skulle kunna vara att det bara på de 

senast åren har skett en eskalering i kvantiteten av uppläggandet av bilder på Internet, till exempel 

på Facebook och Instagram. Att lägga ut en bild sker snabbt och enkelt genom en 

knapptryckning på mobiltelefonen och det blir av vikt att bilden kommer upp i samma ögonblick 

som den tas än kvaliteten på den. Detta vittnar i så fall om aktiva tjejer med omsorg om bloggens 

upprätthållande trots att de allt som oftast framställde sig själva som att de bara tog det lugnt och 

”chillade”. Sen är det troligt att tjejerna experimenterade och tog en sju, åtta bilder hemma i 

flickrummet innan man var nöjd, vilket ger stöd åt Sveningssons Elm (2009, s. 93) studie där 

tjejer noggrant prövade olika poser och ansiktsuttryck innan de publicerade bilderna. Sveningsson 

Elm (2009, s. 95) visade hur genus görs utifrån Butlers teorier och hur tjejerna på LunarStorm 

konstruerade feminitet genom att spela en roll eller visa upp en mask för att passa in. Bevisligen 

och som tidigare nämnts, går hennes teorier utmärkt att applicera på hur genuskonstruktioner av 

tjejer går till på nätet men forskning behövs också om hur det maskulina genuset görs. Genom 

Hirdmans (1988, s. 121) genuskontrakt framhålls mycket konkreta föreställningar om vad som 

uppfattas som manligt och vad som uppfattas som kvinnligt, vilket blir relevant att använda sig av 

i den här studien där genus jämförs. Att killar modellar är ingenting som förknippas med 

maskulinitet men att till exempel tala om vikten av att arbeta gör det. Lika så att tjejer ser hårda 

och tuffa ut på bilderna är ingenting som förknippas med feminititet men att de har smink och 

kraftig urringning gör det.  

Den här studien påvisade både begränsningar och möjligheter för unga bloggande tjejer. De 

var mer begränsade i förhållande till killar i hur man valde att framställa sig och i hur man 

kommunicerade sin identitet via bloggkulturen. De var begränsade på så sätt att de höll sig på sitt 

trygga flickrum (Sveningsson Elm 2009, s.94), som var den mest vanligt förekommande miljön 

för tjejernas bilder. Men, de gagnade också större frihet och möjligheter genom bloggen i relation 

till att de nu också hade hittat ut ur flickrummet och ut på Internet, men inte ända ut till 

offentliga gator och torg, dit pojkarna hittat (Sveningsson Elms 2009, s. 94).  

 Bloggen som en helhet av kompositionen har blivit ett verktyg för att förhandla och 

synliggöra sin identitet som tjej med andra tjejer (Lövheim 2011a, s.12). Att våga sticka ut och att 

våga försköna sig själv genom en egen blogg, inom ramen för vad som är brukligt inom kulturen, 
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i samspel med den egna kontrollen och friheten, kan bli ett framgångsrecept för unga kreativa 

tjejer (Mazur & Kozarian 2009; s. 138; Lövheim 2011b s. 350). Detta syntes även kunna bli fullt 

möjligt för ett par av korrespondenterna i den här studien. Att tjejbloggarna mer  håller sig i sina 

säkra frirum (Sveningsson Elm 2009, s. 94), handlar troligen om de normer som ligger till grund 

för vad som anses som accepterat för tjejer att vara på nätet. För tjejer har således bloggkulturen 

en stor betydelse för förhandling av sin kvinnliga identitet oavsett om dessa förhandlingar sker 

efter normen om vad som anses kvinnligt eller går emot den (Sveningsson 2009, s. 96). Killar 

förhandlar inte sin identitet genom bloggen på det sättet, de visar upp i text och bild att 

identitetsförhandlingar av detta slag troligen äger rum utanför bloggen i andra fysiska miljöer där 

de är sociala och aktiva. Detta skulle kunna vara en förklaring till att killar inte syns blogga i lika 

stor utsträckning som tjejer. I tidigare forskning (Lidman & Sandén 2012) visades även att 

bloggen hade betydelse som varumärke för dem som bloggade och tolkningen blir då att det 

möjligen skulle kunna vara mer lockande och eftersträvansvärt för tjejer inom denna nätkultur.  

 Precis som inom masskulturer, som TV och tidningar, råder det även i kulturen för 

bloggande, en diskrepans mellan könen och hur de framställs. (Edström 2006; Hirdman, A. 

2001). Förhandlingar i genuskontraktet pågår överallt och hela tiden och det upprätthålls 

generation efter generation och är svår att förändra, men inte omöjligt (Hirdman 1988). Genom 

nätkulturer och sociala mediers framväxt går det att tänja på stereotyperna vare sig det är en 

sanning som framställs eller inte. Det är bevisligen en arena där tjejer visat att de vågar ta plats 

med det de vill förmedla (Lövheim 2011a; Sveningsson Elm 2009). Önskvärt vore mer kunskap 

om killars plats och status på denna arena.  

En fråga om frigörelse?  

Enligt diskussionen ovan är antalet tjejbloggar fler, de tar mer plats och de har flyttat fram sina 

positioner från ensamheten i flickrummet till att dela med sig ute på nätet. Ändå tenderar det vara 

så att killar är friare att bestämma själva hur de vill framställa sig och hur de vill nischa sig i sin 

blogg.  De tycks enligt den här studien ha ett vidare syfte med sin blogg som verktyg i riktning 

mot en karriär och tjejerna tycks ha sin blogg som ett arbete eller som en hobby på sidan om.  

Enligt tidigare forskning skapar de unga möjligheter i sin interaktion med andra inom olika 

nätaktiviteter men det har också sina begränsningar (Löfberg 2008; Buckingham 2000) vilket den 

här studien också har visat. I bloggarna syntes till största delen möjligheterna till egenmakt 

(empowerment) över sin blogg. De fick uttrycka sig här på samma premisser som vem som helst. 

Begränsningar som att vuxna skulle tillrättvisa dem tillbaka till ”sitt område” fanns inte att finna 

annat än det som stod utskrivet i texten i form av händelser ur verkliga livet. Löfberg (2008) 

studerade dynamiska konversationer på LunarStorm. I den här studie av bloggar bekräftades 

betydelsen av interaktion och kommunikation genom det tilltalssätt som bloggaren använde till 

läsaren. Denna vädjan om deltagande skedde troligast till de tänkta läsarna som skulle 

representeras av de egna kompisarna, bekanta och jämnåriga.  En vuxen läsare av de ungas 
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bloggar känner med stor sannolikhet av distansen i kommunikationen. Han/hon träffas inte lika 

starkt av frågor som; ”Vad ska ni göra i helgen då?” eftersom frågan inom kulturen står för att ta 

undersöka/få bekräftat vilka de ungas helgaktiviteter 2013 är, mer än intresset av vad enskilda 

personer verkligen ska göra. Detta gäller outtalat inom kulturen för denna genre där de vuxna 

kanske inte har så mycket att tillföra de ungas i denna kultur. I Buckinghams (2000) teorier om att 

barns och ungas gränser i interaktioner inom nätkulturer både suddas ut och förstärks i 

förhållande till de vuxna, så verkar denna studie också bekräfta detta. Gränsdragningen kanske är 

på väg att förskjutas till att de vuxnas plats inte är självklar, de måste också förtjäna sin plats, hitta 

vem de vill framställa sig som, sin nisch och sin genre.  De unga bloggarna ser och tar intryck av 

varandra, det märktes inte minst bland den här studiens informanter där tjejernas bloggar var 

relativt homogena i komposition. Lövheims (2011a) studie visade att unga top-bloggare 

fungerade som modeller för hur man ska framställa sig för att nå framgång och att skaffa sig ett 

eget varumärke har flera unga top-bloggare lyckats med. Här har tydligheten med vem man vill 

vara, för vem man vill vara och varför man vill vara varit genomslagskraften. Det krävs alltså 

genomtänkta strategier (Lövheim 2011a) för att nå framgång hos dem som ska konsumera. 

Många unga och unga vuxna har det bevisligen och de kan tjäna pengar på det, men lång ifrån 

alla. Det går inte att bara finnas ute i nätrummet, man måste sticka ut annars kvävs man i myllret 

(Lidman & Sandén 2012). Och det är det som har hänt. Nätrummet har blivit så fullt av enkla 

innehållslösa privatbloggare att det har uppstått en mättnad för det, det märks i debatten där det 

stundom tycks koka.  

För att man ska synas och höras i bloggande nätkulturer måste man göra något drastiskt, man 

måste i sitt självbestämmande hitta sitt sätt att göra avtryck (Mazur & Kozarian 2009). Men denna 

frigörelse kan i en förlängning också få negativa konsekvenser som till exempel att näthatet 

breder ut sig.  Detta är ett stort problem nu och för framtiden för dagens politiker och för 

samhället och det kommer att behövas mer forskning om vad som pågår i nätkulturer.  

 Men oavsett om det handlade om att blogga ingående om den egna kroppens funktioner i 

infertilitet (Harrison 2010), eller som i den här studien, tala ingående om hur det var att leva med 

en sjukdom eller visa hur bröst och lår ser bra på i bild, så tycktes bloggen fungera som ett 

verktyg till egenmakten att själv bestämma vem man ville framställa sig som och att detta skedde 

med varierade syften och med varierad kvalitet.  
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Konklusion 

Bloggar är komplexa och de kan se väldigt olika ut i komposition och innehåll och de kan i 

kvalitet och utrymme. Ibland är det fler bilder, ibland färre, ibland spännande utläggningar om 

något specifikt och ibland ganska ”torra” inlägg. Som studieobjekt för både texter och bilder, 

samt både för tjejer och killar blir det väldigt omfattande och inte helt lätt att nå kärnan men 

mycket intressant. 

Några intressanta saker har framkommit. I materialet för den här studien av bloggar kunde till 

exempel urskiljas tre typer av bloggidentiteter för vem man framställde sig som i sin blogg, kille 

eller tjej. Uttolkandet av skribenter, lay-outare och korrespondenter grundades på förhållandet 

mellan texter och bilder, vad som stod som framskjutet att visa upp i sin blogg och graden av 

kommunikation med läsaren. Ingen av dessa bloggidentiteter är bevisligen fixa och fasta och det 

finns med största sannolikhet bloggare som skulle kunna ha ytterligare någon annan 

bloggidentitet eller skulle kunna passa in i alla tre här funna.  När det handlar om studiet av 

människor är ingenting så enkelt att de kan placeras in i ett fack och så stannar de där för evigt.  

Människor är dynamiska och existerar både i sociala och kulturella sammanhang och konsturer 

sin identitet därefter. Utvecklingen i nätkulturer och inom sociala medier är mycket snabb. Tjejer 

verkar dock ha befäst en egen bloggkultur med normer och värderingar om hur tjejer förväntas 

vara för att passa in som; ”en tjej som bloggar”. Påvisade studier stödjer detta. Vill framgång nås 

måste man våga sticka ut på ”rätt” sätt, det får inte bli för mycket av det goda.  

Killbloggar tycks variera mer i vad de framställer och vilka de framställer sig som. De kanske 

har en klar bild med vad de vill förmedla och som vem. De tenderar heller inte att vara lika 

begränsade till en viss kultur för bloggande, de kan blogga om vad de vill för att ”sticka ut” eller 

”passa in”. ”Killbloggaren” kan vara en modemedveten ”hunk”, en trendsättande inredningsnörd 

eller en atletisk träningsguru.  Dessa olikheter medför att de inte har en homogen ”bloggidentitet” 

inom kulturen på samma sätt som tjejer har. Att tjejer förhandlar sin identitet genom bloggande 

stödjs av den här studien. De har blivit friare att visa och kommunicera till andra vad som pågår i 

flickrummet och utanför. De har tagit egen kontroll över vad som läggs ut och sägs även om 

detta sker överlagt eller spontat, även om de framställs som en stereotyp ”tjejbloggare” eller går 

emot konventionerna. Fler studier av killars meningsskapande genom bloggar vore intressant. 

Fler studier borde utföras om det som framställs i bloggar är en sanning eller om det bara är en 

mask som har klistrats på. Är det en del av verkligheten som avspeglas eller är allt bara en stor 

bluff?  

I debatten om fördomarna att tjejbloggar skulle vara som onödiga dagboksanteckningar 

förkastas härmed. Tjejer har börjat komma ut och ta för sig mer av sin omvärld där mannen är 

normen. De använder sociala medier betydligt mer än killar enligt Medierådet (2012) och har 

således andra typer av socialiseringsproceser och interaktionsmönster som pågår. Lärare kan 
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använda forskning om användandet av sociala medier som stöd för att undervisning i senmodern 

tid måste gå i riktning mot att bedrivas med hjälp av dessa. Uppenbarligen sker tjejers 

förhandlingar om identitet och genus genom kommunikation i olika ”flickrum” på nätet. De har 

tagit steget ut från det fysiskt begränsade flickrummet ut till ”hela världen” genom sociala medier 

(bloggande) samtidigt som killar beskriver via sociala medier (bloggande) att de fysiskt redan 

befinner sig ute i ”hela världen”. Detta är otroligt intressant och det är de vuxnas uppgift att 

omfamna och stötta dem i deras frammarsch och inte tillrättavisa dem tillbaka. 
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