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Abstract 
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Purpose:   The purpose of this master thesis is to theoretically 

interpret contemporary identity in the web by analyzing 

three fashion blog posts created by Signe Siemsen.  

The analysis is based on theories regarding identity and 

self-staging in the network society. The work aims to 

highlight the relatively fresh theme "Internet as an 

identity-creating and identity-seeking platform" and 

explores ways of using a blog in order to create a virtual 

identity. The study calls for more in-depth research and 

further discussion. 

 

Material:   The material consists of iMilk, a Swedish fashion blog 

written by a 21-year-old girl. The blog existed between 

September 2007 and March 2010 and three posts, 

namely from September 2007, April 2008 and October 
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2008, were analyzed based on theories regarding identity 

and internet by Manuel Castells and John Sulers. 

 

Method:   The following thesis is based on a qualitative discourse 

analysis and a semiotic image analysis.  

 
Main results:  The thesis you are about to read shows clear signs of 

how the creator behind iMilk, Signe Siemsen, is using her 

blog to construct and highlight selected parts of her 

personality and to define the person she wants to be and 

be seen as. Siemsen is using the choice of media, text 

creation, photos, awareness of style and fashion 

references in order to create a carefully considered virtual 

identity. You can also see how Siemsen, through her 

blog, highlights or hides different parts of her everyday 

life and how iMilk is being used to live out dreams and 

visions.  It is also discussed whether individual fashion 

blogging can be seen as part of an unaware collective 

opposition movement, which non-consciously protests 

against normative structures regarding everyday aridity 

and “regular” grown-up living.  
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1. Inledning 

1.1 Allmän inledning  

Det kan vara svårt att beskriva ett så brett begrepp som identitet i det enorma 

offentliga (och på många sätt även privata) rum som internet utgör. Därför vill jag 

inledningsvis dela med mig av några sammanfattande citat som jag upplever beskriver 

identitetens betydelse i den virtuella världen på ett signifikativt och avslöjande sätt:  

 

"And to tell you the truth I actually spent about five minutes deciding how I was 

gonna wear my hair, back or up. All forming this identity in this new mask to belong 

to a community.”  (Ung kvinna framför YouTube-kamera) 

 
"And this is actually really deep, right? Because you have this situation where you're 

trying to form this new mask or new identity in a space where it seems like everybody 

is watching and yet nobody is there. It feels like the at once most private space (i.e. 

bedroom) but it's also quite possibly the most public space on the planet if you think 

about the number of people that might actually see this. It is a great place to study 

self and identity."  (Dr. Michael Wesch) 

 
"We are all producers. Producing ourselves, re-taking identity, editing our own 

histories, playing with identity. Which you is the real you?"1 
 
Ovanstående citat härstammar alla från Dr. Michael Wechs kulturantropologiska 

föredrag om videoplattformen YouTube. Han beskriver framförallt 

identitetsskapandet på nätet, med betoning på YouTube. Föredraget framhåller 

lättheten i att när som helst kunna dra på sig en virtuell mask och på så vis skapa en 

ny identitet. Individer som aktivt utnyttjar nätets alla kommunikativa och mediala 

möjligheter har förmågan att förändra och skapa personligheter: 

 

”…people are changing, building new identities founded not on the certainties of the 

past, but organized around the new order of modern living…”2 

                                                
1 Källa: http://www.YouTube.com/watch?v=TPAO-lZ4_hU, 2008-09-17 
2 Gauntlett, David (2008), Media, Gender and Identity: An Introduction, Taylor & Francis: London 
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Precis som Michael Wesch kan spåra identitetsskapande på YouTube, anser jag 

bloggsfären vara en arena för detsamma. Jag har riktat min uppmärksamhet mot en 

specifik blogg med målet att förmedla hur identitetsskapande och själviscensättning, 

hos en ung kvinna kan analyseras och tolkas med utgångspunkt i tre separata 

blogginlägg. 

 

Nätet som en identitetsskapande plattform är ett tema som är relativt nytt, och således 

så pass oprövat att vetenskapliga hypoteser kring sambandet mellan identitet, 

själviscensättning och webb fortfarande är relativt smalt. I mitt arbete vill jag 

framförallt belysa fenomenet att skapa, äga och utveckla en egen identitet på webben 

genom att analysera den virtuella identitetsformgivningen hos 21-åriga Signe 

Siemsen, med utgångspunkt i hennes blogg iMilk (iMilk.blogg.se). 

 

1.2 Syfte 

Avsikten med följande arbete är att teoretiskt diskutera och analysera tre – av 

varandra oberoende – blogginlägg skapade av den 21-åriga Signe Siemsen. Fokus 

ligger på att tolka om/hur Siemsen framhäver, iscensätter och använder sin identitet 

genom bloggen som medium, samt om/hur ett fördelaktigt ”jag” eller ”alterego” 

konstrueras via iMilk. Arbetet ämnar även skrapa lätt på ytan till ett eventuellt 

samband mellan individuell och kollektiv identitetsutformning. 

 

1.3 Frågeställningar 

1. Kan man se att Siemsen iscensätter en virtuell identitet via sin blogg? Hur 

utnyttjar hon i så fall bloggen i iscensättningen och formandet av en identitet? 

Använder hon sig exempelvis av specifika metoder? 

2. På vilket sätt kan man koppla Siemsens förehavanden på iMilk till teorier 

kring identiteter och formandet/framställningen av dessa via webben? 

3. Finns det skäl att tala om ett samband mellan Siemsens (eventuella) 

individuella personlighetsframställning via iMilk och kollektiva identiteter? 
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2. Medier, Internet och bloggsfären: en introduktion 

Följande kapitel kommer att tillhandahålla en kortare bakgrundsinformation i form 

av mätningar och undersökningar kring medier, internet/internetkonsumtion samt 

bloggsfären. Slutligen kommer jag att titta lite närmare på undersökningsobjektet, 

bloggen IMilk, i siffror. Följande avsnitt kommer således att tjäna som en vägledande 

introduktion vars resultat kan vara intressant för läsaren att ha som underlag genom 

den fortsatta läsningen. 

2.1 Mediernas makt  

År 2007 uppgick TV-konsumtionen i Sverige till 157 minuter dagligen.3 Därtill kan vi 

lägga till tiden det tar att lyssna på radio och läsa tidningar samt den ökande 

användningen av internet. Det är obestritt att dessa bilder, ljud och texter påverkar 

människans vardag. Utöver detta har medierna antagit en väsentlig del i sökandet och 

bildandet av identitet; när en medlem går in på sin Facebook-sida eller läser en blogg, 

visas för henne hur relationer är uppbyggda, hur kärlek förmedlas och vänskap blir 

till. Vi kan genom internet följa människors liv på ett extremt intimt sätt och få en 

direkt inblick i deras privata sfär. Fiktionen utelämnas och den distans man har till 

dramer som utspelar sig på exempelvis TV, där skådespeleriet fortfarande är 

självklart, uteblir. På internet finns inga manus och skådespelare, här förväntar sig 

användaren snarare att allt är på riktigt. 

I samband med ökningen av mediernas betydelse för identitetsskapande har det 

tidigare höga inflytandet från institutioner, skolor, föreningar och familj minskat. 

Diskussionen om det är medierna som har makt över sin publik, eller om det är 

publiken som har makt över medierna, är fortfarande brinnande aktuell och varken 

den ena eller andra åsikten anses som helt igenom riktig. I grunden handlar det om 

orsak och verkan; om föreställningar rörande subjekt respektive objekt. Den 

filosofiska betydelsen innebär att varje verkan är handling, och att varje handling 

förutsätter en aktör.  

 

Det är dock uppenbart att människan påverkas av mediala upplevelser, vare sig man 

vill det eller inte. Medvetet eller omedvetet. Det är svårt att fastställa exakt hur 
                                                
3 http://www.rtvv.se/se/Om_media/tv 2008-07-24, 15:54 
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medierna influerar våra liv, men de flesta forskare är eniga om att 

informationskanalerna har inflytande över dess konsumenter på ett eller annat sätt.4 

2.2 Internetkonsumtion 

Surfandet på internet har för många blivit en del av vardagen. Enligt Radio- och TV-

verket tillbringade den svenska befolkningen mellan 9 - 79 år under året 2006 runt 60 

minuter dagligen på nätet. Denna siffra har ökat ytterligare de senaste åren. 

Internetkonsumtionen skiljer sig dock åt beroende på användargrupp,5 och det är 

därför intressant att få en uppfattning om hur många timmar dagligen ”min” specifika 

målgrupp tillbringar på nätet, det vill säga den åldersspann som Signe Siemsen tillhör. 

Nordicoms undersökning från 2007 angående användningen av internet en vanlig 

vardag tillhandahåller ett svar på denna frågeställning: befolkningen mellan 15 och 24 

år är den grupp som använder internet mest, nämligen 128 minuter dagligen.6 Det är 

en markant skillnad från övriga åldersgrupperna som spenderar 60 minuter framför 

dataskärmen. Nordicoms undersökning skiljer inte mellan kvinnor och män i ovan 

nämnda åldersgrupp, dock framgår tydligt att internetkonsumtionen bland yngre är 

dubbelt så hög som hos den genomsnittliga befolkningen. 

 

Om internet inte används kan identitetssökande- och skapande online inte påverkas. 

Vice versa betyder detta att det måste finnas en koppling mellan graden av 

internetkonsumtion och bredden av eventuellt själviscensättande online.  

2.3 Bloggsfären 

Sedan 2004 finns begreppet Webb 2.0, präglat av Dale Dougherty och  

Craig Cline. "Webb 2.0" refererar primärt till den förändrade användningen och 

uppfattningen av internet, "Huvudaspekt: Användare tar själva fram och bearbetar 

innehåll kvantitativt och kvalitativt."7 

 

Sidor framställs och redigeras av flera personer, och även genom databaser kan nytt 

innehåll läggas till. Ett typiskt exempel är bloggen: 
                                                
4 Palfrey, John/Gasser, Urs (2008), Generation Internet, Hanser Verlag: München 
5 www.nwt.se/ArticlePages/200707/29/20070729232045_327/20070729232045_327.dbp.asp  
2008-08-05 15:28 
6 Nordicoms Internetbarometer 2007, tillgänglig på 
www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/266_internetbarometer_2007.pdf 
7 Källa: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, 2008-09-20, 16:12, översatt från tyska 
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"En blogg är vid första ögonkastet en regelbundet aktualiserad webbsida med 

kronologiskt sorterade inlägg (posts), som startar med det mest aktuella inlägget på 

startsidan följd av äldre inlägg. Begreppet blogg är en förkortning av begreppet 

"weblog" vilket sammansätts av begreppen "web" och "log". En blogg liknar på något 

sätt en dagbok eller en journal, med skillnaden att den publiceras på World Wide 

Web."8 (översatt från tyska) 

 

Bloggar innefattar alla möjliga ämnen, exempelvis: watchbloggar, corporate bloggar, 

fotobloggar och så vidare. En blogg skiljer sig från en dagbok i den grad att läsarna 

kan kommentera (och överhuvudtaget läsa) inläggen; "deltagande är nyckelordet 

här."9 (översatt från tyska) Skillnaden mot ett forum är dock att besökarna inte kan 

starta en ny diskussion, eftersom originalinlägget är diskussionens utgångspunkt. 

Kommentarer anses av många författare som elementära beståndsdelar av bloggar. 

 

I samband med bloggar finns det ytterligare funktioner som bidrar till spridning och 

sammanlänkning av internetinlägg. Till dessa räknas trackbacks, permalinks, feeds 

och vanliga länkar. Med trackbacks kan bloggar byta ut information i form av 

reaktioner respektive kommentarer genom en automatisk uppdateringstjänst. 

Förenklat betyder detta att man exempelvis läser en intressant post i en annan blogg, 

denna posts tematik vill man inte hålla undan för de egna läsarna, dessutom vill man 

kanske referera till det lästa inlägget och skriva ner sin egen åsikt.10 Allt detta 

fungerar genom trackbacks. Permalinks är länkar till specifika inlägg på en blogg som 

fortfarande fungerar om inläggen har tagits bort eller arkiverats. Feed är ett 

dataformat som möjliggör att försörja användare med regelbundet aktualiserade 

innehåll. 

 

Att blogga anses av vissa vara en egen ”genre” och kan därmed i viss mån anses 

tillhöra traditionen av dagboksskrivandet, eller brevväxlande, med likasinnade.11 

 

                                                
8 Alby, Tom (2008), Web 2.0 - Konzepte, Anwendungen, Technologien, Hanser Fachbuchverlag: 
München, s. 21 
9 ibid., s. 22 
10 Källa: http://trackback.unblogbar.com, 2008-09-20, 18:50 
11 jmf. Alby, Tom, Web 2.0 - Konzepte, Anwendungen, Technologien, s. 27-28 
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Helheten av bloggar kallas för bloggsfären. I USA talar man om 30 miljoner12  

bloggar år 2006 och i Sverige om runt 200 00013 bloggar. I många länder skrivs 

flertalet av dessa bloggar av ungdomar som berättar om sin vardag. Denna typ av 

bloggande motsvarar en sorts offentlig dagbok och skrivs ofta för att komma i kontakt 

med andra ungdomar eller som en möjlighet till reflexion.14 Unga människor skriver i 

allmänhet framförallt så kallade personlighetsbloggar. Då denna uppsats kommer att 

ägna sig åt just en personlighetsblogg vill jag belysas dessa lite närmare: 

 

På personlighetsbloggar bestämmer en person själv över bloggens innehåll, funktion, 

design och så vidare; "Bloggarens personlighet bestämmer bloggens stil (...)."15 

 

"En bloggares originalitet och personlighet överförs på bloggen, och kan sedan vara 

tilldragande eller motbjudande eller lämna läsaren likgiltig. På några bloggar som 

följs under en längre period ges intrycket att man känner denna person.16  

 

Biz Stone går så långt som att definiera bloggar utifrån personligheten:  

"A blog is a collection of digital content, that, when examined over a period of time, 

exposes the intellectual soul of its author or authors."17 

 

Med bloggar kan man presentera sig, uttrycka sig, skapa saker, vara kreativ på ett 

personligt plan eller dela denna kreativitet med andra, och detta på alla mediala plan: 

genom både text, ljud och video. Bloggar möjliggör människor att på ett enkelt sätt 

ställa tankar, kunskap och erfarenheter till den breda offentlighetens förfogande.18 

Bloggaren öppnar sig genom att visa världen vilka intressen han eller hon har.  

Man kan nå människor över hela världen, ta kontakt med dem, diskutera, utbyta 

erfarenheter och bli ”kompis”. En blogg kan även ses som ett instrument för att skapa 

förtroende - om jag läser en persons blogg så vet jag också till viss mån vad denna 

person ”står för”. En blogg kan således ses som väldigt betydelsefull; då den kan 

                                                
12 Källa: ibid. 
13 Källa: http://hygienkonsult.blogspot.com/2008/09/f-sex-hr.html, 2008-09-20, 19:30 
14 jmf. ibid., s. 29 
15 ibid., s. 22 
16 ibid., s. 22 
17 Stone, Biz (2005). Who let the Blogs out? An Hyperconnected Peek at the World of Weblogs,  
St. Martin's Press: New York 
18 jmf. Alby, Tom, Web 2.0 - Konzepte, Anwendungen, Technologien, s. 199 
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fungera som ett fönster mot en person som man känner utantill.19 Personliga bloggar - 

det vill säga personlighetsbloggar - kan vara oerhört intima och exempelvis uppenbara 

privata pinsamheter, läsaren kan följaktligen få känslan av att han/hon obehörigt 

bryter sig in i privatsfären, trots att bloggaren själv har ställt denna till förfogande på 

nätet.20 

 

Någon som bloggar rör sig i offentligheten och ställer sig på ett eller annat sätt i 

rampljuset. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i gruppen bloggare.  

Delvis konstrueras "intima relationer" genom kommunikationen mellan män och 

kvinnor, eftersom kvinnan talar "personligen" till mannen. Därmed byggs illusionen 

av ett intimt förhållande upp och det kan ställas krav på uppmärksamhet, personliga 

svar på mail eller liknande.21 

2.4 Undersökningsobjektet i siffror 

Som empiriskt och analyserande material valdes en modeblogg som blivit väldigt 

populär bland tjejer och kvinnor i Sverige. Signe, 21 år gammal, bosatt i Stockholm 

drev från september 2007 till mars 2010 bloggen iMilk, totalt kom hon upp i runt 900 

inlägg. I september 2007 hade iMilk 16 inlägg, i augusti 55 inlägg och i oktober året 

efter 37 inlägg. Totalt hade bloggen 1 553 302 besökare sedan starten 2007 - det vill 

säga i genomsnitt 48 540 per månad, respektive 1 600 besökare dagligen.  

Antalet inlägg varierar, men i sin helhet ser man en ökande tendens - det vill säga att 

antalet inlägg per månad ökade avsevärt (fördubbling, ibland tredubbling av antalet 

inlägg per månad). Engagemanget och nyfikenheten för Signe Siemsen har ökat 

betydligt, och påskyndats av bloggens många besökare. 

 

55 inlägg per månad betyder att Siemsen måste ha ”jobbat“ dagligen för att fylla 

sidorna med mestadels självinscenerade fotografier och texter. Denna prestation för 

tankarna till ett med tiden genomtänkt professionellt koncept, som tagit sin början i ett 

lekfullt fritidsnöje. Ett uppsluppet biintresse har inom endast 2,5 år utvecklats till ett 

engagemang på yrkesmässig nivå.  

                                                
19 jmf. ibid. s. 220 
20 jmf. ibid. s. 213 
21 jmf. ibid. s. 219 
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3.  Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt ska tjäna som en teoretisk introduktion för att närma sig begreppet 

identitet i förhållande till ett nätverkssamhälle. Avsikten är inte att förmedla läsaren 

en slutgiltig definition, utan att presentera de hypoteser kring identitet och webb som 

ligger till grund för den kommande analysen.  

 

Teorierna behandlar identitet och identitetsskapande ur olika perspektiv och utgår 

ifrån forskarna Manuel Castells och John Sulers hypoteser i ämnet. Inledningsvis 

beskrivs kortfattat betydelsen av begreppet identitet. Därefter följer Castells tankar 

kring samma begrepp, dels som sådant, men också i förhållande till ett 

nätverkssamhälle. Delkapitel nummer tre koncentrerar sig på Sulers antaganden 

kring själviscensättning och identitet via nätet. Avslutningsvis ges en kortare 

sammanfattning och diskussion kring teorierna.  

3.1 Kort om begreppet identitet  

Ordet identitet kan spåras till latinets "identitas" (=den samme) 22 och beskrivs genom 

många olika översättningar och kortdefinitioner, exempelvis: 

 

a) Fullkomlig likhet eller överensstämmelse gällande saker och personer.23 

Med denna juridiska definition menas kopplingen till den verifierade äktheten 

av en person genom papper, certifikat och så vidare, man talar exempelvis om 

identitetskort eller identitetspapper. 

b) Den av Självet upplevde inre enheten av personen 24 är en beskrivning av 

begreppet med anknytning till psykologin. 

c) Den personliga identiteten syftar inom filosofin på en subjektiv bearbetning av 

biografisk kontinuitet eller diskontinuitet och ekologisk konsistens eller 

inkonsekvens hos en viss person i samband med å ena sidan självmedvetande 

och å andra sidan sociala förväntningar.25 Alltså det som gör en person till 

                                                
22 http://www.duden.de/duden-suche/werke/fx/000/077/Identitt.77566.html, 2008-09-19, 15:39 
23 Müller, Wolfgang (1974), Der Große Duden Fremdwörterbuch, Bibliographisches Institut: 
Mannheim, s. 311, översatt från tyska 
24 ibid., s. 311, översatt från tyska 
25 Haußer K. (1989), Identität, in: Endruweit, G./Trommsdorff, G., Wörterbuch der Soziologie, 
Stuttgart, s. 279–281, översatt från tyska 
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just den ”hon är” och som gör att personen förblir densamma under olika 

tidpunkter trots eventuella ytliga förändringar.  

 

Även verbet att identifiera återspeglar olika betydelser: 

 

a) Att känna igen personer och ändamål som en och densamma faller under den 

juridiska tolkningen av verbet. 

b) Att överensstämma med någon eller något i en sak är den psykologiska 

beskrivningen.26 

c) Sett ur ett vidare perspektiv beskrivs begreppet "identifikation" som 

”övertagande av motiv, egenskaper av en annan in till det egna Jaget."27  

 

För detta arbete är den psykologiska och sociologiska definitionen av begreppet 

identitet tongivande. 

3.2 Identitet och nätverkssamhälle enligt Manuel Castells 

Manuel Castells var en av de första författarna som ägnade sig åt sammanhanget 

mellan identitet och medier. Redan 1996 utvecklade han tankar kring skapandet av en 

personlighet i ett nätverkssamhälle. Författarens personliga definition av begreppet 

identitet/er lyder som följer: ”Identiteter är internaliserade normer och tillägnas som 

primära källor till att hitta betydelse.”28 Detta skulle förenklat kunna beskrivas som 

att mönster och föreställningar hos omgivningen är grundläggande när en individ 

söker en egen mening. 

 

Castells har utvecklat tre olika former av identiteter: den legitimerade identiteten, 

motståndsidentiteten och projektidentiteten. På nästkommande sida följer en kortare 

beskrivning i tabellform av dessa tre:29 

 

  

                                                
26 ibid., s. 311, översatt från tyska 
27 ibid., s. 311, översatt från tyska 
28 jmf. Castells, Manuel, Identitetens Makt, s. 20-21 
29 ibid., s. 21-24 
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Identitet 

 

 

Källa 
 

Syfte 

 

Legitimerande 
 

Dominant institution av 

samhället. 

 

 

Rationalisering och 

utvidgning av herravälde 

 

Motståndsidentitet 
 

Stigmatiserade och 

marginaliserade sociala aktörer. 

 

 

Skydd, säkring av 

överlevnad => kommuner 

 

Projektidentitet 
 

Sociala aktörer, som ser 

nödvändigheten på basis av det 

kulturella materialet som står 

till deras förfogande. 

 

 

Samhällsstrukturens 

transformation, subjektets 

bildande av individer 

 

En närmare förklaring och exemplifiering av de tre identitetsformerna är följande:  

 

Den legitimerande identiteten - leder till ett civilsamhälle som reproducerar den 

identitet som säkrar dominanta strukturer i en gemenskap - exempelvis kyrkor, 

regeringsformer eller andra offentliga styrelseformer. Ett samhälle som har en 

legitimerande identitet är inte sällan ett starkt nationalistiskt samhälle. 

 

Motståndsidentiteten - är enligt Castells en kollektiv identitet, som erbjuder 

motstånd mot de globala processerna. Däribland återfinns progressiva grupper, såsom 

feminismen eller ekologirörelsen, samt reaktionära grupper som nationalism eller 

religiös fundamentalism. Motståndsidentitet definieras hos Castells genom historia, 

geografi och biologi samt hänger samman med en känsla av att vara utestängt. Den 

motsätter sig härskande samhälleliga trender och erbjuder skydd mot en fientligt 
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uppfattad yttre värld. Motståndsidentiteten är också ett uttryck för kulturellt präglade 

koder.  

 

Projektidentiteten - talar om "subjekt", alltså om personer som längtar efter att få 

vara en viss individ eller att uppfattas som en sådan. Subjekt är kollektiva sociala 

aktörer som strävar efter att förändra livet. Exempelvis kan det handla om att man vill 

omdefiniera sin roll i samhället på grund av upplevt förtryck. 

 

Enligt Castells struktureras samhällslivet i allt större utsträckning efter en spänning 

mellan å ena sidan det globala, flöderumsliga och tidlösa Nätet, och å andra sidan 

jaget, som i sin tur snarare blivit mer individualiserat, uppkopplat och frigjort från 

normativt kollektiva identiteter – religiösa såväl som etniska, nationella, klassmässiga 

eller familj- och könsbaserade.30  

 

Samtidigt kan man se ett uppsving för nya kollektiva identiteter, och då handlar det 

främst inte om traditionellt kollektiva grupper baserade på normativa 

samhällsmönster, utan snarare om motståndsidentiteter (se begreppsbeskrivning ovan) 

utvecklade genom sociala rörelser. Många sociala rörelser på nätet kopplas samman 

med andra värden och projekt. Dessa identiteter i (eller från) ett nätverkssamhälle 

stödjer andra former i den sociala förändringen ”IRL”.31 Nätverkskulturen gör det 

dessutom möjligt att omskapa samhällsstrukturer och identiteter ”nerifrån och upp”32. 

 

Castells menar dock att rollspel och identitetsbygge som grund för nätinteraktion 

egentligen är en relativt liten del av det internetbaserade umgänget, och att den delen 

av det virtuella användandet tycks vara starkt koncentrerat till ungdomar.  

Tonåringar är personer som befinner sig en fas i livet där man är i full färd med att 

upptäcka sin identitet: man experimenterar med jaget och kommer fram till vem man 

skulle vilja vara. Den allmänna uppfattningen vill inte sällan framhäva internet och 

den sociala internetanvändningen som en plats för personliga fantasier och utlevande 

                                                
30 Castells i Engdal, Oskar & Larsson, Bengt (2011): Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp 
och teorier, Studentlitteratur: Lund.   
31 Castells, Manuel, Identitetens Makt 
32 Castells i Engdal, Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier   



 17 

av dessa. Men det stämmer inte enligt Castells. Snarare kan man beskriva den 

virtuella världen som en expansion av själva livet, i alla dess former.33 

3.3 Identitethantering via nätet enligt John Suler 

John Suler skriver i sin artikel "Identity Management in Cyberspace" om hanteringen 

av identitet på nätet. Enligt Suler erbjuder nätet en möjlighet för användaren att 

presentera sig på en rad olika sätt inför omgivningen. Exempelvis kan man förändra 

sin ålder, sitt kön, sitt utseende, sin personlighet eller sin historia. Användarnamn och 

personliga detaljer kan vi, i viss mån, välja att antingen avslöja eller behålla för oss 

själva. Suler beskriver i fem sammankopplade faktorer hur personer agerar i det 

virtuella samhället:34 

 

1) Grad av dissociation och integration - Vi kan välja att lösgöra oss från olika 

delar av vår identitet online, vi kan även förstärka eller integrera dessa delar. 

Vi förenar olika roller som barn, förälder, student, anställd, granne, kompis i 

vår personlighet. Detta gäller även andra beståndsdelar av vår identitet som 

exempelvis utseende, språk, rörelse, historia, tankar eller personlighet.  

Online behöver vi inte visa oss som en helhet utan bara genom valda delar.  

Virtuella verktyg ger oss valfriheten att bara uppenbara det vi verkligen vill 

visa, respektive dölja. 

2) Positiv och negativ valens: Olika sidor av oss kan klassificeras som positiva 

eller negativa. Nätet möjliggör en frizon där vi antingen kan leva ut eller strida 

mot de sidor vi uppfattar som negativa. Det vill säga antingen betona vissa 

aspekter, eller dölja dem.  

3) Grad av fantasi och realitet: På nätet existerar en uppsjö forum av olika slag 

där man dels kan leva sin verkliga identitet men även få utlopp för en 

fantiserad eller dold identitet. 

4) Grad av internaliseringens medvetenhet och kontroll: Hur vi presenterar 

oss på nätet är inte alltid ett medvetet beslut. Vissa aspekter av identitet är 

dolda under ytan. Personer skiljer sig i graden av omedvetna önskningar och 

                                                
33 Castells, Manuel (2001), Internetgalaxen – reflektioner om internet, ekonomi och samhälle, 
Daidalos: Göteborg, s.127-128 
34 Suler, John, "Identity Management in Cyberspace", Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 
4, No. 4, October 2002 s. 455-460, dels översatt från engelska 
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känslor samt i dessas yttrande genom online identiteter. Nätet erbjuder 

möjligheten att uttrycka omedvetna önskningar och känslor. Vissa personer 

väljer medvetet vem de vill vara på nätet. Andra avböjer självreflexion helt 

och formger omedvetet en identitet online.  

5) Medievalet: Vi uttrycker vår identitet genom kläder, kroppsspråk, yrke och 

hobbies. Med internet väljer vi en specifik kommunikationsform, i vilken vi 

uttrycker oss. Vissa föredrar kommunikation genom språk, andra uttrycker sig 

genom bilder. En del föredrar synkroniserad kommunikation som chat, andra 

a-synkroniserad kommunikation som message boards eller email. Medievalet 

återspeglar graden av identifikation och huruvida individen uttrycker sitt reala 

eller imaginära själv.  

 

Inom socialpsykologi talar man ofta om rollteorier, där utvecklingen från barn till 

vuxen äger rum genom olika uppgifter och positioner. Livet på nätet kan ses som en 

annan typ av uttrycksform för en sådan förändring, här har man dock även möjlighet 

att endast fokusera på valda aspekter av sig själv, samt utveckla dessa. I multimedia-

chat-klubbar kan man förändra sitt yttre genom att exempelvis lägga in en felaktig 

eller missvisande bild på sig själv, och genom olika forum kan man iklä sig en helt ny 

identitet då ingen känner till/måste känna till ens verkliga namn, utseende eller privata 

intressen. Positiva respektive negativa sidor kan man dölja, alternativt leva ut, genom 

webben. Utifrån en sådan virtuell identitetsformgivning utvecklas ofrånkomligt ett 

ifrågasättande av den verkliga identiteten, vilka är vi egentligen? 

 

3.4  Konklusion av teorierna 
Sammanfattningsvis kan vi summera de ovanstående teorierna som följer: 

 

Castells35 har utvecklat tre olika former av identiteter: den legitimerade identiteten, 

motståndsidentiteten och projektidentiteten. Den legitimerade identiteten kan 

beskrivas genom normativt dominanta strukturer, exempelvis regeringsformer. 

Motståndsidentitet är en kollektiv identitet som erbjuder motstånd mot globala 

processer, exempelvis ekologirörelsen. Denna form av identifiering hänger samman 

med en känsla av att vara utestängd. Den kan också vara ett uttryck för kulturell 
                                                
35 Castells, Manuel, Identitetens Makt och Castells, Manuel i Engdal O & Larsson B, Sociologiska 
perspektiv –grundläggande begrepp och teorier 
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identitet. Projektidentiteten innefattar en längtan efter att få vara, eller uppfattas, som 

en viss individ, en känsla som kan grunda sig i upplevt utanförskap eller förtryck. 

Författaren beskriver även ett samhälle som å ena sidan frigjorts från normativt 

kollektiva identiteter och blivit allt mer individualiserat och jag-inriktat, men 

samtidigt även globalare. Avslutningsvis hävdar skribenten att internet som 

inflytelserik källa för utlevelsen av personliga fantasier inte stämmer, snarare används 

webben som en förlängning av det ”verkliga” livet utanför nätet. 

 

Enligt Suler erbjuder nätet en möjlighet för användaren att presentera sig på många 

olika sätt inför omgivningen. I den virtuella verkligheten kan vi exempelvis välja att 

framhäva, respektive reducera, vissa sidor av oss själva. Vi kan lösgöra oss från olika 

personliga drag samt förstärka våra positiva sidor, eller tona ner (alternativt leva ut) 

de negativa. Dessutom kan man genom webben få utlopp för fantasier eller ”dolda” 

identiteter. Suler menar också att de identiteter vi väljer att iklä oss online inte alltid 

är ett medvetet val. Även medievalet ger uttryck för identitet - väljer vi att uttrycka 

oss i text eller genom bilder? Chattar vi hellre än att skriva email? Och så vidare. 

 

Avslutningsvis kan vi se att Castells bedömer internets funktion som förhållandevis 

oskyldig när det gäller utlevandet av fingerade identiteter, snarare används mediet 

som en förlängning av en reell personlighet och spel med identiteter utövas främst av 

unga människor. Sulers värderar situationen något annorlunda och menar att vi 

genom webben i hög grad kan välja hur vi framställer oss själva, och dessutom få 

utlopp för dolda sidor av våra personligheter. Teorierna motsätter inte varandra, då 

Castells aldrig uttrycker ett motstånd mot de många valmöjligheter till 

”personlighetsförändring” som Suler beskriver. Dock kan man eventuellt urskönja en 

något välvilligare hållning hos Suler när det gäller den personliga lusten (medveten 

eller omedveten) att leva ut ett uppdiktat jag, frånkopplat den vardagliga identiteten. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa de vetenskapliga och metodologiska 

utgångspunkter som ligger till grund för min studie. Jag kommer således att redogöra 

för arbetets vetenskapssyn, de tillvägagångssätt som använts för att välja ut material, 

samt vilka system som ligger till grund för tolkning och analys av bloggen iMilk. 

4.1 Vetenskapssyn 

Detta arbete har sin utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapssyn. Hermeneutiken 

strävar efter förståelse för hur människor uppfattar världen. Sådana uppfattningar kan 

omöjligt vara mätbara, utan baseras snarare på tolkningar av människans beteende.  

I förlängningen kan dessa tolkningar förhoppningsvis bidra med en förståelse för hur 

människor uppfattar världen. Inom hermeneutiken utgår man ifrån föreställningen att 

de företeelser som omger människan har en mening för henne. Utifrån denna 

tillskrivna mening förhåller vi oss sedan till världen omkring oss. Meningen är således 

något som skapats under bestämda sociala och kulturella förutsättningar.36 

4.2 Metodval 

Frågeställningar om identitet kan, beroende på ämnesområde, undersökas med hjälp 

av kvantitativa och kvalitativa metoder. I min studie av bloggen iMilk kommer jag att 

utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod.  

4.2.1 Motiv för val av metod 

Inom humaniora är det svårt att uppnå kunskap endast genom en kvantitativ metod, 

eftersom man vill kunna tolka och förstå det man undersöker. Upplevelser som att 

vara levande, höra musik, känna samhörighet eller hopp är helt enkelt inte mätbara, 

och en kvantitativ metod är således inte tillräckligt tillfredsställande.37 Detta arbetes 

avsikt är att bidra med tankar och tolkningar kring ett modernt medialt fenomen och 

undersöka abstrakta företeelser som inte kan mätas kvantitativt. Undersökningen 

utforskar snarare tidigare förklaringar kring identitet, själviscensättning och 

nätverkssamhälle på ett djupare plan, och syftar därmed alltså inte till att endast 

                                                
36 Hartman J. (2004), Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, andra upplagan. 
Studentlitteratur: Lund, s. 105-107 
37 Börrefors J., Blekinge Tekniska högskola (2012): Vetenskapsteori och sociologisk metod (lärobjekt) 
tillgänglig på: https://www.itslearning.com/main.aspx?starturl=main.aspx&CourseID=3881 
(2012-11-01) 
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ompröva mätbara, befintliga resultat. Jag vill med denna undersökning utveckla en 

förståelse för det fenomen jag studerar, en förståelse som förhoppningsvis kan ligga 

till grund för djupare insikt i ämnet. 

 
4.3 Undersökningsunderlag 
Som undersökningsunderlag används modebloggen iMilk, skapad av 21-åriga Signe 

Siemsen ifrån Stockholm. iMilk är en av de mest kända och inflytelserika 

modebloggarna i Sverige och valdes å ena sidan eftersom den visar ett intressant 

samspel mellan bild och text, och å andra sidan då Siemsen med tiden utvecklats till 

en betydelsefull förebild för många unga kvinnor. Siemsen var en av de första i 

”blogg-generationen” och försökte dessutom medvetet att undkomma en 

”mainstream”-stämpel. Hennes rubriker innehåller ofta tyska citat vilket, enligt mig, 

tyder på ett spel med identitet och roller. Hon spelar även med sin sexuella identitet 

genom att exempelvis visa bilder av kyssande tjejer. 

 

Slutligen var det för mig viktigt att fastställa att iMilk var en reklamfri och oberoende 

blogg, vilket gör kopplingen till en ”äkta” identitet säkrare. Dessutom uppdaterades 

bloggen regelbundet under ett och ett halvt års tid, vilket möjliggör en metodisk 

analys under en längre tidsperiod. 

4.4 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till tre så kallade ”posts” - det vill säga skriftliga inlägg på 

en blogg - med ett mellanrum på ett halvår. Beslutet om att avgränsa studien till dessa 

tre inlägg togs med hänsyn till detta arbetes omfattning, tidsram och syfte. Den 

kommande undersökningen genomförs med betoning på både text och bild, 

varigenom de tre inläggens analysvärde växer avsevärt. Tre inlägg anser jag även vara 

en legitim avgränsning för ett arbete av denna sort, vars syfte främst är att uppmana 

till vidare forskning och förståelse i ämnet, samt pröva redan existerande teorier. 

Föresatsen att dela upp inläggen med ett halvårs mellanrum utgör enligt mig en rättvis 

tidsspann mellan bloggens början, mitt och slutfas.  

 

Jag börjar materialredovisningen med det ”färskaste” inlägget för att sedan leta mig 

bakåt i bloggarkivet. Detta beslut togs då jag ville inleda med en bild av Siemsens 
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nuvarande (med hänsyn att detta ”nuvarande” numera är ett ”dåvarande”) virtuella 

alter ego, alltså den man först lär ”känna” henne som. Vi kan jämföra det med att 

träffa en person utanför internet då du får ett första intryck, som sedan eventuellt 

expanderas eller förändras när du lär känna denna individs bakgrund och tidigare 

erfarenheter. 

 

Avslutningsvis vill jag klargöra att läsarkommentarer inte tas hänsyn till. Dessa skulle 

visserligen kunnat bistå med ytterligare information kring påverkan av Siemsens 

själviscensättning (förutsatt att hon påverkas av läsarkommentarer). Men frånsett att 

Siemsens svar var relativt begränsade och väldigt fåordiga, vill jag hålla studien inom 

rimliga ramar i förhållande till omfattning och tidsgräns. 

4.5 Kvalitativ analysmetod  

Jag kommer att arbeta utifrån två kvalitativa metoder, dels diskursanalys som 

fokuserar på de tre inläggens texter, och dels semiotisk bildanalys som koncentrerar 

sig på den visuella tolkningen.  

4.5.1 Textanalys: Diskursanalys 

Diskursanalysen är en kvalitativ metod som bygger på en textanalys där olika 

diskurser, alltså diskussioner eller debatter, identifieras. I synnerhet undersöks regler 

och regelbundenheter i diskursen, samt dessas möjligheter för byggandet av en 

verklighet, sociala rötter, samt historiska förändringar.  

 

Norman Faircloughs traditionella modell för diskursanalys består av tre delar, eller 

dimensioner, som han kallar dem för. Den innersta dimensionen heter text och syftar 

till att undersöka egenskaperna hos texten - det vill säga innehåll samt alla formella 

egenskaper (ordförråd, grammatik och förhållandet mellan meningarna).38   

Enligt Fairclough ska texten placeras i ett större sammanhang: „Text may be written 

or oral, and oral texts may be just spoken (radio) or spoken and visual (television).“39 

 

Facket därefter, den diskursiva praktiken, analyserar textproduktionen och 

textkonsumtionen. Dessa processer kan antingen ha en institutionell karaktär, vilket 

                                                
38 ibid., s. 75 
39 Fairclough, Norman (1995), Media Discourse, Edward Arnold: London, s. 57 
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innebär de processer som en text genomgår när den skapas. Eller så har de en kognitiv 

eller psykisk karaktär, och är därför ”tolkande processer”40. Detta innebär att fokus 

ligger på hur mottagaren närmar sig texten och hur han/hon tolkar den.41 

 

Den yttersta boxen kallas social praktik. Här undersöks bland annat av vilka sociala 

och kulturella processer och maktförhållanden en kommunikativ händelse är präglad. 

Denna förklaras alltså i relation till en sociokulturell och diskursiv praktik. Det räcker 

på så sätt inte att enbart genomföra en diskursanalys för att analysera den sociala 

praktiken, utan man använder även sociologiska och kulturella teorier.42 Visuellt ser 

modellen ut på följande sätt: 

 
 

 

 

Textproduktion 
 

TEXT 
 

                         Textkonsumtion 
                                                       DISKURSIV PRAKTIK 
 

                                                           SOCIAL PRAKTIK 

                                                
40 ibid., s. 59 
41 ibid., s. 59f 
42 Winther Jörgensen, Marianne (2005), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur: Lund,  
s. 75 
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Sammanfattningsvis består Faircloughs modell alltså av tre nivåer som innehåller 

följande: 

1. Lingvistisk (dvs. språklig) struktur (text).  

2. Diskurser och genrer, som artikuleras i textens produktion och konsumtion 

(diskursiv praktik). 

3. Överväganden huruvida den diskursiva praktiken reproduceras eller den 

existerande diskursordningen omstruktureras och vilka konsekvenser detta har 

för den breda sociala praktiken43 

 

Analysen av texterna i bloggen kommer att följa detta mönster. I steg ett utarbetas 

alltså egenskaperna, följt av steg två där den diskursiva praktiken undersöks.  

Det avslutande tredje steget beskriver hur de två inre boxarna står i proportion till den 

allmänna sociala praktiken. Det betyder att de sociala faktorer som skulle kunna utöva 

inflytande på texten belyses. 

 

4.5.1.1 Strukturalism och språk 

Strukturalism ser i språket ut som teckensystem, grundtypen av varje holistisk 

organisation av verkligheten. Det skiljs mellan språket som system, langue, och det 

talade språket, parole: 

 

Text är en uppdatering av langue genom individuella talare. Langue omfattar ett 

slutet, grammatiskt och fonetiskt system som är kopplat till parole (det talade). 

Systemet strukturerar språkliga yttranden. Langue aktualiserar sig i parolen, men har 

ingen existens utan den andre och talarna är oftast omedvetna om den. Det språkliga 

tecknet utgörs av signifikanten som betydelsebärare, och signifikaten som innehåll. 

Skillnaden mellan innehållet genererar först signifikaten och sedan signifikanten. 

Tydligast blir den skilda naturen av betydelsen vid exemplet av binära motsatser 

mellan kvinna/man, uppe/nere samt gott/ont. Utan det onda skulle inte heller det goda 

finnas. 

 

Förutom den språkliga strukturen, finns även en djup kulturell struktur. Kulturella och 

samhälleliga fenomen kan förklaras som en bredare struktur av skillnader enligt 

                                                
43 ibid., s. 75 
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langues förebild. Det innefattar exempelvis texter av alla slag eller sociala 

maktrelationer. Detta kan illustreras med hjälp av schackexemplet: vikten av de 

enskilda schackpjäserna omfattas endast av deras funktionella skillnad till de andra 

pjäserna. Precis som schackpjäserna intresserar vi oss för individuella ting och 

händelser enbart om de informerar oss om relationerna till andra element av systemet 

och därmed om det underliggande systemet.44 

4.5.2 Bildanalys: Semiotisk bildanalys 

Semiotik betitlas enligt Charles Sanders Peirce som läran om tecken.45 Till semiotiken 

hör bland annat naturliga språk (lingvistik), visuell kommunikation, kulturella koder 

(beteende- och värdesystem), masskommunikation och retorik.46 Den undersöker alla 

kulturella procedurer som kommunikationsprocesser. Semiotikens avsikt är att visa 

hur de kulturella processerna ligger under systemen. Dialektiken47 av system och 

process leder till dialektikens uppsättning av kod och budskap. 

 

Enligt medievetearen Umberto Eco är kommunikativa regler och koder särskilt 

viktiga för semiotiken. De hjälper nämligen till med att avläsa saker och ting genom 

bilder. Eco delar upp koder i följande gruppering: 

 

1) Perceptuella koder (bestämmer villkoren för en tillräcklig förnimmelse) 

2) Igenkänningskoder 

3) Överföringskoder 

4) Tonala koder 

5) Ikoniska koder48 

 

I motsats till språket som syftar till det betecknade, har bilden ett 

ekvivalensförhållande till det avbildade eller illustrerade. Denna ekvivalens låter sig 

fastställas på olika nivåer: 

 

 
                                                
44 de Saussure, Ferdinand (1967), Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Gruyter: Berlin 
45 Eco, Umberto, Einführung in die Semiotik, Stuttgart, UTB 2002, s. 29 
46 Eco, Umberto, Einführung in die Semiotik, s. 24-26 
47 Dialektik är ett regelmässigt logiskt förfarande, varvid satser utvecklas till begrepp och dessa i 
tänkandet sätts i motsats mot andra. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dialektik, 2008-09-03 
48 Eco, Umberto - Einführung in die Semiotik, s. 246, översatt från tyska 
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 a) på beskrivelsens nivå av det synliga, den denotativa nivån 

 b) på nivån av det som menas, den konnotativa nivån 

 

Denotation = det synliga, den neutrala betydelsen, grundbetydelse, den innehållsliga 

kärnan. 

Konnotation = det tänkta, sekundär betydelse, begreppsinnehåll 

 

Området av det iakttagna kan delas in i strukturellt beskrivbara och strukturellt icke- 

beskrivbara omständigheter. De beskrivbara fenomenen segmenteras. Mellan 

segmenten (re)konstrueras ett sammanhang. Eventuellt är det nödvändigt att ta med 

ytterligare en (mer abstrakt) beskrivningsnivå som grund för segmenten.49 

Därmed utgår den semiotiska bildanalysen ifrån följande: 

 

Adjunktion = sammansättning av tecken 

Iteration = utför mottagaren, när han/hon upptäcker flera tecken i en följd 

Superisation = upptäckt av objektets teckensamband genom observatören 

 

För att förstå en bild är det nödvändigt att det uppkommer en kontakt mellan bild och 

observatör. Denna kontakt kan man semiotiskt beskriva genom att det programförråd 

av beståndsdelar som bildens tillverkare förfogar över, överlappas av observatörens 

egna register.  

 

Organisationens helhet av supertecken eller teckensamband bildar koden. 

Producenten ger sitt ”meddelande” en viss bildform som mottagaren måste ”avkoda”. 

Nedan finns en modell som beskriver estetiska, ikoniska koder respektive icke-

estetiska ikoniska koder. 

 

Estetiska ikoniska koder Icke-estetiska ikoniska koder 

  

Tendens till det nya, enastående Maximal avkodning 

(exempel: Målgruppen måste förstå 

                                                
49 Ferdinand de Saussure (1967), Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Gruyter: Berlin 
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reklamen) 

 

Vid tillämpning av de beskrivna metoderna skildras det iakttagna, och de beskrivbara 

fenomenen segmenteras. Därefter avkodas de segmenterade fenomenen och dess 

betydelse tolkas. I det efterföljande analyskapitlet är den semiotiska bildanalysen den 

andra huvuddelen av den kvalitativa undersökningsmetoden. 

4.6 Operationalisering 

Hos William James, US-amerikansk psykolog och filosof, konstitueras självet genom 

förnimmelse, känslor och handlingar.50 Ett arbete om identitet på internet kan alltså 

bara indirekt via personlighetsbloggen tolka identitet och självet. Det förutsätter att 

bloggaren agerar autentiskt, emotionellt och subjektivt.51 Identitet interpreteras 

indirekt genom analysen av språk och bild. Förutom bloggens innehåll spelar även 

teknisk standard och design en central roll för att dra slutsatser om bloggarens 

eventuella identitetsformgivning. Därför krävs en undersökning av inläggen med 

hänsyn till följande tre aspekter: bloggare, user och teknik. Dessa begrepp bör vara 

centrala i utformandet av en virtuell identitet och innefattar exempelvis: 

 

Bloggare: kropp (kön, ålder, utseende, rörelse, ras/etnicitet etc.), språk/tankar, känslor 

(glädje, sorg etc.), iscensätta sig själv/självperfektionism, roller (imaginära), 

normer, reflexion (självkontroll), relationer, det sociala självet (strävan efter 

erkännande), uppfattning utifrån, motstånd (t.ex. feminism), förändring, social 

utveckling, föreställning om värden/världsbild, kulturer 

User: aspekter som överensstämmer med bloggarnas (om detta är möjligt) 

Teknik: bild, språk, akustik, musik, multimedial, interkommunikativ 

 

  

                                                
50 James, William (1890/1950) Principles of Psychology, B&T: Charlotte, North Carolina, USA 
51 Alby, Tom, Web 2.0, s. 198, översatt från tyska 
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5. Metodisk redovisning och tolkning av empirin 

Varje inläggs text och bild undersöks med hjälp av kritisk diskursanalys respektive 

semiotisk bildanalys. De två olika analysmetoderna disponeras inte separat, utan 

varje inlägg redovisas och tolkas först genom diskursanalysen och sedan genom 

bildanalysen. Detta ska ge en mer sammanhängande förståelse av inläggen, så att 

läsaren inte är tvungen att mentalt hoppa tillbaka till ett tidigare inlägg. Förenklat 

ser upplägget ut som följande: 

 

I den kritiska diskursanalysen undersöks blogginläggen med hjälp av den i 

metoddelen beskrivna modellen. I korthet betyder detta, att i första steget undersöks 

texten, i andra steget den diskursiva praktiken och i tredje steget den sociala 

praktiken. Efteråt följer den semiotiska bildanalysen med en beskrivning och 

avkodning av det iakttagna. Analysen avser 3 inlägg från iMilk. Bild- och 

textmaterialet nedan ger en överblick över de utvalda inläggen. I appendixet visas 

dessa i större format, så att texterna är läsbart dokumenterade.  

 

 

 

 

 

 

Inlägg 2  
a) Diskursanalys  
b) Bildanalys 

Inlägg 3  
a) Diskursanalys  
b) Bildanalys 

Inlägg 1 
a) Diskursanalys 
b) Bildanalys 
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5.1 Inlägg 1                    

Alla inlägg är snarlikt uppbyggda som en kombination av bilder och texter.  

Texten börjar med en ”titel”. Detta begrepp ”titel” är övergripande i musiken för 

musiktitlar och i litteraturen för boktitlar. Genom detta ger Siemsen varje inlägg en 

igenkännbar rubrik. Detta öppnar utöver dateringen möjligheten till igenkännandet, 

återöppnandet och därmed säkerheten om en ordnad arkivering av inläggen. 

Följaktligen väljer hon för hennes ”titlar” citat från musiken, litteraturen och egna 

adaptioner. 

 

iMilk – Post 1 

 

Titel: IMINTHEBAND 

Text: ”på spotify festen fick man gå upp på scen leka rockband och få 
sin bild tagen och printad, så barnsligt jävla bra grej! michaela var 

trummis, agnes gitarrist (+två random okända snubbar) jag trodde att 

jag var groupien men när jag såg bilden tror jag nästan att jag är 

sångerskan! apropå rockstars så kan man skapa sin egna drömfestival 

och vinna en resa till australien, typ trasha hotellrum och 

frikostigt ge bort adidas skor till alla groupies!” 

 

(Inlägg från 2008-10-01) 
 

5.1.1 Diskursanalys 

Text 

Som titel valdes en gammal musiktitel ”I’m in the band“. Den är skriven i typsnittet 

Didot och skiljer bloggerskan från andra. Punkten som sitter i slutet av titeln bekräftar 

ett tydligt uttalande. Punkten är ett grafiskt statement som uttrycker: punkt slut. Det är 

inget frågetecken, som antyder svaghet, utan punkten visar ”jag har talat”. Det finns 

inget mellanrum mellan de enskilda orden, eftersom alla orden är ihopskrivna. På det 

sättet mystifieras titeln och det ligger i läsarens händer att tolka denna. Med denna 

kodning accepterar Siemsen risken för en feltolkning. 
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Inlägget handlar om en Spotify-fest där Siemsen och kompisar får komma upp på en 

scen och leka rockstjärnor.  

      

Alla ord och meningar börjar med små bokstäver, som till exempel första meningen 

med orden ”på spotify…”.  Siemsen följer inte grammatiska regler utan bryter dessa 

medvetet. Siemsen distanserar sig från (skriv)konventioner och avgränsar sig bestämt 

från gällande standard och sociala normer. 

 

Typsnittet Courier New, som valdes för inläggets text, liknar det från en gammal 

skrivmaskin. Det valda typsnittet är ovanligt och används sällan. Denna typografi är 

ytterligare ett sätt att sticka ut. Med hjälp av dessa element utmärker Siemsen sig som 

omfattande informerad, inom bland annat musik, språk, grafik, och layout. Musiktitel, 

text, typsnitt etc. poängterar att Siemsen är ”inne”. All detta bidrar till, i avgränsning 

till mängden, att bygga upp något eget. Detta uttrycker ett försök till 

nonkonformistisk självprofilering.  

 

Diskursiv praktik 

Titeln ”I’m in the band” är en tydlig anspelning till en känd låt. Detta är redan den 

första diskursen som förekommer i inlägget. Referensen till en gammal låttitel kallas 

för intertextuell referens. Dessutom pekar de inledande orden på castingtrenden på 

TV. Man är inne eller ute om man känner igen eller inte känner igen Popstars, Idol, 

Topmodel eller So you think you can dance. Siemsen betecknar sig alltså som en 

person som är inne, eftersom hon kom med i bandet. Detta står metaforiskt för hennes 

insiderposition. Hon utmärker sig genom denna dubbla samhörighet.  

 

Dessa referenser tolkas olika beroende på mottagaren. Vissa förstår bara själva orden 

och känner inte igen någon intertextualitet. De registrerar ”I’m in the band” som en 

trevlig titel avseende dess rubrik. Andra som känner igen låten känner sig förstådda. 

Betydelsens djup är individuellt hos varje läsare. Det är alltså en lek utifrån och 

inifrån. Om du hör till, är inne och har koll så förstår du även texterna. De andra som 

utelämnas förstår möjligen inte meningen av bloggandet; men de bryr sig inte, 

eftersom de inte är medvetna om deras okunnighet.  
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Läsarnas olika tolkningsnivåer kan ses som lindansare, som rör sig mellan vetskap, 

antagande och tanklös konsumtion av text och bild. Detta konstaterande kan 

generaliseras och gäller därmed även för de andra inläggen som ska undersökas. 

 

Social diskurs 

Med utgångspunkt i idéerna i delen av den diskursiva praktiken ska drömmen om 

kändisskapet förklaras närmare. Siemsen glorifierar bland annat ”rockstarlivet”. Att 

vara känd är inne. Fester som organiseras, som till exempel av Vice (lifestyle 

magazine) eller Weekday (modelabel), har känt igen trenden att lansera sitt 

varumärke genom fester. De presenterar sitt märke där det nya kändisskapet visar sig. 

Ny i den bemärkelsen att dessa ”kändisar” är vanliga människor som inte har presterat 

något, förutom att vid rätt tillfälle ha läst rätt eventhemsida. De vanliga kändisarna 

bjuds alltså inte in, det vill säga skådespelare, sångare, modeller osv., utan snarare 

grannen från mittemot. Alla som får vara med på dessa fester upplever en känsla av 

att vara utvald, eftersom man får olika gratisprylar. På grund av detta är det inget 

hinder för dessa människor att spendera pengar. Vi har fått produkterna gratis, därför 

får vi kasta dem i mängden, som om vi hade pengar. Siemsen förtydligar detta med 

hjälp av Adidas-skorna som delas ut gratis. 

 

Man vill marknadsföra sig själv som individ bland människorna som har skapat ett 

framgångsrikt varumärke. Man vill träffa skaparna och deras kompisar personligen. 

Målet är att bli en del av denna verklighet och inte enbart en konsument som alla 

andra. Man har goda modekunskaper, känner till de aktuella trenderna och simmar 

med högt uppe på vågen. Att verka dryg hör till, eftersom man har nått upp till en viss 

kändisstatus. Det är exakt denna känsla, som även Angela Thomas beskriver i sin bok 

”Youth online – Identity and Literacy in the Digital Age”52, att leva sig in i en annan 

verklighet en kväll och ta över en andras roll. Man är till exempel mer framgångsrik 

än vanligtvis och hoppas på att någonsin bli lika framgångsrik i det verkliga livet. 

Dessutom ger festerna människorna hopp att bli upptäckt någon gång, som Popstars 

etc. Detta är även en följd av den ökande individualiteten bland unga "kändisar". Alla 

är så unika och tror att de har en talang som de kan bli känd med. Stockholms uteliv 

har utvecklas till en plats som inte är till för att festa och ha kul, utan för att presentera 
                                                
52 Thomas, Angela, Youth Online - Identity and Literacy in the Digital Age, Bern, Peter Lang 
Publishing 2007, s. 25 
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sig själv som märke och marknadsföra sig. Beviset är uppenbart; företag som Spotify 

och Heineken har redan flyttat en stor del av sin marknadsföring ut till nöjeslivet. 

5.1.2 Bildanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av det iakttagna: 

Det upplagda fotografiet är i färg och är på högkant. 5 vuxna personer, 2 manliga och 

3 kvinnliga, fyller formatet nästan fullständigt. Sceneriet handlar om musiker, 

åhörare, en scen och mitt i allt, i centrumet "bloggerskan". Figurernas komposition 

bestäms av diagonaler. Det gäller samtliga figurer, accessoarer (gitarrer, trummor, 

vibrafon), ljuskäglor etc. Den centrala figuren, Siemsen, infogar sig i detta 

kompositionsschema och förstärker det genom hennes sätt av stödben-spelben-rörelse. 

De bestämmande färgerna är vit, svart, brun, grön och sparsam röd. Ljuset kommer 

framifrån. Här dyker första gången frågan om fotots "autenticitet" upp; dvs. är det ett 

montage av Siemsen in i en befintlig bild? Avsaknaden av skuggor på benen står i 

motsats till ljusförhållandena i resten av bilden. Musikernas kläder är somriga (t-shirt, 

topp), gästerna bär solglasögon och vinterkappor. Siemsen bär vita strumpbyxor, en 

vit nallejacka med huv och rött foder och en svart mini-mini-klänning. Hon är nästan 

vit sminkad med klarröda läppar. I sin högra hand håller hon en dryck av okänd sort 

och varumärke. 

 

Avkodning av det iakttagna: 

Siemsen framställer sig som modemedveten, självsäker, erotisk, vällustig ung kvinna, 

som är väl medveten om detta och njuter effekten. Hon använder sig målmedvetet av 

denna effekt i bilden. Hon förkroppsligar allmänna ideal av unga kvinnor - skönhet, 

erotik, löfte - ett löfte om lust. Hela scenen där hon bäddar in sig själv förmedlar skoj, 
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fest, stämning, musik och kommunikation. Hon är inte ensam utan har sällskap, men 

genom hennes längd sätter hon sig i rampljuset, fastän hon inte är en musiker.  

De egentliga aktörerna, bandmedlemmarna, förpassas till bildkanten. Publiken lämnar 

hon, i ordets rätta bemärkelse, bakom sig. Även här illustreras de unga tjejernas 

drömmar. Siemsen klämmer sig in mitt bland en grupp unga människor som 

tillsammans har kul. Utöver det elementära i bilden, den sociala leken, skojet, 

illustreras också musiken. Det spelar nästan ingen roll om man gör musik eller bara 

lyssnar på musiken. Kompositionens dynamik genom de varierande diagonalerna 

höjer scenbildens actionkaraktär. Det roliga kopplas till aktiviteten. Färgschemat är 

nästan klassisk traditionellt. Brun-, svart- och gröntoner kontrasterar med vit och röd.  

De mörka tonerna bäddar scenbilden i kvällen, i det evenemangmässiga. Vittonerna 

tar ansatserna av syndighet (kläder, hållning, mimik, gest, smink, kvällens utgång) 

tillbaka till det barnsligt oskyldiga. Siemsen visar de motsägelsefulla aspekterna i 

identiteten av ungdomliga kvinnor. Hon förenar olika identiteter i denna bild.  

Flicka - kvinna, barn - vuxen, oskuld - sexualitet, individualitet - grupptillhörighet, 

singel - heterosexuellt par, yrke - fritid (framgångsdrömmar), allvar - lekfullhet, 

konformism - nonkonformist. Man kan nästan tala om multipel personlighet, utan att 

bedöma det som sjukligt. Här uttrycks spänningar där Siemsen rör sig individuellt och 

socialt. Dröm och verklighet, online och offline identitet kan omedelbart läsas av. 

(medelklass, bildad, ekonomiskt välbärgade, informerad etc.) 

 

5.2 Inlägg 2 

Titel: with her whites  

Text: "Jag hade en underbar dag igår. min syster och jag satt och 
solade i vardagsrumfönstren innan hon lagade våfflor till lunch! jag 

var ute en liten sväng också då bar jag ovanstående (fast jag bytte 

jacka). hädanefter tänker jag aldrig ha på mig något annat än vita 

strumpbyxor!"  

 

(Inlägg från 2008-04-01) 
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5.2.1 Diskursanalys 

Texten börjar igen med titeln. Den kortfattade formuleringen tar även här hänsyn till 

den etablerade praktiken av bok- och musiktitlar. Genom det personliga pronomenet 

"her" verkar titeln mer spännande och litterär; litterär i den bemärkelsen att vi kopplar 

den till Siemsen och mindre till en artikel om mode. 

 

Inlägget handlar om Siemsens dag som hon har spenderat med sin syster. Båda åt 

våfflor och gick ut tillsammans. Siemsen berättar dessutom att hon hade på sig ett par 

vita strumpbyxor. 

 

Inläggets text är som den förra i Courier New. Alla ord och meningar börjar med små 

bokstäver igen. Siemsen håller konstant fast vid det okonventionella. Meningen  

"… våfflor till lunch!" avslutar hon med ett utropstecken, för att, trots ett vanligt 

uttalande, understryka hennes förtjusning och glädje. Siemsen framhäver övertygelsen 

att i fortsättningen enbart bära vita strumpbyxor med ordet "hädanefter", vilket bär en 

viss bestämdhet i sig.  

 

Grammatiken är i nästan alla textdelar av detta inlägg, som i förra, felaktig. Men detta 

sätt att skriva ger bloggen en viss charm.  Det är en snabb, enkel, spontan och lite 

ungdomlig stil, som är så karakteristisk för bloggandet.  

 

Diskursiv praktik 

Siemsen associerar strumpbyxorna med den vackra dagen som hon hade och många 

positiva upplevelser som våfflor, solsken och sin syster. Spänningen av den upplevda 

dagen återspeglas i kläderna. Strumpbyxorna betyder mer än att bara vara snygga, de 

signalerar lycka. Inlägget antyder att man ska ha kläder på sig som gör en glad och få 

en att må bra. Läsaren påminns dock direkt att det fortfarande handlar om en 

modeblogg när Siemsen nämner bytet av sin jacka i en bisats. 

 

Social diskurs 

Siemsens tanke om klädernas känsloförmedling - å ena sidan kollektiv å andra sidan 

privat - är inte ny. Även om hon inte skriver uttryckligen, ”för mig symboliserar vita 

strumpbyxor en lyckad dag”, men för henne är det så, ett minne till dagen. Det finns 
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en känsla av att hon inte bara vill påpeka vad hon tycker är snyggt, hon vill förmedla 

ett budskap och leda människor i vissa riktningar – i hennes riktning. Att få 

människor att tänka kring kläder på ett sätt som hon gör, eller överhuvudtaget att 

tänka kring kläder som någonting större än att ha på sig (material) och att hon vill 

påverka människor i vissa riktningar visar hon väldigt tydligt genom att 

överhuvudtaget ha en blogg. Hennes blogg möjliggör för andra att förvärva hennes 

budskap. Som redan beskriven i den teoretiska delen, är en blogg en lämplig plattform 

för att sprida tankar och åsikter. Man kan, med poetiska ögon, tycka sig se en 

ideologisk tanke då man läser detta stycke. Siemsen är känslosam, personlig och hon 

vill sprida sina tankar kring kläder som en del av skapandet av identitet. 

 

Bloggerskan är medveten om sin egen karaktär och hur hon kan påverka människor 

genom att ha en lättsam ton när hon förmedlar sina ideologier. Istället för en 

säljjargong à la "Ha på dig det och det", skapar hon på ett vänskapligt sätt ett behov 

bland läsarna. Hon uppmanar indirekt till konsumtion av kläder. Detta gör hon genom 

att koppla plagg till specifika situationer. Hon förvandlar strumpbyxorna till en 

ingrediens i görandet av situationen. Hon räknar in kläderna som något som förbättrar 

helhetsintrycket. Bilden av en träff med systern och förtärandet av våfflor fulländas 

genom bärandet av passande kläder. Signe förklarar alltså att mode är en viktig del i 

ett identitetsskapande där det du gör inte är tillräckligt för att definiera dig utan också 

påverkas utav det du har på dig.  

5.2.2 Bildanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av det iakttagna: 

Även denna bild är ett färgfoto på högkant. Siemsen står igen i en svart mycket kort 
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klänning och vita strumpbyxor i en lägenhet. Ett pannband håller ihop hennes hår. En 

blå scarfs ligger runt hennes hals, vars ändar hon håller i sina händer. Hon står upprätt 

med slutna, invridna fötter, lutad mot en vit dörr i en sekelskiftesbyggnad. Hon bildar 

en vertikal spegelaxel. 

 

Bildens symmetri bryts enbart vid den högra bildkanten. Uppe sticker löven av en 

vicus benjaminus in och nere bordskanten av ett runt soffbord. Annars fyller figuren 

bilden vertikalt och står på det sättet i centrumet. De färger som dominerar är vit, 

svart längs väggen och ljusbrun vid bord och golv. Ljuset faller in från höger genom 

ett fönster i det därmed starkt upplysta rummet. 

 

Siemsens hållning är tydligt framträdande. Det är de typiska attityderna som modeller 

har i modetidskrifter. De invridna fötterna, de raka benen, den svajiga positionen i 

skor med höga klackar, de framåtlutande axlarna, det nedsänkta huvudet, blicken 

förbi betraktaren mot höger ut ur bilden - allt detta signalerar betraktaren personliga 

egenskaper, som man kan tilldela personen. 

                                                     

Avkodning av det iakttagna: 

Siemsen framställer sig enligt följande. Hon står ensam i en fin renoverad 

sekelskifteslägenhet, vilket tyder på en viss social status (övre medelklass). 

Omgivningen är sofistikerad och gedigen (svart, vit och träbord och -golv). 

Inredningen signalerar reducering, sparsam, återhållsam smak; smak men inte i den 

traditionella småborgerliga bemärkelsen utan med strävan efter det klassiskt moderna, 

med "mysiga" accessoarer som krukväxter. Detta representerar en lämplig 

utbildningsnivå. Siemsens stil står för en stilig medvetenhet i kläd- och sminkväg.  

I hennes hållning uttrycks kvinnobilden som modeindustrin sprider. Kvinnor måste 

vara unga, vackra, smala, modemedvetna, feminina, erotiska, osäkra, inåtvända, 

ensamma, beroende och balansera mellan barnsligt och kvinnligt. Svart-vit kontrasten 

lika med ljus-mörk kontrast mellan vita strumpbyxor och svart mycket kort klänning 

illustrerar å ena sidan inre motsägelser i Siemsens identitet, å andra sidan framhäver 

det skornas betydelse. Dessa står för den osäkra positionen, den osäkra gången,  

de skrangliga rörelserna framåt på catwalken, alltså att vara modell i den reala 

världen. Man kan bokstavligen sätta sig in i hur hon har iscensatt att prova att vara 
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modell på en catwalk. Hon övar i den virtuella världen för den verkliga världen. 

Läsaren upplever inte modeindustrin som anonym, utan som en kvinna med identitet, 

med den man eventuellt också kan komma i kontakt. Siemsen närmar sig en 

modetidning med hennes konstnärliga perfektionism, som kommer professionella 

inställningar i medierna väldigt nära. Det, tror jag, syftar hon till också. Detta inlägg 

är en internalisering av modeindustrins värden, som här medvetet efterliknas, 

iscensätts och levs ut. Det speglar en mycket bra kompetens till observation och 

kreativitet på nätet. Behovet att experimentera är mindre utpräglad, 

bildkompositionen i sin helhet är snarare konservativ. 

5.3 Inlägg 3 

Titel: Nass im Regen  

Text: "Inspirerad av Karoline med stickat och lack ser jag till att 
benen ser blöta ut innan jag ger mig ut i regnet." 

 

(Inlägg från 2007-09-29) 

5.3.1 Diskursanalys  

Titeln "Nass im Regen" är på tyska. Annars följer den de vanliga språkliga och 

formella konstruktionsprinciper i bloggen iMilk. Inlägget handlar om att Siemsen 

snart ska bege sig ut i regnet, och kommer att ha på sig sina lackstrumpbyxor, som 

redan innan ser blöta ut.  

 

Användningen av en tysk titel drar inte bara ögonen till sig för att det skiljer sig från 

resten av titlarna, utan får ögat att stanna och tankarna att vandra. Vad betyder titeln? 

När man sedan förstår, kanske efter att vara tvungen att slå upp ordboken, att ”Nass 

im Regen” betyder ”Blöt i regnet” kanske läsaren drar lite på munnen i förtjusning. 

Nu är kopplingen till Tyskland tydlig. Regn, kyla och väta kan lätt föra tankarna till 

Tysklands gråa industrisamhälle. Man använder sig av fördomar och klichéer 

transporteras. Ett svar om anledningarna för landets urval finns inte; det lämnas till 

läsaren. 

 

En mindre pretentiös tolkning av den tyska titeln kan också vara att hon använde 

tyskan just som ett spontant skoj. Något som kom lätt för henne, precis som engelskan 
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ibland tycks göra eller andra europeiska språk. Det gör henne, bloggen och läsaren 

mer internationella. 

 

Diskursiv praktik 
När man läser texten flera gånger och tittar intensivt på bilden, ser man hennes 

lackstrumpbyxor och kan läsa hennes tanke. Plötsligen förstår man att ”blöt” – eller 

”nass” som hon skriver också är ett utseende, en färg. Inte någonting som man 

nödvändigtvis måste vara på grund av vatten.  

 

Ord som snygg, ha på sig eller se ut förekommer inte alls. Det förmedlas en bild av en 

oskyldig flicka, som ska ge sig ut i regnet. Hon nästan barnsligt längtar efter att få 

kliva ut, som om hon nästan vill bli blöt, lerig. Det är givet att hon inte kommer att 

rulla sig i lera eller hoppa i vattenpölar men Siemsen använder naturen och dess 

färger och fenomen som regn och gör det till material och kläder. Man kan nästan se 

på tightsen hur vattnet rinner nerför dem och man kan se hur hon lyckligt och mysigt 

burrar sig in i den höga kragen som om hela hon var ett paraply, stor och vid i toppen 

och smal och kal i foten.  

 

Social diskurs 

I modevärlden, som så många andra världar där människor som konstnärligt skapar 

möts, återkommer ständigt en central fråga; hur mycket kan man låta sig inspireras av 

andra utan att förlora sin originalitet? Så än en gång blir denna fråga central när vi 

tittar på bildtexten till ”Nass im Regen”. Här nämner Siemsen Karoline som 

inspirationskälla till sina kläder. Det ska understrykas att Karoline enbart nämns,  

i ordets råaste bemärkelse. I förbifart nämns hon innan Siemsen plockar in sig själv i 

meningen och förvandlar den till någonting som handlar om henne och hur 

inspirationen förvaltats till originalitet.   

 

Inom alla seriösa yrkesområden, kanske i synnerhet inom mode, är det viktigt att 

förmedla sig själv som kunnig och professionell. Att tala och skriva om designers, 

modeskapare, modeller, märken eller städer och länder där modet har sitt mecka inger 

förtroende för Siemsen hos alla som blir berörda av henne. Hon visar att hon låtit sig 

bli inspirerad och lärd av dessa miljöer. Att berätta på bloggen att hon blivit inspirerad 

av Karoline, oberoende av vad Karoline själv har för status i modevärlden, bäddar in 
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Siemsen i ödmjukhet. Siemsen är alltså inte perfekt, en redan fullärd och färdig 

modefantast som inte behöver inspireras och i synnerhet inte behöver kopiera 

någonting av någon. Hon är snarare en person som kommunicerar mode i hopp om 

respons. 

  

Men det är en skör tråd, den mellan ödmjukhet och okunnighet. Siemsen hukar alltid 

under pressen på att vara originell. Hon vet att hon måste stå ut för att lyckas i denna 

bransch. Att därför enbart nämna Karoline, och dessutom utan efternamn eller annan 

ytterligare presentation om vem denna är, är ett bra sätt för Siemsen att hålla sig på 

rätt sida av den sköra tråden. Hon visar att hon kan vara ödmjuk och villig att lära sig 

då hon tar hjälp av Karoline, men hon visar sig samtidigt kaxig och originell då hon 

snabbt vänder till att tala om sig själv och idéerna hon fått. Hon har hittat balansen 

mellan inspiration och originalitet.  

5.3.2 Bildanalys  

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av det iakttagna: 

Detta inlägg består av två kvadratiska färgfoton som är placerade bredvid varandra. 

Siemsen är placerad i mitten i varje bild och man kan se hennes avskurna figur. Hon 

bär en svart oversized polotröja, en svart baskermössa och svarta lackstrumpbyxor. På 

vänstra bilden kan man känna igen en spegel, där Siemsens baksida speglas partiellt. 

En kasse i strålande turkos vid bildkanten bakom Siemsen sätter en färgaccent mot det 

övriga svarta och vita från figur och fondvägg. Figuren står och håller upp polokragen 

i ansiktet, så att man endast kan se ögonbrynen och pannan. Håret täcks av 

baskermössan. Det andra kortet verkar vara en ungefärlig version av det första kortet, 

dvs. ett utsnitt från 1. Således fokuseras blicken på figurens medelzon. De glänsande 

lackstrumpbyxorna kontrasterar till den matta, svarta grovstickade tröjan, varigenom 

steget flyttas till bildens centrum. Genom zoomen flyttas även den turkosfärgade 

kassen mer och större in i bilden. På båda bilderna bildar figuren en spegelaxel, som 
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gör att porträtten är snarare klassiskt symmetriskt uppbyggd. Även spegeln är en 

bekant rekvisita från historiens måleri. 

 

Avkodning av det iakttagna:  

Vissa konstnärliga medel (komposition, färg, rekvisita) som har använts baserar på 

konsthistoriens traditioner, talar alltså för en utbildningsnivå. Hållning och kasse 

representerar inköpet av ett nytt klädesplagg, tröjan, som ska testas inför publiken. 

Hon tittar inte i spegeln, som vanligtvis, utan i kameralinsen. Det är inte hon själv 

som bedömer köpet, utan läsaren uppmanas indirekt till en bedömning, dras in i 

händelsen. Siemsen är uppenbarligen inte ensam, eftersom alla läsare uppmanas att ta 

kontakt. Detta är en social komponent av detta inlägg. Döljandet av ansiktet bakom 

polokragen är det typiska flirtande av unga tjejer med en verklig eller virtuell motpart, 

må den vara kvinnlig eller manlig. Här finns den outtalade frågan: Tycker du jag är 

vacker? Är jag fin i den nya tröjan? Tycker du att jag är sexig? Är jag sexig? Spegeln 

kan förstås symboliskt, som en reflexion av Jaget i motparten. Lackstrumpbyxor 

representerar lystenhet, dvs. en viss grad av tillåten syndighet. Ännu en gång väcks 

betraktarens fantasier. Kan flickan hålla det som hon lovar i verkligheten? Gesten av 

att gömma sig står för barnslighet igen, vilket passar till leken av att "klä ut sig" som 

leks i detta inlägg. Siemsen presenterar sig alltså som modemedveten ungmö, som 

innefattar sexuella anspelningar av olika leksorter. Mode och shopping är viktigt för 

henne, för att förändra sitt yttre, för att presentera sig på olika sätt. Hon kliver 

försiktigt i en annan roll med sin nya outfit, vilket hon uppenbarligen tycker är roligt. 

5.4 Sammanfattning inlägg 1 - 3 

Beskrivning av det iakttagna: 

Alla tre inlägg har likheter, konstanter respektive upprepningar.  Centralt motiv är i 

ordets bemärkelse alltid hon själv. Hon visar sig alltid stående. Hon bär svarta kläder 

eller svart-vita kläder. Båda dessa färger föredrar hon i klädväg och i hur hon skapar 

sin omgivning. Förutom färgen spelar material en stor roll. Glänsande lack, matt, 

grovt ylle, gosigt nalletyg, lätt och bekväm t-shirtvävnad och tunna nylonstrumpbyxor 

ställs medvetet bredvid varandra. Hon föredrar starka konstraster i färg och material, 

vilka hon hanterar väldigt medvetet. 

 

  



 41 

Avkodning av det iakttagna: 

Kläder och själviscensättningen talar för mod och det okonventionella. Att iscensätta 

sig själv på det sättet talar för ett visst mått på narcissism. Hon tycker om sig själv och 

vill tilltala andra genom sitt yttre. Hon visar smak och stilsäkerhet. Till denna lek med 

det yttre hör även den kvinnliga erotiken, vilken omfattar nästan hela spektrum från 

ungmö till dominerande kvinna. Även här experimenterar hon, om än mer i 

betraktarens fantasier. Det sociala är också viktigt. Hon söker kontakt med jämnåriga 

och likasinnade. Med dessa vill hon dela sina intressen och hobbys, mode och musik. 

Hon hoppas på skoj och att ha roligt. Att vara själv upplever hon snarare negativt som 

ensamhet. Det sociala upplever hon dock också via nätet. Den virtuella världen verkar 

vara en likvärdig ersättning för den verkliga, utövade kommunikationen. Även 

yrkeslivet och kallelse är del av det hela. Siemsen verkar drömma om en karriär som 

modell eller musiker. I varje fall vill hon stå i rampljuset. Internet erbjuder henne en 

första scen. Dock är hennes karriär fortfarande virtuell. Men det kanske kan bli en 

riktig karriär, en dröm som många flickor hemligt drömmer om. Här i bloggen dröms 

denna offentligt. Det är en ganska intim uppenbarelse av hemliga önskningar och 

längtan, vilka dock motsvarar hennes ålder. Hon visar hopp om framgång, 

offentlighet, kvinnlighet.  

 

Bilden varierar mellan självförtroende och självtvivel. På det sättet faller hon många 

jämnåriga i smaken, som förmodligen förklarar bloggens framgång.  Bloggen är 

varken innehållsmässigt eller konstnärligt spektakulär. Den upprepar i den nyaste 

tekniken teman och motiv av såpoperor från andra bekanta, konventionella medier. 

Det är något slags uppföljare, förutom att skådespelaren samtidigt är författaren och 

att läsaren kan utöva inflytande genom sina kommentarer. Det gör att bloggen blir så 

mycket personligare och därmed kanske även mer intressant för läsarna. Man är 

nyfiken hur personligheten med hjälp av den egna personen och de andra besökarna 

utvecklas och förändras.  

 

Siemsen tänker, känner och agerar förmodligen likadant i verkligheten som hon 

uttrycker i sin blogg. Stora avvikelser förväntas inte. 
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5.5 Reflekterande sammanfattning  

I slutändan verkar bloggen som en reproduktion av det bekanta. Det fascinerande är 

att bloggaren kan få vara modell, regissör, fotograf, modeskapare, grafiker, producent, 

förläggare och kritiker i ett. Och detta sker inte hemma i det stilla utan i 

offentligheten. Bloggaren producerar sin tidskrift online, där hon bestämmer 

innehållet själv. Miljoner i världen kan titta på denna produkt, som på de vanliga 

medierna. Dessa är inte anonyma aktörer, utan läsare och betraktare vet vem de har att 

göra med. 

  

Bloggaren behöver ingen tidskrävande utbildning, ingen casting, inga pengar. De kan, 

som autodidakt, starta direkt. Publiken kan reagera och svara på samma basis.  

De behöver inget jobb som kritiker i de tryckta medierna eller annat. Att det 

fortfarande gömmer sig en dröm bakom allt detta av att bli "upptäckt" är uppenbart. 

Drömmen från online till offline för att sedan göra en riktig karriär inom modell- och 

modevärlden.  

 

Ungdomars bloggar tillhandahåller information om tankar, känslor och agerande inom 

ett litet livssegment som ungdomen själv kan få bestämma om. Resultatet är autentiskt 

och ocensurerat, eftersom ingen vuxen kan direkt utöva inflytande. Bara de själva 

bestämmer innehåll och utseende på deras bloggar, utövar någon slags självcensur. 

Med hjälp av detta kan man avläsa graden av socialisering, adaptionen av 

samhälleliga värden, förankringen i respektive social miljö. Hos Siemsen kan detta 

anses som lyckat. Hon "plågas" av de vanliga självtvivlen av en halvvuxen, ung 

kvinna. Hon har samma drömmar och längtan som andra ungdomar, åtminstone i 

Europa och Nordamerika. Hon refererar lika mycket till sig själv, är alltså lika 

egocentrisk, utan att döma sig för det. Hon njuter att vara ung, i hennes tro på sina 

drömmar, på den nuvarande och framtida lyckan i sitt liv. Hon hanterar internets 

aktuella möjligheter på ett kreativt och kommunikativt sätt. Hon upplever sitt eget 

framförande som lustfyllt i dubbel bemärkelse. 

 

 

 



 43 

6. Analys och diskussion av empirin  
Undersökningens empirin kommer i följande del att analyseras utifrån de hypoteser 

som redogjorts för i kapitel tre. Syftet är att pröva om teorin kan kopplas till (och 

förhoppningsvis förstås genom) Signe Siemsens modeblogg iMilk. 

6.1 Teoretisk analys med grund i Manuel Castells hypoteser 

Kollektiv och individ  

Manuel Castells menar att vår tids ”jag” har blivit allt mer individuellt och i hög grad 

frigjort sig ifrån kollektiva identiteter. En sådan beskrivning stämmer på många sätt 

överens med bloggen iMilk, en kanal som endast visar Siemsen själv och framhäver 

hennes individuella personlighet och ”originalitet”, frigjord från familjebild, bakgrund 

och etnicitet. En samhörighet till en "revolutionerande" social rörelse med dess 

intellektuella och emotionella värden (t.ex. feminism) saknas hos bloggen iMilk, som 

snarare ägnar sig åt att framhäva det personliga och individuella framför en kollektiv 

och gemensam riktning. Samtidigt kan man naturligtvis hävda att den identitet som 

uppvisas kan vara grundad i en social och kollektiv kod som återfinns i många andra 

bloggar, och därför inte är originell i ordets rätta bemärkelse. Trots det måste man 

hävda att bloggens fokus ligger på personen Siemsen och hennes privata liv.  

 

Castells menar också att identiteter är internaliserade normer som fungerar som 

primära källor till att hitta betydelse, vilket innebär att andras åsikter blir till en bas 

för att hitta egen mening. iMilk spelar på modevärldens (aktuella) värden och försöker 

att ”kopiera” dessa egenskaper. Siemsen är flickig, barnslig och ren, men uppträder 

samtidigt vuxet och utmanande i rollen som modemedveten kvinna med koll.  

iMilk kan påstås återspegla de unga, välutbildade, svenskornas internaliserade 

beteenden. Siemsen lämnar inte något tvivel om vad som är rätt, även om regler och 

normer är outtalade (nonkonformismen rör sig snarare på en estetisk-kulturell nivå). 

Man skulle således kunna påstå att bloggen inte ger ett ”äkta” utrymme för att vara 

eller tänka annorlunda och grundar sig i normativa mallar kring smak och stil. 

Mönster som Siemsen sedan använder för att hitta personlig betydelse och egna 

sammanhang.  
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Motståndsidentitet 

Manuel Castells talar även om identitetsbyggnad i form av motståndsidentitet. 

Begreppet är en del i en kollektiv identitet som motsätter sig ett upplevt förtryck, eller 

en känsla av att vara utestängd ifrån samhället. Motståndsidentiteten motsätter sig 

härskande samhälleliga trender och erbjuder skydd mot en fientligt uppfattad yttre 

värld. Den är också ett uttryck för kulturellt präglade koder. Det kan exempelvis 

handla om individer som upplever sig vara ”fastlåsta” eller nedtryckta av 

framträdande organ i den mänskliga gemenskapen. Kanske är det aningen långsökt att 

jämföra iMilk och andra modebloggar med motståndsidentitetsrörelser (framförallt 

med tanke på att bloggen faktiskt understryker många härskande trender), trots detta 

kan man spekulera i om stilmedvetna, glamourösa och eleganta bloggar såsom 

Siemsen kan tolkas som ett uppror gentemot det traditionella arbetssamhället med 

jantelag och oglamouröst vardagsliv i förgrunden? En sådan infallsvinkel skulle 

således innebära att modebloggen som sådan driver en (omedveten) kamp gentemot 

de traditionella institutionerna som representerar värden som de unga bloggarna 

känner sig förtryckta av eller utestängda ifrån. 

 

I bilden från inlägg nummer två kan en viss typ av svenskhet läsas. Den bygger på 

föreställningen om svensken som bärare av sitt borgerliga arv - tillknäppt, blyg och 

renlig. Detta förmedlas framförallt genom rummets inredning och färger som är 

sparsmakad och kal. Men det finns också ett stort undantag i bilden, Siemsen själv. 

Hennes hy och hår avslöjar, i kontrast till denna idé om svenskhet, snarare ett exotiskt 

ursprung. Bloggerskan följer därmed å ena sidan den traditionella strömmen men 

väljer å andra sidan att bryta mot den genom sin ”exhibitionism” – att obehindrat visa 

upp sig själv. En metaforisk jämförelse skulle kunna vara att hon ställer sig i 

bankomatkön och börjar dansa. Ovanstående exempel skulle, med lite god vilja, 

kunna sammankopplas med Castells teori kring motståndsidentitet. Siemsen använder 

sin exklusivitet och sitt exotiska utseende för att bryta normer och traditionella 

mönster kring identitet i samhället. Man skulle även kunna hävda att hon bryter mot 

en typ av ”vardagstristess” genom att ge livet en touch av glamour, lyx, konstnärlighet 

och flärd i form av estetiskt tilltalade text och bild. Modebloggsfären skulle således 

möjligen kunna kvala in som en kollektiv motståndsidentitetsinriktning vars 

omedvetna uppgift är att agera opposition i förhållande till invanda samhälleliga 

normer kring exempelvis vardag och vuxenliv.  
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Enligt Castells behöver Siemsen presentation på bloggen inte nödvändigtvis 

representera ett sätt att leva ut dolda fantasier, utan bör snarare ses som en förlängning 

av hennes vardagliga jag. Om detta stämmer är svårt att säga, eftersom läsaren endast 

ges en virtuell bild av Siemsen offline-jag, utan att egentligen ”känna” henne privat. 

För att kunna bedöma om bloggen motsvarar den förlängning av ett vardagligt jag 

som Castells teori beskriver bör man undersöka Siemsen även offline, något som 

tyvärr inte varit möjligt under denna studie. Däremot existerar mycket av det som 

Siemsen delar med sig av på bloggen i det verkliga livet - kläderna, omgivningarna 

och festerna är alla en del av Siemsens liv. På så vis representerar iMilk inte 

utlevelsen av rena fantasier, utan fungerar snarare som den ”förlängning” Castells 

beskriver. Frågan är dock hur vinklad en sanning kan vara innan den går över till att 

bilda någon sorts fantasi. 

 

Legitima identiteter 

Castells talar även om legitima identiteter, vilka definieras av starka normbundna 

instruktioner i samhället, exempelvis kyrkan och regeringen. Den här teorin går 

främst ut på att redan dominanta mönster reproduceras och på så sätt lever vidare.  

I Siemsens fall är det lite långsökt att tala om en sådan reproduktion av tunga 

befintliga strukturer, även om man naturligtvis kan hävda att vissa ideal bottnar i 

västvärldens normer kring t.ex. skönhet, genus, stil och mode. De legitima 

identiteterna är således inte särskilt relevanta för just iMilk, då denna snarare 

beskriver historiskt djupt rotade maktredskap.  

 

Projektidentitet 

Slutligen beskriver Castells projektidentiteten, ett begrepp som innefattar en längtan 

efter att få vara som en viss typ av individ, eller att få uppfattas på ett särskilt sätt av 

omgivningen. Man skapar helt enkelt en identitet som omdefinierar ens position i 

samhället. Det kan exempelvis handla om att man vill förändra sina förutsättningar 

eller att man vill revoltera mot ett upplevt förtryck. I resultatredovisningen beskrevs 

Siemsens själviscensättning som modig och okonventionell, och jag talade även om 

ett viss mått av narcissism, samt om spel med erotik och utvecklingen från flicka till 

kvinna. Allt det som Siemsen förmedlar via iMilk skulle kunna tolkas som en strävan 

eller en längtan efter att få vara just den person hon framställer sig som via bloggen. 
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Den empiriska tolkningen av text och bild visar ofta på en självklarhet, eller kaxighet 

om man så vill, och Siemsen framstår inte sällan som självsäker och kontrollerad. Det 

intressanta i tolkningen av iMilk är dock inte hur Siemsen framställer sig själv, utan 

varför hon gör det. I relation till begreppet projektidentitet kan de genomtänkta, 

medvetna och välarrangerade inläggen tolkas som ett sätt för Siemsen att leva ut sin 

längtan efter att få vara just så som hon väljer att förmedla sitt jag via bloggen.  

Det kan också vara ett lättarbetat sätt att omdefiniera sig själv, något som i 

förlängningen kan ses som ett steg i strävan och längtan efter att bli någon annan, och 

uppfattas på det sättet av omgivningen. Bloggen är ett utmärkt verktyg när man talar 

om projektidentitet, då användaren kan framhäva respektive dölja diverse 

personlighetsdrag. I Siemsens fall kan det handla om ett begär efter att få definieras 

som en självsäker, snygg och medveten ung vuxen med kontakter och karriär inom 

modebranschen. 

6.2 Teoretisk analys med grund i John Sulers hypoteser 

Första delen i Sulers teorier kring identitet handlade om ”grad av dissociation och 

integration”, alltså huruvida man avgränsar eller förstärker vissa delar av en identitet 

online. iMilk framhäver framförallt det estetiska, dvs. mode, musik, fotografi och 

grafik/layout. Siemsen tar egentligen endast upp saker som sker runt omkring henne 

själv; evenemang bakom bilderna, design, eller klädesval. Kompisar och familj 

hamnar ofta i bloggerskans bakvatten, även om en viss bakgrundsinformation om 

dessa ibland förekommer. Ett logiskt skapande av självbild, utrymme till att 

argumentera eller reflektera över omgivningens åsikter finns inte.  

 

Många bloggare, i synnerhet modebloggare, vill uttrycka åsikter och idéer kring mode 

och modekänsla. Därför finns det heller ingen anledning (så även i iMilks fall) att 

skapa den dolda identitet som Sulers nämner. Dessutom bildar hennes många bilder 

också ett bevis på att hon finns i verkligheten, hon är således knappast någon 

fantasifigur i ordets rätta bemärkelse. Och även om Siemsen möjligen retuscherar 

bilderna ibland, så syns det ändå tydligt att det är hon på bilderna och ingen fullt ut 

imaginär karaktär. 

 

Som beskrevs i kapitel fem verkar Siemsen drömma om att bli rockstjärna eller 

kanske modell. Dessa tankar är dock just drömmar. En dröm kan emellertid också bli 
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verklighet om man verkligen anstränger sig. En fantasi är däremot ganska osannolik, 

kanske till och med oftast omöjlig. Siemsen ger intryck av att vilja leva sin dröm, och 

bloggkaraktären kan ses som ett verktyg till att förverkliga denna. På så vis tolkar jag 

iMilk som ett uttryck för en drömidentitet snarare än en fantasifigur eller ett online 

alter ego som helt saknar förankring i verkligheten. 

 

Enligt Sulers väljer vi även att medvetet framhäva vissa sidor av oss själva via nätet.  

I iMilk kan vi se tydliga tendenser att Siemsen gör många avsiktliga val i sin blogg, 

exempelvis genom typsnittet hon väljer (vilket är ovanligt). Hon följer inga 

grammatiska regler och använder små bokstäver överallt - språkregler bryts medvetet. 

Genom iMilk framställs Siemsen som modemedveten, självsäker och sensuell.  

Dessa egenskaper är medvetet valda, och hon lägger mycket tid på att ta fotografier, 

hitta rätt kroppshållning och slutligen välja ut passande bilder. Allt detta tyder på att 

ingenting lämnas åt slumpen, iMilk kan således ses som en i förväg planerad blogg. 

Och fastän Siemsens texter ibland verkar vara skrivna på några sekunder (de är ofta 

”snabba, spontana och enkla”) finns det ändå en planerad tanke bakom. Hon vill 

förmedla läsarna ett budskap och leder tankarna i en bestämd riktning, det handlar om 

mode, Siemsens personliga stil och tankesätt kring olika livsstilar och trender. 

Bloggerskan är väl medveten om sin karaktär och hur hon kan påverka läsarna. 

 

Bloggen iMilk består ofta av iscensättande bilder, exempelvis i bild nummer två där 

Siemsen försöker att efterlikna en modell på catwalk. Iscensättning innebär ett visst 

arrangemang; ett upplägg för att förbereda själva ”plåtningen”. Självklart kan det 

förekomma att Siemsen spontant tar ett kort och skriver några rader som hon sedan 

mer eller mindre omedelbart publicerar. Men det som styrker Sulers teori angående 

medvetna val och strategier är den med avsikt valda helhetsframställningen med allt 

vad det innebär av bloggformgivning, moderelaterad estetik och arrangerade 

fotografier. 

 

Sulers menar även att valet av mediet är eller kan vara en spegel av det verkliga och 

imaginära självet. Siemsen har valt att använda en blogg som medium, det innebär att 

hon kan bestämma stora delar av konceptet själv: hur mycket hur skriver, hur många 

samt vilka bilder hon lägger upp, hur ofta hon publicerar, typsnitt osv. Siemsen har 

med andra ord stor kontroll över vad som publiceras och hur. En blogg kan liknas vid 
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ett tomt pappersark där man får stort utrymme att uttrycka sig. I jämförelse med 

exempelvis Facebook har bloggen inga givna ”frames” och fungerar dessutom, till 

skillnad från email och chatt, snarare som ett publiceringsverktyg än ett 

kommunikationsmedel. En blogg innebär stor frihet vad gäller både framställning och 

uttryck - man kan ge den sin egen design, publicera egenkomponerad text och bild 

samt erhålla feedback från läsarna som man kan välja att antingen publicera, eller 

radera. Att välja en blogg som medium är därför ett relativt säkert sätt att uttrycka sig 

på. Man kan planera och behöver inte uttrycka sig själv i förhållande till andras 

åsikter som man gör i en real social situation, tack vare bristen på direkt interaktion. 

Siemsen kan välja ut allt hon publicerar och det finns ingen skyldighet att avslöja 

något hon inte vill dela med sig av, ingen tvingar henne att lägga upp de tråkiga 

inslagen i hennes vardag eller fotografera ”fula” outfits. I princip kan hon helt enkelt 

ta upp de delar av sig själv som hon uppskattar vilket är svårmanövrerat i det 

”verkliga” livet.  

6.3 Slutsats 

iMilk visar hur Siemsen ser sig själv, eller kanske hur hon vill se sig själv. Det som 

hon tror är bra att förmedla till omgivningen och uppskattar med sig själv kan hon 

medvetet välja att publicera via bloggen. Hon utser det som hon tror är bra 

bloggmaterial. Det kan ses som ett sätt att ”bygga sig själv”, och det vi får ta del av är 

ett urval av Siemsen verkliga jag. Om vi går tillbaka till identitetsskapandet, att 

presentera, marknadsföra eller uttrycka sig själv, så är en blogg ett effektivt verktyg 

då tema, innehåll och utseende kan skapas helt utifrån användarens personliga syften. 

Genom iMilk har Siemsen tid att noggrant välja sina ord och uttryck, till skillnad från 

om du hade träffat henne på gatan eller på en fest. 

 

Talar vi om en persons privatliv eller saker och ting som påverkar personen i fråga, 

som exempelvis den sociala omgivningen, så avslöjar Siemsens blogg inte särskilt 

mycket om detta. En blogg är ett medvetet val kring hur du vill presentera dig själv. 

Siemsens beslut att uttrycka sig genom just en blogg passar således väl med Sulers 

teori kring val av kommunikationskanal därför att det ger henne ett stort individuellt 

spelrum där hon i stor utsträckning kan välja vilka delar av sin personlighet hon vill 

framhäva. Mediet motsvarar dessutom den estetik hon intresserar sig för att uttrycka. 

Sulers beskriver även att valet av mediekanal återspeglar graden av identifikation och 
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huruvida individen uttrycker sitt reala eller imaginära själv. I Siemsens fall kan man 

sannolikt tala om en kombination av det imaginära och reala, då hon kan vinkla 

sanningen inom den ram som medievalet erbjuder. Det ger henne möjligheten att 

retuschera delar av sin personlighet vilket skulle kunna innebära att hon uppfinner en 

delvis fiktiv karaktär.  

 

Avslutningsvis kan det vara intressant att reflektera över hur bloggen fungerar ur ett 

omvänt perspektiv, det vill säga - hur mycket av den ”icke virtuella” identiteten kan 

man egentligen dölja genom en blogg? 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Summering 

Huvudsyftet med detta arbete var att besvara tre frågeställningar, nämligen: 

1. Kan man se att Siemsen iscensätter en virtuell identitet via sin blogg?  

Hur utnyttjar hon i så fall bloggen i iscensättningen och formandet av en 

identitet? Använder hon sig exempelvis av specifika metoder? 

2. På vilket sätt kan man koppla Siemsens förehavanden på iMilk till teorier 

kring identiteter och formandet/framställningen av dessa via webben? 

3. Finns det skäl att tala om ett samband mellan Siemsens individuella 

personlighetsframställning via iMilk och kollektiva identiteter? 

 
Undersökningen strävade efter att försöka förstå, tolka, diskutera och förhoppningsvis 

besvara de ovanstående frågeställningarna genom att granska och analysera tre – av 

varandra oberoende – inlägg skapade av den (då) 21-åriga modebloggerskan Signe 

Siemsen. Den övergripande intentionen syftade till att undersöka hur identitet kan 

framhävas respektive döljas genom bloggen som medium samt hur ett ”jag” eller 

”alter ego” framställs via nätet. Arbetet ämnade också undersöka hur den virtuella 

identiteten kan kopplas till ett jag utanför webben samt skrapa lätt på ytan till ett 

eventuellt samband mellan individuell och kollektiv identitetsutformning.  

 

Den genomförda studien bidrar med exempel på en mycket medveten 

själviscensättning genom iMilk. Hypotesen styrks bland annat av valet av mediekanal, 

de på förhand arrangerade fotoinläggen som Siemsen producerar samt 

koncentrationen kring få utvalda delar i bloggerskans liv. Bloggen utnyttjas som ett 

verktyg där Siemsen själv kan välja vad hon vill uttrycka och förmedla till 

omgivningen, vilket hon utnyttjar friskt genom att reducera och forma sitt virtuella jag 

genom olika metoder; exempelvis via i förväg arrangerade och utvalda fotografier och 

outfits samt medvetet valda ”regelbrott” vad gäller textens utseende. 

 

Analysen visade även på ett flertal samband mellan redan befintliga teorier kring 

identitet och Siemsens framställning av sin personlighet via iMilk. Jag talade bland 

annat om valet av mediekanal, möjligheten att avgränsa personliga drag online, 
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längtan och strävan efter att få vara någon annan och därigenom omdefiniera det egna 

jaget (projektidentitet) samt bloggen som ett verktyg att ge uttryck åt ett imaginärt 

själv. Studien försökte även att förstå hur Siemsen använder iMilk som ett sätt att leva 

ut och utveckla drömmar, med utgångspunkt i Sulers teorier kring dolda identiteter.  

I samband med de valda teorierna beskrev analysen en ung kvinna som förvisso ofta 

använder sin blogg för att leva ut visioner (och således skapar en sorts drömidentitet) 

men samtidigt aldrig ägnar sig åt rena fantasier, en kvinna som mycket noggrant 

väljer ut vad som produceras/visas och på så vis reducerar delar av sin reella identitet 

samt en blogg som i mångt och mycket definierar denna kvinna (och hennes längtan 

och strävan) i förhållande till omgivningen.  

 

Ytliga spekulationer gjordes även kring ett eventuellt samband mellan kollektiva 

mönster/identiteter och Siemsens blogg iMilk. Diskussioner angående huruvida 

modebloggen kan tolkas som en del av en kollektiv rörelse trots att fokus ligger på 

individen Siemsen fördes. Samhörighet till en aktivistisk grupp med politisk agenda 

(exempelvis feminismen) är svår att koppla till iMilk, däremot reflekterade jag över 

en tänkbar (omedveten) kollektiv ”modebloggs protest” där normer kring vuxenvärld 

och vardag ifrågasätts. I samband med kollektiva identiteter redogjorde jag även för 

begreppet motståndsidentitet som innebär att man kämpar mot känslan av att vara 

utestängd. Att man motsätter sig härskande samhälleliga trender ger uttryck för 

kulturellt präglade koder. Även här återkom jag till tankar om en omedveten kamp 

mot strukturer och normer, en teori som emellertid knappast kan anses vara 

vetenskapligt legitim med endast tre inlägg på iMilk som grund, men som trots detta 

kan anses vara intressant att reflektera över. 

7.2 Undersökningskritik 

Som ett resultat av detta arbete kan intrycket uppstå att man får tillförlitlig 

information om en persons identitet via nätet. Det är naturligtvis inte hela sanningen, 

för att fullt ut kunna genomföra en rättvis analys av Siemsens (virtuella) identitet 

krävs förmodligen en mer djupgående undersökning offline. För att bedöma en 

persons karaktär krävs alltid den omedelbara, sanna kontakten för att oförkortat kunna 

se och utvärdera personen i fråga. I detta avseende sätter internet, eller i alla fall 

bloggmediet, tydliga gränser för vilka delar av Siemsens själviscensättning och 

identitetsskapande som undersöks i studien. 
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Kritik kan dessutom riktas mot att antalet blogginlägg är för oansenligt för att 

tjänstgöra som giltigt underlag till en rättvis analys utifrån de valda teorierna. Till mitt 

försvar vill jag emellertid påpeka att ett enda blogginlägg utgör en enorm analyskälla, 

vilket även är fallet i denna uppsats. Beroende på forskningsmetoderna så kan en 

enstaka bild eller inlägg ger en mängd olika undersökningsmöjligheter. Därför hade 

ett större eller också mindre antal analysobjekt kunnat vara motiverat. Med tanke på 

det valda tillvägagångssättet i denna uppsats så ansågs dock de tre utvalda inläggen 

som de mest lämpliga för att besvara frågeställningarna.  

 

Med hänsyn till ovan, så hade det varit intressant att utöka materialet, till exempel 

genom att just välja ut flera inlägg eller bilder. Dock hade frågan varit om samma 

kvalitativa ansats och samma teorier hade kunnat användas. En kvantitativ 

undersökningsmetod hade kunnat vara ett alternativ. Det bör dock påpekas att kraven 

på en tillförlitlig kvantitativ studie skiljer sig avsevärt från en kvalitativ studie. 

 

Vidare är det intressant att tänka på att resultatet förmodligen hade varit annorlunda 

om jag hade grundat min undersökning i till exempel de olika färgerna i bilderna eller 

Siemens specifika hållningar. Jag hade även kunnat välja ut alla olika ämnen som hon 

skriver om och se om dessa korrelerar eller vad och om hon utelämnar något. 

Materialet hade kunnat baseras på särskilda ämnen eller detaljer såsom textlängd, 

åsikter och så vidare.  

 

Mitt antagande under studiens gång var att Siemsen har producerat sina texter på egen 

hand. Men vad skulle det betyda om jag råkade välja ut exakt dessa inlägg som har 

skrivits av någon annan? När de tre inläggen valdes ut gjordes visserligen ett 

strategiskt val, men man kan inte vara säker att dessa representerar ett tillförlitligt 

urval av bloggen. Det är inte självklart att alla blogginlägg från Siemsen kan jämföras 

med varandra och därmed vara lika tillförlitliga objekt som kan analyseras. 

 

Resultatet skulle säkert också ha sett annorlunda ut om jag hade fokuserat på endast 

ett analysverktyg. Siemsens syfte och budskap i hennes texter kan vara en annan än 

det som hon vill uttrycka genom sina bilder. Kanske lägger hon ner mycket tid på sina 

bilder, det vill säga hon planerar dem, modifierar dem och så vidare, och hennes 

texter är ganska oviktiga för henne och kommunicerar ett helt annat innehåll – eller 
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vice versa? Informationen som har använts är sällan objektiv eller komplett men vissa 

antaganden – som beskrivna ovan – behövdes för syftet av denna studie.   

 

Det betyder sammanfattningsvis att fastän en försiktig tillämpning av vissa metoder 

kommer att minska subjektiviteten, så är detta till en viss del oundvikligt i en 

kvalitativ analys. Genom att erkänna subjektivitetens potential i denna uppsats så 

kommer även några av mina egna åsikter och erfarenheter avslöjas för den kritiska 

läsaren men detta kommer även att ge utrymme till nya perspektiv och frågor.  

7.3 Rekommendationer 

Såhär i arbetets slutskede tycker jag att en mer djupgående vetenskaplig analys är 

både önskvärd och relevant. Jag hoppas att undersökningen kan fungera som 

språngbräda till vidare forskning och berikande diskussioner kring virtuella identiteter 

och själviscensättning på nätet. Till framtida undersökningar efterfrågar jag till 

exempel ett annorlunda analysmaterial, exempelvis genom kvalitativa intervjuer med 

Siemsen själv, eller likartat underlag. Ett sådant materiellt stöd tror jag kommer att 

berika studien med spännande infallsvinklar och bredare perspektiv. 

 

En jämförande studie med betoning på gemensamma identiteter och mönster ett flertal 

olika modebloggar emellan skulle bredda och berika de hypoteser som ställdes kring 

kollektiva identiteter och motståndsidentitet.  

7.4 Egna tankar 

I arbetet med analysen av iMilk slogs jag framförallt av hur Siemsen väljer att 

framställa sig själv, det är fascinerande att se en ung kvinna lägga ner så mycket tid 

och möda på att andra människor ska uppfatta henne på ett visst sätt.  

Personligen tolkar jag det som ett argument för att hon verkligen tror att internet och 

hennes blogg iMilk är en utmärkt plats för skapandet av och strävandet efter ett idealt 

”jag” och själviscensättning utifrån valda personliga sidor.  

 

Genom att följa Siemsen utveckling via hennes blogg (det vill säga genom att 

analysera bilder och texter från olika tidsperioder) kan man också skönja hur hon 

utvecklas som individ i det verkliga livet. Hennes arbete med bloggen och responsen 

hon får från allt fler läsare förändrar och stärker hennes framställning av sig själv. 
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Kan iMilk utgöra ett argument för att människans identitet tenderar att vridas åt det 

håll som hon får uppskattning eller uppmärksamhet för? Det vill säga den hon blir 

”sedd” som i andras ögon? 

 
Inför framtiden kan det vara intressant att reflektera över vad folk kommer att föredra 

att ta del av via nätet. Kommer vi fortsätta att kommunicera genom skrift och bilder 

eller kommer behovet av kroppsliga och verbala kommunikationsformer att öka? 

7.5 Återblick och nutidsperspektiv (2012-04-21) 

För drygt fem år sedan började jag skriva detta arbete. Då var bloggsfären fortfarande 

ett nytt fenomen. Sedan dess har den utvecklats något enormt. 2012 fanns det över 

156 000 000 offentliga bloggar i hela världen. Finns iMilk kvar i detta oändliga 

elektroniska hav av individuell och allmän information? Och vad har hänt med Signe 

Siemsen? 

 

Siemsen fortsatte att driva bloggen iMilk ett tag, men gick sedan över till tidningen 

Metros modesida, metromode.se. Numera huserar hon på freshnet.se, återigen med 

anspelningar på iMilk (milk.freshnet.se). Utöver bloggen kan man bland annat hitta 

henne på tumblr (plattform för mikrobloggning), på Vimeo (sida för att dela 

videoklipp), på flickr (webbplats för uppladdning av digitala bilder och videofilmer), 

på Spotify (onlinetjänst där man lyssnar på och delar musik via internet) och på 

Twitter (nätverk för uttryck av åsikter på begränsat utrymme).  

 

Siemsen har utöver sin vidsträckta virtuella driftighet kommit en bra bit på vägen till 

att nå framgång i modevärlden. Vid det här laget syns hon flitigt på både modeveckor, 

som klubbarrangör i Stockholm samt agerar modell för klädkedjan American Apparel 

och jeansföretaget JC. 
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De som är nyfikna på Siemsens nuvarande internet-aktiviteter kan bland annat hitta 

henne på följande webbplatser: 

 

http://open.spotify.com/user/signes 

http://www.etsy.com/people/iMilk 

https://twitter.com/iMilk 

https://milk.freshnet.se53 

 

  

                                                
53 Länkarna lades till 2013-01-24 och var då alla aktuella, dvs. fungerade 
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Appendix 

 

Den nedanstående tabellen ger en sammanfattande överblick om vilka facetter av 

identitet vi har fått information om. 

 

Blogg - iMilk 

Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3 

    

Attribut    

Kropp Utmanande, sexuell, snygg, 

lockande, sexig, stilig, självsäker,  

Flickaktig, sluten, stillastående, 

döljande 

Dold, frågande 

Känslor Självsäkerhet, mod, rebellisk Tillbakadragen, vilandes, 

eftertänksam 

Osäker, frågande, 

Roller androgyn, 

kvinnlig 

Ungdomlig, oskyldig Flirtig men oskyldig 

Iscensättande Groupie, sex (medveten), 

sångerska (omedveten)  

Mjuk, avvaktande, njuter av att 

titta i rummet och att tänka på sin 

syster och våfflorna 

 

Tittar rakt in i kameran. 

Bloggläsaren uppmanas att 

bedöma inköp 

Reflexion Hon är självkritisk eftersom hon 

försöker att uppfylla normerna 

och tilltala andra genom sin 

kvinnlighet och erotik. 

Kopplar medvetet bild till text. 

Sommar, systerroll. Är mer 

flickaktig, barnslig, oskyldig. 

Hon gestaltar kylan och 

regnet i en gömd pose, allt 

för att förstärka budskapet. 

Relationer, sociala 

självet 

Medveten om vad som anses 

vackert hos en kvinna; spela på 

de enklaste knep för att andra ska 

uppfatta henne som attraktiv. Vi 

som tittar på bilden, samt 

fotografen är också medvetna om 

dessa attribut Siemsen spelar på 

och kopplar hennes kroppsspråk 

till skönhet och attraktion.   

Som kvinna ska man vara sexig 

idag, men inte för sexig. Hon vill 

visa att hon också kan vara känslig 

och har egenskaper som 

eftertänksamhet. Hon vill också 

visa att hon är en ung kvinna som 

fortfarande har kontakt med sitt 

inre barn. 

Hon är gömd, mystisk och 

tillsynes i behov av 

samhörighet. Bilden lockar 

till omvårdnad av henne.  

Den yttre 

förnimmelsen 

Om hon kliver upp på en scen där 

man ska låtsas vara en 

rockstjärna > förväntning: ett 

visst beteendemönster. Den som 

är mest medveten, inlärd i denna 

Då man läser rubriken samt texten 

som tillhör bilden förväntar man 

sig att också få se denna milda 

unga kvinna iklädd vita 

strumpbyxor. Detta vet Siemsen då 

Modemedveten ungmö 
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värld, och härmar den mest, den 

tycker folk mest om. 

hon ställer sig, mjukt mot den 

gamla vitmålade trädörren, en 

aning avvaktande inför solen och 

världen.  

Motstånd, social 

förändring 

Gör allt som alla vill att hon ska 

göra. Följer strömmen. Hon vet 

vad idealet är fast ändå verkar 

hon originell. Kan kritisera henne 

för att hon är så platt, en 

stereotyp. Som radikal feminist 

tycker man att hon vill 

upprätthålla den typiska 

kvinnorollen och det kvinnliga 

idealet. 

Bilden i stort presenterar en 

svenskhet. Denna svenskhet 

förmedlas framförallt i rummets 

inredning och färger. Siemsen står 

i rummet svenskheten 

personifierad, med ett undantag – 

hon själv som till hy och hår 

avslöjar ett exotiskt ursprung. 

Dessa kontraster ger bilden dess 

effekt och det ger Siemsen hennes 

originalitet och genomkraft i den 

annars så förutsägbara miljön.  

Följer strömmen, är 

medveten om 

modeindustrins hype om 

väldigt unga modeller 

Värdeföreställningar/ 

världsbild/ kulturer 

Frigjord i den bemärkelsen att 

hon är en karriärkvinna. Låter sig 

inte styras, har massa åsikter. 

Men svårt att se dessa eftersom 

hon inte skriver om dem. Hon 

framställer sig inte som en 

politisk insatt. Inte intellektuell. 

Ingår inte i den ramen. 

Hennes föreställningar om värden 

definieras genom internaliseringen 

av modeindustrins värden, 

oskyldig och ungdomlig. 

Prestige i att vara ung, eftersom det 

är cool att vara ung och lyckas. 

Hon har en talang. 

Hennes världsbild 

definieras genom 

internaliseringen av 

modeindustrins värden som 

är inne just nu, att vara 

oskyldig och ungdomlig. 

 

    

 

 

Förklaring:  

- Kropp = kön, ålder, ras/etnicitet etc. 

- Känslor = glädje, sorg etc. 

- Själviscenering/ självperfektionering 

- Reflexion = bland annat självkontroll 

- Relationer, det sociala självet = strävan efter erkännande 

- Den yttre förnimmelsen 

- Motstånd (t.ex. feminism), förändring, social förändring 

- Värdeföreställningar/världsbild/kulturer  
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Undersökta inlägg via iMilk 

 

 

Post 1      Post 2 

 

Titel: I’m in the band (2008-10-01)  Titel: With her whites (2008-04-01) 
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Post 3 

 

Titel: Nass im Regen (2007-09-29) 

  

 

 


