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Problem/bakgrund: 
Fritiden är en viktig arena för ungdomars identitetsskapade. Bloggen har blivit en stor del i 
mångas fritid idag och det bör därför vara intressant att forska i vad bloggen som 
fritidsintresse har för inverkan på identiteten. 
 
Syfte: 
Syftet med studien är att undersöka hur unga tjejers mening och identitet kan formas genom 
att de bloggar. Min frågeställning är: Hur kan unga tjejers mening och identitet formas med 
bloggen som fritidsintresse? 
 
Utgångspunkter och uppläggning: 
Jag har valt att använda mig av postmodern teori då jag menar att många olika faktorer som 
exempelvis attityder, personlighet, identitet spelar in i det sociala livet och påverkar individer 
i deras tänkande och hela dess person. Studien antar en etnometologisk inriktning, jag har 
använt mig av kvalitativ metod och gjort intervjuer med sex tjejer som bloggar på fritiden. 
 
Slutsatser/resultat: 
Att forma sig själv, sin identitet, är ett ständigt pågående process som hela tiden konstrueras 
och omkonstrueras av den omgivande världen. För mina respondenter har bloggandet blivit en 
del av deras identitet och deras identitet slutar aldrig omskapas och utvecklas. Identiteten 
omformas hela tiden av bloggandet, ur kommunikation med andra individer och av den 
omgivande världen. Fritid och identitet hör samman och präglas således av varandra. Jag 
menar att bloggen som fritidsintresse följaktligen kan sägas påverka unga tjejers mening och 
identitetsskapande. 
 
Nyckelord: 
blogg, bloggare, tjejer, Internet, identitet, Giddens 
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1. Inledning  
 
Dagboken har länge varit en plats där man delat med sig av sina innersta hemligheter och 
funderingar. Det var till dagboken man bearbetade känslor och sökte tröst. Det var där man 
skrev dikter och filosoferade. Men ingen annan fick läsa. Det var en dödssynd! Denna bild av 
dagboken är jag uppväxt med. Men tiderna ändras… Idag är det inte längre dagboken som 
gäller utan bloggen. Tjejerna skriver inte lägre dagbok på flickrummet utan de bloggar 
framför datorn. Eller så gör de både och. En blogg är kan man säga, en dagbok fast på 
Internet. Bloggandet har idag ersatt dagboken till viss del. Fast på bloggen kan andra läsa vad 
du skrivit och ta del av din vardag, dina tankar och känslor. Bloggandet kan bjuda på samma 
intimitet och avskildhet som den traditionella dagboken samtidigt som den också kan visa upp 
bloggaren och ge möjlighet till kommunikation och feedback från andra. Det finns många 
möjligheter men dessa beror lite på vad man väljer att visa upp och skriva om såklart. 
 
Bloggandet har på senaste tiden blivit stort både internationellt men också i Sverige (Pc för 
alla, 2006). Bloggen har blivit en del av mångas fritid och inte minst unga tjejers. 
 
Jag har tidigare skrivit en D-uppsats i Sociologi (Svensson Blomst, 2006) som berör just 
ämnet blogging. I min uppsats ”Bloggen- en social grej” studerade jag bloggen som fenomen 
och varför man som bloggare väljer att publicera sig själv offentligt. Ur denna uppsats föddes 
idén till min C-uppsats i fritidsvetenskap. Jag tycker att ämnet blogg är intressant samtidigt 
som det ligger i tiden och jag känner att jag vill forska vidare i ämnet ur en mer fritidsinriktad 
synpunkt. I denna uppsats vill jag försöka nå ännu lite snävare in i bloggens värld. Här vill jag 
begränsa mig till bloggen som ett fritidsintresse och som en del i unga tjejers vardag och i 
deras identitetsskapande. Uppsatsen riktar sig till alla som är intresserade av frågor om 
ungdomskultur, bloggande och/eller har frågor kring hur mening och identitet skapas. 
 
1.1 Problemformulering  
 
Hur kommunikation och interaktion på Internet kan påverka människans identitetsskapande 
tycker jag är intressant. Med tanke på hur stort Internet har vuxit sig de senaste åren har också 
väldigt många individer upplevt just interaktion på nätet. Bloggandet är ett sätt att interagera 
både med sig själv och med andra. Att ha en blogg, eller dagbok på nätet, har blivit otroligt 
stort och populärt den senaste tiden. Bloggandet har blivit ett fritidsintresse för många, en 
plats där man kan dela med sig av sina tankar, reflektera och fundera. En plats som är bortom 
tid och rum, där man kan sluta samman och skapa nya gemenskaper med andra som har 
samma intressen som en själv. Bloggen är också en plats där man kan vara produktiv och 
skapa och publicera texter och bilder. 
 
Då fritiden är en viktig arena för skapandet av ungdomars identitet menar jag att detta ämne är 
av intresse att undersöka. Många unga tjejer har idag tagit till sig nätet och bloggen som 
medium och spenderar idag sin fritid med att blogga. Genom uppsatsen vill jag att man ska få 
ta del av flickors identitetsskapande kring ett av de nya fritidsintressen som idag uppkommit 
på nätet, nämligen just bloggandet. Jag menar att detta är av vikt genom att det belyser ett nytt 
fenomen, bloggen, både som uttrycksform och som identitetsverktyg men också som 
fritidsintresse. Det bör även vara intressant att fokusera på tjejer och se hur bloggande tjejer 
nu kan ta ytterligare plats på nätet, en ”värld” som annars är och har varit relativt 
mansdominerad. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur unga tjejers mening och identitet kan formas genom 
att de bloggar. Jag vill studera vad man eventuellt kan få ut av att blogga förutom just själva 
bloggandet i sig. Jag ämnar undersöka hur bloggen som fritidsintresse kan fungera som ett 
verktyg i identitetsskapandet. Jag har valt att lägga fokus på unga tjejer och deras bloggande 
på fritiden. 
 
Min frågeställning är: Hur kan unga tjejers mening och identitet formas med bloggen 
som fritidsintresse? För att kunna svara på syftet få svar på min fråga har jag formulerat 
några underfrågeställningar som jag menar kan bidra till min huvudfråga. Jag avser att ta reda 
på; Varför bloggar unga tjejer på fritiden? Vilka behov kan bloggen fylla för unga tjejer? Hur 
skapas identitet och mening? Och hur kan identitet och mening skapas med bloggen? 
 
1.3 Definitioner och begrepp 
 
Att vara ung innefattar idag inte bara tonåren. I dag är man ung längre, man kan säga att man 
skjuter upp vuxenlivet. Bland annat för att det tar längre tid att utbilda sig och att komma ut i 
arbetslivet men också för att man har nya värderingar och möjligheter som gör att man kanske 
skjuter upp vuxenlivets ansvarsroller (Ganetz & Lövgren, 1991). Begreppet ung tjej i denna 
studie innefattar tjejer i åldern 16 till 24 år, vilket är den åldersgrupp som ligger till grund för 
mina intervjuer. 
 
 
2. Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det är svårt för mig som forskare att vara fullständigt neutral och inte färga uppsatsen av min 
redan existerande förförståelse. Det är viktigt att känna till att detta kan styra både upplägg 
och slutsatser (Merriam,1994). Redan när jag formulerade min frågeställning hade jag en tro 
om att bloggen kan fungera som ett verktyg i identitetsskapandet. Om tanken om bloggen som 
identitetsverktyg inte existerar så faller denna studies utgångspunkt. Därför blir detta min 
startpunkt i forskningen och detta speglar vidare förutsättningar som rör både teori och 
empiri. 
 
För att få en uppfattning om hur identitet kan skapas med hjälp av bloggen vill jag göra en 
empirisk studie. Jag vill undersöka hur tjejer upplever och utvecklar sin identitet genom 
bloggen. Empirismen menar att all sann kunskap bygger på fenomen som vi kan observera. 
Det vi inte kan observera kan vi inte heller få en sann kunskap om. Det finns inom 
empirismen två huvudsakliga vetenskapsideal. Det positivistiska där man förklarar 
verkligheten och det humanistiska synsättet där man genom induktion försöker förstå det man 
observerar. Hermeneutik och fenomenologi är exempel på metoder som vilar på det 
humanistiska synsättet (Gunnarsson, 2002). Hermeneutiken är en tolkningslära som baseras 
på förförståelse och förståelse samt holism. Här vill man gå på djupet med sina studier till 
skillnad från positivisten som skrapar på ytan. Här handlar det om tolkning och förståelse. Här 
kan forskaren arbeta med olika datakällor, som intervjuer observationer och symboler med 
mera. Genom forskning och förförståelse kan man också få fram ny förförståelse kring ett 
fenomen och på detta sätt når man hela tiden ny kunskap (Gustavsson, 2004). Med detta 
synsätt som utgångspunkt väljer jag att närma mig forskningsfrågan genom intervjuer för att 
beskriva och försöka förstå hur bloggen kan fungera som identitetsverktyg hos unga tjejer. Jag 
har för avsikt att enligt det hermeneutiska synsättet gå på djupet och erhålla ny kunskap om 
det fenomen jag ska studera, jag vill försöka förklara och beskriva det jag studerar men 
samtidigt inte ge mig på någon generalisering.  
 
 4



Utifrån mina teoretiska utgångspunkter vill jag vidare försöka urskilja faktorer som kan hjälpa 
till att förklara och förstå fenomenet samt ge en helhetsbild av fenomenet. Forskningsdesignen 
blir deskriptiv och explorativ då jag har för avsikt att både beskriva och försöka förstå 
innebörden och betydelsen av bloggen som identitetsverktyg hos unga tjejer. Det centrala är 
individers upplevelser och deras meningsskapande kring bloggen. Tyngdpunkten i studien är 
tjejernas egna tankar kring bloggen och identitet. Även min roll som forskare är viktig, jag vill 
genom datainsamlingen försöka hitta mönster, eller om så är fallet, inte hitta några mönster ur 
de data jag samlar in för att sedan försöka beskriva hur och om bloggen kan fungera som 
identitetsverktyg. 
 
Jag vill även delvis anta en emotionell ansats då jag menar att denna kan hjälpa mig få svar på 
min frågeställning. Här tar man reda på varför upplevelser tar form i vardagslivet. Man söker 
efter känslor och upplevelser och detta sker i första hand genom intervjuer (Gubrium & 
Holstein, 1997). Det är detta jag kommer att fokusera på under intervjuerna och i min 
intervjuguide (bilaga 1).  
 
 
3. Blogg - bakgrund och tidigare forskning 
 
I USA har flera bloggare skrivit litteratur om bloggen och även i Sverige har en bok om 
bloggar givits ut. Den heter Bloggtider och är skriven av två bibliotekarier och en 
journalistikforskare. Boken ger en mycket bra bild av bloggens historia, framväxt och hur 
bloggen som medium kan påverka i samhället i dag. Jag tar hjälp av denna bok för att 
beskriva fenomenet blogg. 
 
Jag har också gjort efterforskningar för att hitta idéer och teorier som kunnat passa min studie. 
Nedan presenterar jag några uppsatser som jag anser är relevanta och som kan tänkas bidra till 
min studies innehåll. Uppsatserna har både inspirerat och gett en grund i den ämnesram jag 
själv ämnar forska i. Tyvärr finns det inte så mycket svensk forskning om bloggar idag, dock 
börjar ämnet bli allt mer känt och får därför allt mer plats. Amerikansk forskning har nått 
längre och jag vill bland annat uppmärksamma studien Blogging as Social Activity, or, Would 
You Let 900 Million People Read Your Diary? Av Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano och 
Michelle Gumbrecht. Studien tar upp just bloggandet som social aktivitet och varför man vill 
dela med sig av sina tankar inför massor av okända människor. Även om Amerikansk 
forskning är både intressant och relevant tänker jag fokusera på den svenska forskning som 
existerar eftersom jag har för avsikt att studera just svenska bloggare. 
 
3.1 Bloggens historia och framväxt 
 
En blogg är en sida på Internet som liknar en dagbok. En bloggare är den person som skriver 
bloggen. En blogg karakteriseras av att den innehåller inlägg bestående av text och/eller bild 
som publiceras i omvänd kronologisk ordning, det vill säga det senast skrivna hamnar alltid 
överst. En blogg ger ofta läsarna möjlighet att kommentera de publicerade inläggen och den 
som har bloggen kan, om denne vill, också svara på dessa kommentarer (Våge, Stattin och 
Nygren, 2005). En blogg kan handla om vad som helst, det finns inga begränsningar. Man kan 
blogga om allt från senaste skvallret inom kändisvärlden, smink och mode till politik och 
personliga händelser. Allt. Den vanligaste genren är den personliga bloggen där bloggaren 
beskriver sin vardag och omvärld likt en traditionell dagbok. Den vanligaste bloggformen är 
att huvudsakligen blogga med text eller med text och bild, men man kan även blogga med 
enbart bilder eller andra medieelement som film och ljud (ibid.). 
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Bloggen har existerat sedan mitten av 1990-talet och under senare år har fenomenet tagit fart i 
Sverige. En stor händelse som påverkat bloggarnas utbredning var attackerna mot World 
Trade Center år 2001 och tsunamikatastrofen år 2004. I samband med detta startades många 
nya bloggar som rapporterade om händelserna och dessa fick stor betydelse för 
nyhetsrapporteringen. Bloggar kallas ofta idag för medborgarjournalistik, här hittar man 
oberoende aktörer som sprider nyheter och åsikter väldigt snabbt. Genom bloggen kan 
bloggaren inte bara informera utan diskutera och lobba för fritt valda ämnen (ibid.). 
 
Att skapa och använda en blogg är ganska enkelt, det finns många olika bloggtjänster som 
tillhandahåller enkla verktyg för publicering av bloggar. Dessa är ofta gratis och enkla att lära 
sig.  Den rymd eller den kultur, som bloggarna tillhör, kallas bloggosfären. Bloggosfären är 
det nätverk som alla världens bloggar existerar kring. I november 2006 uppskattade 
Technorati, ett internationellt ledande företag inom bloggstatistik, att det fanns mer än 57 
millioner bloggar välden över. Och antalet växer konstant (Technorati, 2006). I Sverige 
uppskattade man, i augusti 2005, att det fanns runt 18.000 bloggar (Lindstedt, 2005). 
Technorati (2006) menar att antalet bloggar dubbleras varje 5-7 månader vilket innebär att vi i 
Sverige i början av 2007 då skulle ha runt 144.000 bloggar (ibid.) Men man ska veta att 
många av dessa bloggar kanske bara används en gång för att sedan bli bortglömda. Så exakt 
hur många aktiva bloggar som finns är omöjligt att ta reda på. 
 
3.2 Tjejer och bloggen 
 
Idag finns det inte mycket forskning och statistik i ämnet bloggande och unga tjejer. Men av 
det material som finns kan man se att tjejerna dominerar i bloggosfären. En studie gjord av 
Marysia Cywiñska-Milonas från Polen visar att de flesta bloggarna i Polen är unga 
tonårstjejer. Hela 62 procent av Polens bloggar är skrivna av kvinnor och 75% av dessa av 
tonåringar eller yngre (Orlowski, 2003). En amerikansk studie om bloggarna visar att de som 
bloggar är i den yngre delen av populationen. Över hälften av alla bloggare, 54% är under 30 
år (Lenhart och Fox, 2006). 
 
Någon exakt vetenskaplig svensk statistik finns inte att tillgå. Bloggaren Hans Kullin (2005) 
har dock gjort en undersökning för att identifiera den svenska bloggaren och bloggläsaren. 
Kullin har gjort en online enkätundersökning år 2005 där 600 bloggare och bloggläsare 
svarade. Ett år senare, 2006, gjordes en uppföljning av den första undersökningen och då 
ingick 700 personer i undersökningen (Kullin, 2006). Bloggosfären visade sig vara otroligt 
dynamisk. I Kullins första undersökning var de manliga bloggarna i majoritet. Dryga 70 
procent mot kvinnornas 30 procent. Ett år senare hade de kvinnliga tagit över. Visserligen 
med en knapp majoritet, 51 procent mot 49 procent, men detta visar ändå att bloggen får ett 
allt bredare genomslag. Men vi kan dessvärre inte dra några slutsatser eller generalisera den 
svenska bloggaren utifrån detta material. 
 
3.3 Tidigare forskning 
 
Den allra första svenska uppsatsen om blogging är en C-uppsats som skrevs av Isaksson och 
Müller (2003). Uppsatsen beskriver hur bloggar kan verka som offentliga samtal i Sverige. 
Isaksson och Müller ger en bild av den svenska bloggosfären genom katagorisering och 
inventering, de presenterar bloggen och diskuterar offentlighet, demokrati och hur detta 
hänger ihop med bloggen.  
 
Nylund (2005) har gjort en intresseväckande studie om bloggar. Studiens syfte är att 
undersöka bloggen som uttrycksmedel och publiceringsform samt som social och kulturell 
företeelse. Nylund utforskar bloggen som publiceringsform och diskuterar hur bloggen står 
sig mot andra publiceringsformer. Hon undersöker också bloggen som social och kulturell 
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företeelse och belyser användningen av bloggen samt personen eller organisationen bakom 
bloggen. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och Nylund har gjort både observationer och 
intervjuer av bloggar och intervjuer med bloggare. Nylund vill ge läsaren en djupare 
förståelse av bloggar och människors erfarenheter kring bloggar. Hon placerar in bloggen som 
en yta för uttryck av blogginnehavarnas identiteter och menar att bloggen är ett 
identitetsverktyg där man kan konstruera sin identitet med hjälp av presentationer, bilder och 
uttalanden och även genom det kontinuerliga flödet av bloggposter. Även kommunikation är 
centralt när det gäller bloggandet. Bloggandet kan syfta till att skapa kontakt med andra 
människor. Nylund summerar bloggens egenskaper som enkla och lättillgängliga för både 
användare och besökare. Hon menar att bloggen har en omedelbarhet, steget från tanke till 
publicering är kort. Det finns också en kontinuitet och en personlighet vilket Nylund menar 
gör bloggen till ett subjektivt filter mot verkligheten. 
 
Eftersom jag ämnar ta reda på hur unga tjejers identitet kan påverkas med bloggen är också 
tidigare forskning kring identitet av intresse.  
 

”Skapandet av den egna identiteten är en ständigt pågående process, och detta sker såväl 
medvetet som omedvetet. Från det att en människa föds ger omvärlden respons på hennes 
handlingar och sätt att utrycka sig, vilket bidrar till formandet av hennes identitet. I olika 
kontexter kommer hennes värderingar, uttryck och sätt att skifta. Olika sociala och kulturella 
sammanhang ställer olika krav på henne för att hon ska bli socialt önskvärd och därför 
kommer hennes identitet att vara obeständig och oupphörligen moduleras om, gång efter 
gång.” (Petters, 2006 s. 44) 

 
Så skriver Petters (2006), syftet med studien är att studera fritidens roll för identitetsskapandet 
hos unga flickor. Det visade sig att särskilt viktigt för flickorna var vännerna. Vännerna 
fungerade både som en referenspunkt som flickorna kunde orientera sig efter och därmed som 
en hjälp i det egna identitetsskapandet. 
 
Abrahamsson och Gloppestad (2006) har skrivit en C-uppsats med syftet är att ta reda på 
vilken betydelse Internet har för ungdomar i formandet av deras identitet och sociala 
relationer. Studien är en fältstudie som gjorts på communityt Lunarstorm samt en enkätstudie. 
Ett community är en mötesplats på nätet som kan se olika ut beroende på sitt syfte, vanligast 
är att communityn ligger på en webbsida (Susning, 2007). Resultaten visar att ungdomarna 
påverkas av det de gör på Internet. Internet ger ungdomar chansen att ge uttryck åt olika delar 
av personligheten, de kan leka med sin identitet och prova nya identiteter. Dock menar man 
att Internets påverkan kan vara väldigt negativ i och med faktorer som till exempel råhet 
ungdomar emellan, anonymitet och sexualisering. 
 
”Den virtuella mötesplatsen - En studie om ungdomars identitetsskapande på Lunarstorm” är 
en C-uppsats i Sociologi av Malm Andersson (2006). Uppsatsen belyser begrepp som 
bekräftelse och feedback, något som är viktigt för ungdomar idag. Malm Andersson har 
studerat Lunarstorm medlemmars presentationer, bloggar och kollage, hon menar att 
självpresentationen som sker på Lunarstorm ger feedback från omgivningen, andra individer, 
feedbacken funkar i sin tur som underlag för fortsatt identitetsarbete. Med Lunarstorm kan 
ungdomar bibehålla och skapa nya kontakter. Malm Andersson konstaterar att ungdomar är 
nyfikna och söker nya kontakter och att ungdomar hela tiden behöver bekräftelse från andra.  
 
I min egen D-uppsats (Svensson Blomst, 2006) undrar jag varför man väljer att blogga 
offentligt på nätet så att ”alla” kan läsa. Med uppsatsen ville jag försöka förstå varför man 
bloggar offentligt och få mer insikt i attityder kring bloggandet. Jag ville också titta närmare 
på personerna bakom bloggarna. Jag använde mig både av en enkätstudie samt intervjuer med 
sex bloggare för att kunna presentera en mer nyanserad bild av mitt forskningsområde. 
Resultaten visade att anledningen till att man börjar blogga beror oftast på att det verkade 
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spännande och kul och att man sett andra som bloggat. Man bloggar för att få utlopp för 
tankar, känslor och idéer, för att sprida budskap eller för att informera om något. Bloggandet 
kan fylla olika funktioner för olika människor men social interaktion, organisation av 
strukturer och berättande är återkommande element. Bloggandet handlar mycket om 
interaktion med andra och genom bloggandet kan man träffa likasinnade och presentera samt 
definiera sig. Men man ska veta att bloggen oftast bara ger en bild av en person, bilden av 
personen som bloggare. 
 
 
4. Teoretiska ramar och begrepp 
 
Jag har valt att använda mig av postmodern teori då jag menar att många olika faktorer som 
exempelvis attityder, personlighet, identitet spelar in i det sociala livet och påverkar individer 
i deras tänkande och hela dess person. Det postmoderna synsättet tror jag kan beskriva både 
fenomenet i sig men också den process som bloggen och tjejerna tillsammans utgör. Jag har 
valt att främst använda mig av Anthony Giddens (1997) teorier kring samhället, individen och 
identiteten i det moderna. Giddens (1997) talar mycket om just identitet och reflexivitet, 
begrepp som spelar en stor roll i det moderna livet. Andra teoretiker jag använder mig av är 
Turkle (1997) som fokuserar sig på kommunikation och interaktion med hjälp av datorn något 
som bloggare kommer i kontakt med varje gång de bloggar. Jag använder mig också av Ziehe 
(1986) och hans teorier kring ungdom och modernisering. Jag menar att dessa teorier kan 
hjälpa att förklara och beskriva mitt forskningsområde. 
 
4.1 Vad är fritid? 
 
Begreppet fritid går långt tillbaka i historien och där det funnits arbete har det även funnits 
fritid. Här i Sverige var det först på 1920-talet som staten började intressera sig för 
människors fritid. Tidigare var fritid något som mest överklassen och borgerliga klassen 
ägnade sig åt. Politiskt sett är tanken med fritiden att hindra ungdomar från att dra runt på 
gator och torg, avleda missnöje, reglera tid mellan arbete och ledig tid samt kompensera för 
dåliga arbetsmiljöer (Lindström, 2006). Men fritiden gör mycket mer än så, den fria tiden kan 
hjälpa till att tillfredställa viktiga behov som avkoppling, verklighetsflykt, fantasier och 
identitetsarbete. Fritid handlar om upplevelser, för ungdomar är fritid framförallt likställt med 
kärlek, nöje, vänskap och vila. På fritiden kan man koppla av, ha kul och umgås med 
kompisar. Man söker sig ofta till de aktiviteter som stämmer bäst överens med de behov och 
intressen man har. Fritiden ger samhörighet men också en känsla av individualitet (Berggren, 
2000). För unga människor fungerar fritiden som en struktur i vardagen. Fritiden skiljer på 
olika sfärer i vardagslivet. Fritidssysselsättningar skapar också kontaktpunkter både mellan 
jämnåriga med samma intressen men också mellan generationer. Fritiden har trätt fram som 
en social scen där man skapar identiteter (ibid.). Fritiden kan också skapa en frizon bortom 
allt som kontrolleras av vuxenvärlden vilket är viktigt för unga i skapandet av sin person 
(Nilsson, 1998). Genom fritiden tar vi del av kulturer och subkulturer där vi delvis skapar den 
person vi är och genom våra intressen speglar vi detta inför andra.  
 
I dagens samhälle har teknik och utveckling förändrat människan och hennes vanor. Det 
globala har påverkat oss och fritiden har blivit alltmer viktig för oss (Lindström, 2006). 
 
4.2 Gemenskaper bortom tid och rum 
 
Giddens (1997) menar att vi idag lever i vad han kallar moderniteten, med detta menar han 
den industrialiserade världen. Livet i moderniteten har en dynamisk karaktär och ett av dess 
huvudelement är åtskiljandet av tid och rum. Tidigare har alltid tid och rum kopplats samman 
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med varandra, när åtföljdes nästan alltid av var och tvärtom. Åtskiljandet av dessa innebär att 
fysisk närvaro inte längre behövs, många fysiska möten försvinner och det lokala tas över av 
det globala. Datorer och Internet har en stor del av möjliggörandet av detta. På Internet skapas 
hela tiden nya typer av gemenskaper, subkulturer, här är man inte bunden av varken tid eller 
plats utan av gemensamma intressen. Ute på nätet är det inte svårt att finna någon eller några 
som tycker likadant som dig eller som delar dina intressen (Sveningsson, Lövheim och 
Bergquist, 2003). Detta möjliggör dessa nya gemenskaper och låter dem växa (Turkle, 1997). 
Ziehe (1986) kallar denna tendens i samhället för ontologisering, det vill säga människans 
sökande efter någonting man känner sig trygg med och kring, något som ger mening i 
tillvaron. 
 
Livet i moderniteten bjuder också på ett annat viktigt huvudelement nämligen reflexiviteten. 
Genom åtskiljandet av tiden och rummet och genom att det globala ersätter det lokala allt mer 
får vi också ta del av mycket mer av allt på alla sätt och vis. Vi erbjuds ett nytt kunnande, vi 
får större tankeramar och kan ifrågasätta våra liv mer nu med denna nya information som når 
oss. Det innebär att vi ges fler möjligheter, vi har en större medvetenhet och en ny sorts 
ifrågasättande (Ziehe, 1989). Genom alla vi har många valmöjligheter uppstår också en ökad 
individualitet och individualiteten, självet, är ett projekt individen själv ansvarar för. Det finns 
inte längre en självklar väg att gå utan människan konstruerar och rekonstruerar sin identitet 
utifrån erfarenheter och egna val (Ziehe, 1989). 
 
4.3 Identitet och livsstil i det moderna 
 
Livet i moderniteten är mångfacetterat och handlar om olika val som formar individen. 
Identitet betyder en-het eller likhet. Enligt Giddens (1996) finns det två typer av identitet, 
personlig identitet och social identitet. Den personliga identiteten speglar individens 
handlingsförmåga och valmöjligheter. Alla val man gör i livet, val av musik, kläder, maträtter 
och så vidare är en del i skapandet av vår identitet. Det handlar om samspelet med världen. 
Den sociala identiteten beskriver en individ och hur denne relaterar till andra individer genom 
kännetecken och gemensamma drag. Att vara mamma, student och bloggare är exempel på 
sådana drag. 
 
En livsstil är en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer, det 
kan handla om klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgänges miljöer (Giddens,1997). 
Till stor del väljer vi själva vår livsstil men vi påverkas även av faktorer som kön, status och 
etnicitet. Vissa delar av vår identitet kan vi inte välja, vi kan exempelvis inte välja våra rötter 
men valen vi faktiskt kan göra är däremot väldigt många. Vi kan till exempel välja våra 
vänner, vad vi vill göra på fritiden och vilka intressen vi vill ha. Den omgivande sociala 
miljön spelar även den en stor roll när det gäller skapandet av livsstil (ibid.). 
 
En livsstil är inte något som ”går i arv” utan snarare något man ”lägger sig till med”. Alla de 
val man gör, har gjort och kommer att göra i livet, formar ens identitet och ens livsstil. Genom 
sig själv och genom påverkan av andra individer skapar man också en bild av sig själv. Man 
påverkas av intryck, grupptryck, förebilder och socioekonomiska förhållanden. Livsstilen är 
viktig för självidentiteten. Självidentiteten är hur individen uppfattar sig själv, det är inte 
något statiskt utan en reflexiv process som hela tiden konstrueras och omkonstrueras genom 
påverkan av händelse, andra människor och även av media (ibid). 
 
4.4 Ungdom och identitet 
 
Just ungdomstiden är en period av identitetsbyggande, under ungdomsåren ska man hitta sig 
själv och bli en egen individ (Lövgren & Ganetz 1991). För bara 50 år sedan slutade 
ungdomstiden ofta i 14-årsålder. Man följde ofta en redan utstakad väg, man visste redan i 
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unga år hur resten av livet skulle se ut. Livet i moderniteten bjuder oss på ett mer reflexivt sätt 
att leva. Idag kan unga själva ta reda på vad som är bäst för sig själva. Livet är friare. Att ha 
mer frihet kring sina livsstilsval ger både en känsla av frihet men kan också alstra ångest. Man 
kan göra fel val i alla möjligheter och kan endast själv hållas ansvarig. 
 
4.5 Fritidens betydelse för ungdomars identitet 
 
I samhället existerar bilder och uppfattningar över hur man ska vara och hur man bör bete sig 
och likaså inom fritidens områden produceras hela tiden nya samtal och visioner om vad som 
är viktigt i livet och i olika sammanhang. Genom dessa bilder och uppfattningar produceras 
också nya aktiviteter och utövandeformer, detta skapar alternativ för individens 
identitetsskapande (Nilsson, 1998). På fritiden kan individen få forma och utveckla varierande 
former och bilder av sig själv. På fritiden kan individer få sina identiteter exponerade och 
socialt bekräftade.  
 

”Fritiden är i högsta grad involverad i detta identitetsskapande” (Nilsson, 1998, s. 152). 
 
Undersökningen Fritid i skilda världar av Nilsson (1998) som Ungdomsstyrelsen i samverkan 
med Statens Kulturråd och Riksidrottsförbundet låtit göra visar att fritiden är strategisk viktig 
för ungdomar. Fritiden kan vara en väg till framgång för vissa eller avkoppling och ett 
tidsfördriv till andra. Studien visar också att unga människor efterfrågar idag mötesplatser där 
de kan träffa intressanta människor. Unga människor har ett behov av att synas i samhället 
idag. Idag kan också fritiden ses som nyckeln till framtiden, många unga satsar på sport, 
musik och data i tron om att detta kan leda till jobb och andra möjligheter längre fram. 
 
På fritidens olika arenor kan unga prova sin identitet och testa nya identiteter. Att sminka sig 
och gå på bio kan ha lika stor betydelse i skapandet av sin identitet som att spela innebandy. 
Fritiden är en viktig arena där unga kan forma sina liv och närma sig vuxenlivet. Man kan 
utforska nya kulturer och livsprojekt. Man kan utmana sig själv genom att söka nya 
föreställningar och omforma sitt liv (Nilsson, 1998). 
 
4.6 Mångfaldens tid 
 
Under 1900-talet talade man om identiteten som smidd, det vill säga den var som den var. 
Även förr hade man olika sociala roller men man växlade mellan dessa under ganska stränga 
former. Internet och datorn har förändrat detta, idag betraktas identiteten som en mångfald. 
Man är inte längre fast vid ett jag utan kan växla mellan flera olika jag. Olika situationer 
kräver olika roller, genom mångfalden av identiteter idag kan man lätt anpassa och växla 
mellan olika identiteter (Turkle, 1997).  
 
Turkle (1997) menar att datorn kan erbjuda sällskap utan krav. Med datorn kan man fångas i 
virtuella världar som passar var och en. Genom datorn kan man ta del av cyberrymdens alla 
subkulturer. Och genom interaktion i sådana virtuella världar kan vi också få en bild av vår 
identitet och denna interaktion har betydelse för individers självidentitet. 
 
Att leva i moderniteten betyder också att man står inför en mängd olika valmöjligheter. 
Samtidigt får man inte mycket hjälp på frågan vad man bör välja. Att vara tonåring kan vara 
förvirrande på många olika sätt, man funderar mycket över sig själv och den egna identiteten.  
 

”Relationen till en dator kan påverka människors uppfattning om sig själva, om sina jobb, om 
sina relationer till andra och om sina sätt att uppfatta sociala processer. Den kan utgöra 
grunden för nya estetiska värderingar, nya ritualer, nya filosofier och nya kulturformer”. 
(Turkle, 1997 s. 192). 
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Internet fungerar på ett sätt som ett laboratorium där människor hela tiden testar och 
omprövar sina identiteter. Att ha möjligheten att kunna leka med sin identitet kan vara ett 
spännande moment i vardagen. Ziehe (1986) talar om människans behov av potentiering, det 
vill säga att ladda något med betydelse. Denna tendens i samhället handlar om att skapa 
spänning i tillvaron. 
 
4.7 Kommunikation och uttryck med bloggen 
 
Dagboken har både en terapeutisk verkan och fungerar som en sorts självbekräftelse. Många 
gånger kan denna självbekräftelse bara äga rum om det innefattar uppmärksamhet från andra. 
 

”Dagboken är en självklar subjektivering av själv- och världsupplevelsen. Idag kan dagboken 
ha en läkande verkan. Genom att skriva kan man få utlopp av egna känslor, 
ångestupplevelser och förhoppningar, och på så sätt kan man också arbeta med sin egen 
identitet” (Ziehe, 2000 s. 81).   

 
Ziehe (2000) kallar detta för subjektiviering, det vill säga vår längtan efter närhet och vår 
rädsla för social kyla. Ziehe menar att denna inriktning har blivigt central i dagens samhälle.  
Det är här Internet och bloggen kommer in i bilden. Genom bloggen kan man sända ut 
material, visa att man finns och få bekräftelse och feedback av andra. Och att få bekräftelse 
och att vara någon bland andra är viktigt för ungdomar. Det är också viktigt att synas i rätt 
sammanhang med rätt personer och rätt kläder eller prylar då är man någon. Att vara snygg, 
bo i rätt område eller ha en bra/rik familj, värderas. Vad som är viktigt är förstås individuellt 
och beroende på hur man som individ värderar olika ting (Nilsson, 1998). 
 
Bloggen möjliggör både en skapandeprocess och en kommunikativ process mellan bloggare 
och bloggläsare. Man både sänder ut material och kan få respons på det man skriver. När man 
talar om meningsskapande på Internet har Svenningsson et al. (2003) en modell som på ett 
övergripande sätt beskriver förloppet. Sveningson et al (2003) menar att meningsskapande på 
en webbsida övergripande fyller tre funktioner. Den är berättande och kan visa hur något ser 
ut vad som sker och visa vem som gör något. Den skapar och gör social interaktion mellan 
människor möjlig. Den hjälper till att organisera upplevelser till meningsfulla strukturer. 
(Sveningson et al. 2003).  
 
Kommunikationen på Internet innebär stora valmöjligheter. Man kan välja hur pass anonym 
man vill vara. Man kan välja att ta en annan identitet genom att förmedla en oäkta bild av sig 
själv. Genom att undanhålla eller förvränga fakta om sig själv kan man också påverka möten 
med andra individer. Olika faktorer som exempelvis kön och ålder eller social bakgrund också 
kännetecken som hårfärg och vikt kan man styra över och på så sätt påverka 
kommunikationen. Detta kan hjälpa till att knyta relationer med individer som man kanske 
annars aldrig hade träffat i verkliga livet (ibid.). Turkle (1997) skriver i boken Leva.Online att 
identiteten på Internet formas utifrån vad man väljer att visa upp. På Internet bli man inte 
placerad i ett fack från början och en av anledningarna till att människor väljer att vända sig 
till datorn är just detta.  
 
 
5. Metod 
 
Studien antar en etnometodologisk inriktning, en gren som skildrar vad människor gör i 
vardagliga situationer. Etnometodologin beskådar hur sociala världar byggs och hur kunnande 
och tolkning skapar en social verklighet (Gubrium & Holstein, 1997). Jag vill nå förståelse för 
den livsvärld andra människor har, det sätt de ser på sig själva och sin omgivning (Hartman, 
2004). Jag vill dyka djupt in i fenomenet och komma nära. Jag vill försöka förstå och ta del av 
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individernas tankar kring fenomenet. Jag har därför använt mig av kvalitativ metod. Jag vill ta 
reda på hur tjejerna som bloggar tänker och känner kring bloggen och då passar en kvalitativ 
studie bra. Denna ansats ger en djupare och mer nyanserad bild av fenomenet (Djurfeldt, 
Larsson och Stjärnhagen 2003).  
 
5.1 Population och urval 
 
Populationen är bestämd till unga tjejer i åldern 16 till 24 år som har en egen blogg. Att jag 
väljer att lägga fokus på tjejer beror på att bloggen fått ett allt bredare genomslag hos just 
tjejer (Kullin, 2006). Och att jag väljer att fokusera på unga tjejer mellan 16 till 24 år beror 
delvis på faktorer som urvalsdomän och resurser men också på grund av att ungdomstiden är 
en period av identitetsbyggande (Lövgren & Ganetz 1991). 
 
Tjejerna ska ha haft sin blogg i minst ett tre månader och ska vara aktiva på bloggen minst 2 
gånger i veckan. Detta då jag menar att man behöver en sorts regelbundenhet för att kalla 
bloggandet ett fritidsintresse, det kan också vara svårt att ta till sig fenomenet på en kortare tid 
än denna. 
 
Jag har på grund av flera faktorer som tid, ekonomi och andra resurser, inte haft tillgång till 
någon större urvalsdomän och därför har ett sannolikhetsurval inte varit möjligt. Jag anser att 
detta varit bäst då detta hade kunnat representera hela min population och därmed gett ett 
säkrare resultat. Jag vill istället använda mig av snöbollseffekten för att nå ut till mina 
respondenter, jag tror att detta kan vara effektivt. På detta sätt kan jag nå individer som har 
god kännedom om fenomenet. I ett inledande skede ska jag ta kontakt med bekantas bekanta 
som driver bloggar på fritiden och sedan ska den individen slussa mig vidare till fler 
respondenter inom rätt målram. 
 
Man bör ha kännedom om att ett sådant urval kan ge ett snedvridet resultat i och med att hela 
populationen inte är med. Ett problem vid kvalitativ forskning är att en kvalitativ forskares 
arbete knappast kan göras om av en annan forskare (Gustavsson, 2004). Syftet här är dock 
endast att ge en djupare bild och inblick i fenomenet inte att generalisera. 
 
5.2 Intervjuerna 
 
Jag har gjort intervjuer med sex tjejer som bloggar på fritiden. Tjejerna är alla mellan 16 till 
24 år och bosatta i Storstockholm. I ett första skede har jag kontaktat intervjuperson nummer 
ett och två varpå jag med deras hjälp fått kontakt med nästa person och så vidare. Sedan har 
intervjuerna flutit på. Jag har mött upp för intervju på ett neutralt ställe, i detta fall olika caféer 
i Stockholm city som respektive tjej fått välja. Detta för att försöka skapa en så avslappnad 
situation som möjligt vid intervjutillfället. Jag har använt mig av bandspelare vid intervjuerna, 
detta har respondenterna informerats om innan. 
 
Mätinstrumentet i denna undersökning är den intervjuguide jag använt mig av vid 
intervjuerna, se bilaga 1. Jag använt mig av halvstrukturerade intervjuer med ett antal 
frågeområden. På detta sätt har jag kunnat närma mig forskningsfrågan på ett målinriktat 
tillvägagångssätt samtidigt som kunnat vara öppen för intervjupersonernas egna skildringar 
och haft möjlighet att komplettera med följdfrågor (Sveningsson et al., 2003). Med den data 
intervjuerna gett har jag sedan gått vidare med min analys av materialet.  
 
5.3 Validitet och reliabilitet 
 
Att jag som forskare ska vara neutral och därmed inte färga den data som jag presenterar är av 
vikt. Detta är givetvis svårt då jag redan har en existerade förförståelse. Jag kan endast 
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garantera att jag efter bästa förmåga försökt att uppnå detta. Jag har för avsikt att tydligt skilja 
på vad som är observerat/insamlat samt vad som är analyserat för att göra det tydligt för 
läsaren. Jag har efter bästa förmåga intervjuat utan att lägga några värderingar i frågorna eller 
formulera ledande eller värdeladdade frågor (Dahmström, 2005). 
 
Genom att jag har använt mig av snöbollseffekten bör man känna till att urvalet blir begränsat 
och alla i populationen inte får komma till tals (ibid.). Genom att uppsatsen är av kvalitativ 
metod kan svaren jag får kanske inte heller fångas igen av någon annan forskare med samma 
frågor. På grund av detta kan man inte generalisera några av resultaten. 
 
Respondenterna kan även dem utgöra eventuella felkällor. De kan uppge fel svar av olika 
anledningar eller glömt hur och om något har hänt. För att jag skulle få så ärliga svar som 
möjligt har mina respondenter fått vara anonyma. För att man inte ska kunna koppla samma 
person med personliga åsikter har respondenterna har de fått fingerade namn. 
 
 
6. Intervjuer och analys 
 
Här presenterar jag resultat och analys från intervjuerna. Resultaten diskuteras och analyseras 
utifrån de teoretiska synvinklar jag presenterade under avsnittet teori. Dessvärre är det en 
omöjlighet att lyfta fram alla svar och åsikter som framkommit under intervjuerna. De åsikter 
och svar som presenteras grundar sig på de mest samstämmiga svaren om inget annat 
meddelas. 
 
6.1 Intervjupersonerna 
 
Intervjupersonerna är alla tjejer från 16 till 24 år. Alla tjejerna är bosatta i 
Storstockholmsområdet och bor hemma med familj. Tjejerna studerar eller jobbar på heltid. 
Familjebilderna hos tjejerna ser lite olika ut, en del bor bara med ena föräldern, andra med 
både mamma och pappa, en del har syskon och andra inte. Utifrån min analys har jag inte 
kunnat se att detta skulle påverka resultatet, det finns inga mönster här. 
 
För att inte lämna ut mina intervjupersoner har jag efter överenskommelse valt att använda 
mig av fingerade namn.  
 
6.2 Identitet  
 
Alla individer är olika och lika många personer som jag intervjuat lika många svar har jag 
också fått på frågan: hur uppfattar du dig själv som person? Men ett drag är ändå 
återkommande, alla tjejerna har varit positivt inställda till sig själva och de enda negativa 
sidorna som nämns är trötthet. 
 
När jag tar upp ämnet identitet pratas det mycket om olika livsstilar, musiksmak och kläder, 
någon nämner ridningen och att hon är en ”stalltjej”. Tjejerna hittar sin inspiration överallt, 
vännerna är en av de stora inspirationskällorna. 
 

”Min bästa kompis är som min tvilling, vi gör det mesta tillsammans!” - Cecilia 
 
Respondenterna är också helt eniga när det gäller hur de önskar och hoppas att andra uppfattar 
dem som individer. 
 

”Jag hoppas att andra uppfattar mig som en glad och trevlig person. Det hoppas jag. Och 
rolig.” - Anna 
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”Jag vill att andra ska tycka om mig för den jag är.” – Camilla 
 

Det är viktigt att vara omtyckt och att man uppfattas som en glad och trevlig person som 
andra vill vara kring. Att vänner är särskilt viktigt, detta finner vi också stöd hos från Petters 
(2006) och att detta är särskilt viktigt för tjejer. Malm Andersson (2006) menar att ungdomar 
är beroende av vad andra tycker och tänker om dem och att ungdomars skapande av 
identiteten uppstår i interaktion med andra och sig själv. Vännerna fungerar som en 
referenspunkt för den egna identiteten och för livet. 
 
6.3 Bloggen och fritiden 
 
I dag har tekniken gett oss nya potentialer för fritid. Många spenderar stora delar av sitt liv på 
Internet och just bloggandet har blivit stort. Bloggandet och bloggosfären är en av vår tids 
subkulturer och är också ett av nutidens många fritidsintressen.  
 
Anledningarna till varför man började blogga är till den största delen att man antingen hade en 
vän som börjat och att man därför testade eller att man läst bloggar och började för att det 
verkade som en kul grej. 

 
”Jag tyckte det verkade vara en rolig grej.” - Anna 
 
”Jag såg många andra som bloggade eller alltså jag läser många andras bloggar och det 
verkade så kul på något sätt. Nu är jag fast.” - Malin 

 
Intervjupersonerna har bloggat i allt från 3 månader till 2 år och ingen har några planer på att 
lägga ner bloggandet. Tjejerna bloggar olika mycket, det är allt från ett par timmar om dagen 
till en timme ett par gånger i veckan. Mycket tid går också åt till att läsa andras bloggar och 
att hitta inspiration till egna bloggandet. Inspirationen hittar man överallt, i vardagslivet, hos 
andra bloggar, tidningar och annan media. 
 
De unga tjejerna har alla olika scheman och aktiviteter som de gör på fritiden. Några har flera 
aktiviteter i veckan och andra har inga särskilda aktiviteter men tiden räcker ändå inte till. 
 

”Jag tycker aldrig jag har tillräckligt med fritid, det är mycket i skolan hela tiden så man har 
alltid att göra där.” - Sofia 

 
Att träffa kompisar är den aktivitet som tar mest av den fria tiden och som man tycker är 
viktigast. Bloggen tycker man också är viktig och flera nämner att den till och med tar lite för 
mycket av deras fritid. 
 

”Jag träffar kompisar, shoppar, går på bio och ja det vanliga man gör. Förut spelade jag 
piano men jag gör inte det längre och så håller jag på med bloggen.” - Anna 
 
”På helgerna hinner jag träffa kompisar och en del annat men annars är det mest tv och 
blogg.” - Cecilia 
 
”Jag känner att jag måste blogga även om jag inte har lust ibland för annars sviker jag de 
som läser bloggen. Det kan kännas lite stressigt.” - Hanna 

 
Men trots att bloggen kanske blir ett måste ser alla tjejerna den som en betydande del av sin 
fritid och en rolig del som de gärna lägger ner tid på. 
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6.4 Bloggen som social scen och uttrycksmedel  
 
Vad man bloggar om är olika, intresseområdena skiljer sig från mode till dikter och tankar 
kring det egna livet. Men tjejerna nämner alla att bloggen till stor del handlar om dem själva, 
deras liv, deras åsikter och värderingar. Hur mycket man visar upp av sig själv är också det 
individuellt, en del av tjejerna väljer att vara jättehemliga medan andra går ut med bara bilder 
men inget namn eller tvärtom. 
 

”Jag visar inte hela mig på bild, jag hugger av huvudet. Jag skriver inte heller mitt riktiga 
namn. Men mina vänner känner till att jag har den här bloggen så de vet ju vem jag är. 
 - Cecilia 
 

Den anonymitet som Internet tillhandahåller gör också att man känner sig tryggare och kan gå 
ut med känslor på ett annat sätt och till flera okända människor än vad man någonsin skulle 
göra i verkliga livet.  
 

”Ja, alltså, om jag mår dåligt så skriver jag oftast det på bloggen. Och om jag mår bra eller 
när det hänt något kul.” - Camilla 
 
”Det kan vara skönt att få ur sig saker på bloggen ibland och så kan man få en kommentar 
av någon som vart med om samma sak då kan allt kännas lite bättre.” - Anna 

 
Bloggandet kan fungera som en flykt från verkligheten där de unga kan hitta en identitet som 
de kanske känner sig mer bekväma i än sin verkliga identitet. På bloggen kan man också 
omforma identiteten på ett lättare sätt än i verkligheten. En del väljer att vara sig själva på 
bloggen men kanske inte visa upp hela sitt jag och en del väjer att lägga till information som 
inte är sann. 
 

”Ja, allt jag skriver är sant men jag ändrar namn på vännerna. En vän hon heter till exempel 
E på bloggen så att bara vi vem det är. Men allt är sant.” - Anna 
 
”Det jag skriver är sant till 60 procent resten hittar jag på, då är det oftast sådant jag 
drömmer om så det är inte bara ljug”. - Sofia 
 
”Allt jag bloggar om är riktigt fast jag väljer ju att inte visa allt, vissa bitar väljer jag att inte gå 
ut med tillexempel hur jag ser ut” - Camilla 
 
”Jag bloggar bara om mode ett av mina intressen. Jag skriver från en personlig synvinkel 
men ingen vet om vem jag är.” - Hanna 

 
De tjejer som lägger till information eller altererar information om sig själva tycker inte att det 
är något konstigt med det. Man säger såhär: 
 

”Jag kommer ändå aldrig träffa de som läser min blogg”. - Malin 
 
”Det blir mer spännande på det sättet” – Sofia 

 
I dagens samhälle är man inte fast vid ett jag utan kan växla mellan fler olika jag beroende på 
situation. På bloggen utnyttjar tjejerna denna möjlighet genom att kanske inte visa hela sig 
eller lägga till sådant som de anser situationen kräver. Det är inget märkvärdigt för tjejerna att 
växla mellan olika identiteter, även detta har blivit en del av deras identitet. Idag ser man 
identiteten som en mångfald att växla mellan olika jag är inte ovanligt eller konstigt (Turkle, 
1997).  
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Att blogga kan ge spänning i tillvaron, med hjälp av bloggen kan man leva ut fantasier och 
bloggen kan därmed fungera som en motpol till ett vardagsliv som går på rutin (Turkle, 1997).  
Bloggen kan även ge avkopplig och ha en terapeutisk verkan precis som Ziehe (2000) menar 
att dagboken har. 
 

”Jag kopplar av när jag bloggar. Jag får ur mig saker och det känns bra.” – Hanna 
 
”När ingen annan lyssnar så skriver jag!” - Camilla 

 
En del kopplar av när de bloggar och använder bloggen som en sorts terapi medan andra 
känner att de uppnår något genom att få många kommentarer och därmed feedback på det 
dem skriver och bloggar om. 
 
Lövgren och Ganetz (1991) menar att hur en individ uppfattar sig själv uppstår i dialog med 
andra människor. Och bloggandet handlar många gånger om mycket mer än att skriva inlägg 
och publicera bilder, det handlar om sociala kontakter, feedback och kommunikation 
(Svensson Blomst, 2006). 
 

”Jag har faktiskt hittat flera goda vänner med bloggen, men vi pratar bara online.” - Cecilia 
 
”Jag kommenterar i många kompisars bloggar  men jag har också  träffat nya kompisar via 
min blogg. Det är kul eftersom mina riktiga kompisar tycker jag är alldeles för 
modeintresserad, då kan jag snacka med folk på bloggen istället.” - Anna 

 
Alla har kommit i kontakt med andra individer med hjälp av bloggen och de flesta säger att de 
lärt känna många andra människor i samma situation och med samma intressen som de själva. 
Kontakter skapas då genom att man kommenterar i de inlägg man publicerat på bloggen. 
Möten online kan många gånger vara lättare än i verkligheten genom att man som individ inte 
blir placerad i ett fack utan själv formar social status och identitet utifrån situation (Turkle, 
1997). Bloggen fungerar som en yta för kontaktskapande mellan personer med samma 
intressen. Bloggen blir således en social scen där identiteter skapas (Berggren 2000). Genom 
bloggen kan man också träffa likasinnade, personer som har samma intressen som en själv. 
 
En stor del av bloggandet är kommentarerna, både när man svarar på andras kommentarer i 
egna bloggen men också de avtryck man lämnar hos andra. Det är bland annat så man 
”umgås” med sina bloggemenskaper. Men med vissa umgås man på andra sätt också. Den 
större delen av tjejerna nämner att de faktiskt umgås med personer som de kommit i kontakt 
med hjälp av bloggen. Umgänget med nätbekantskaperna har bara skett online.  
 

”Ja alltså jag pratar ju med andra på bloggen, de som kommenterar och så. Mina vänner 
läser bloggen och ibland kommenterar de mina inlägg” - Sofia 

 
Bloggen fungerar även som en öppen dagbok där vänner från verkliga livet kan kika in och 
läsa och titta på bilder och hålla sig uppdaterade om bloggarens liv.  
 
Alla tjejerna läser andras bloggar och blir på så sätt en del av bloggosfären, det sociala 
nätverk som knyter samman alla bloggar. Genom att läsa andras bloggar hittar man 
inspiration och idéer till egna bloggen. 

 
”Jag läser många bloggar. En del är roligare än andra så de går man in på oftare. De ger väl 
avkopplig eller ja det är kul och intressant att läsa dem.” - Cecilia 
 
”Kul och trevlig läsning. Nästan bättre än modetidningar.” - Hanna 

 
Att ta del av andras bloggande ger också avkoppling och kan även liknas vid att läsa en 
tidning. 
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6.5 Jag bloggar alltså finns jag 
 
Bloggandet handlar till en stor del om feedback och självbekräftelse. Man vill visa att man 
finns. Ziehe (2000) menar att denna typ av självbekräftelse bara kan ske om den innefattar 
uppmärksamhet från andra, något han kallar subjektivering. Med bloggen kan man inte bara 
sända ut information och material man kan också få feedback på det man bloggat om via 
kommetarer från läsarna. Läsarna utgör en stor del i bloggandet. Med hjälp av läsarna och 
vännerna man fått via bloggen upplever man också att man blir någon. 
 
För ungdomar är det viktigt att synas med rätt personer och att vara i rätt sammanhang 
(Nilsson, 1998). Precis som det är viktigt att hänga med rätt vänner blir det också viktigt att 
blogga om rätt saker och att läsa vissa bloggar. 
 

”Jag har ungefär 6 bloggar som jag läser dagligen, de är lite som en bibel. Där kan man läsa 
om det senaste.” - Camilla 

 
”Jag inspireras av andra innan jag skriver på min blogg, det tror jag många gör.” - Sofia 

 
Genom att tjejerna testar och söker efter nya idéer och åsikter kan de också skapa sig en 
identitet. Med datorn kan man nå andra världar och kulturer som hjälper till i 
identitetsskapandet (Turkle, 1987). 
 
Malm Andersson (2006) konstaterar att ungdomar är nyfikna och söker nya kontakter och att 
ungdomar hela tiden behöver bekräftelse från andra. Mejl och inlägg är ett bevis på sådan 
bekräftelse. Bekräftelsen man får från andra bidrar till den egna identiteten och till en positiv 
relation till sig själv. På frågan om det är viktigt att ha läsare till egna bloggen svarade alla 
tjejerna ja.  
 

”Klart det är viktigt, om ingen läser då skulle jag nog inte skriva” - Sofia 
 
”Det är kul att veta att någon läser ens blogg liksom.” - Anna 
 

Ett par av tjejerna hoppas även att deras bloggande ska leda till något större i framtiden, till 
exempel att man ska få jobb eller andra möjligheter inom det område man bloggar. Och det är 
kanske inte alldeles fel av dem att tro det. Idag kan fritiden ses som nyckeln till arbete eller 
andra möjligheter (Nilsson, 1998). Genom bloggen får man visa upp sig, visa vem man är och 
vad man kan samtidigt som man når ut till många.  
 

”Mitt bloggande låter mig vara kreativ, jag får hålla på med bilder och text sådant jag inte 
normalt gör på dagarna. Fast som jag gärna skulle vilja jobba med!” - Malin 

 
Den egna bloggen betyder mycket för alla tjejerna. Bloggen är en del av dem, ett stort intresse 
som både ger uttryck för individen åsikter tankar funderingar, dela med sig, nya idéer och 
bibehåller gamla samt skapar nya sociala kontakter. 
 

”Ja, jag skulle inte vilja vara utan den i alla fall. Den betyder ganska mycket.” - Anna 
 
Ziehe (1986) kallar det för ontologisering, det som ger mening åt livet och trygghet i tillvaron. 
Bloggen kan mycket väl fungera som en sådan trygghet och ge mening åt innehavaren. 
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7 Resultat och slutsatser 
 
Med stöd hos Nilson (1998) menar jag att fritid för unga handlar just om att koppla av och att 
fly verkligheten och vuxenvärldens kontroll för en stund, den handlar också om upplevelser, 
att ha kul och träffa kompisar. Fritiden fungerar också som en social scen där man knyter 
kontakter och tar del av nya kulturer och upplevelser. Fritiden fungerar som en fast punkt, en 
trygghet och struktur i vardagen. Genom fritiden kan man således också skapa den person 
man är, skapa sin identitet. (Berggren, 2000).  
 
Att forma sig själv, sin identitet, är ett ständigt pågående process som hela tiden konstrueras 
och omkonstrueras av den omgivande världen. I ungdomsåren söker man intensivt efter sin 
identitet, det är då man ska hitta sin identitet och bygga sig själv.  
 
Det är mycket som formar identiteten, alla val man gör i livet påverkar. Väljer man att blogga 
så påverkar det, det handlar om individens samspel med världen (Giddens, 1996). Vissa delar 
av identiteten är låsta, till exempel hur man ser ut och vilket ursprung man har. Andra delar av 
identiteten är valfria, man väljer till exempel själv vilka fritidsintressen man ska ha. Men med 
Internet kan man låsa upp de låsta delarna av identiteten och också omforma dessa delar. Man 
kan vara någon man önskar att man vore genom att utesluta eller lägga till vissa element till 
sin identitet. 
 
På bloggen får alla chans att komma till tals oavsett hur man ser ut eller hur man är. Man är 
också fri att skapa den person man själv önskar vara på nätet. Dagens människor är 
mångfacetterade, man anpassar hela tiden sin identitet utifrån olika situationer och platser. 
Alla har olika identiteter på bloggen. Man visar upp olika mycket av sig själv, man kanske 
ändra attribut eller lägga till eller ta bort vissa element av sig själv och sin person. Genom att 
testa nya identiteter och nya situationer kan man också få hjälp i sitt identitetsskapande 
(Turkle, 1987). 
 
Fritid och identitet hör samman och präglas av varandra. Fritid är olika för olika personer och 
gemensamt för mina intervjupersoner är att de alla bloggar som fritidsintresse. Genom att de 
sett andras bloggar tycker man det verkar kul och vill själv testa, kanske har till och med en 
vän som har en blogg och man vill inte vara olik denne och startar därför en egen. Valet att 
starta en blogg är således en del av den egna identiteten. Man söker sig till de intressen som 
passar bäst överens med de behov man har. Genom att man bloggar kan man hitta nya 
gemenskaper, få bekräftelse och feedback av andra och uttrycka känslor och åsikter. Bloggen 
blir en yta där man kan både skriva och visa upp bilder på det mesta, ämnesområdena är 
oändligt många, därför passar detta intresse också många olika individer. Bloggen blir vad 
man gör den till. 
 
För unga kan bloggen fungera som en sfär bortom vuxenvärlden. En plats där man kan smita 
undan en stund och fantisera eller intressera sig för sådant man tycker är av vikt. Man kan 
också inspireras av att läsa andras bloggar och på så sätt kan man hitta nya attribut som man 
kanske eller kanske inte vill tilldela den egna identiteten. Bloggen kan också fungera 
terapeutiskt, som en plats där man kan få ur sig tankar och känslor och där man kan koppla 
av. Allt detta är viktigt i skapandet av den egna identiteten. 
 
Med stöd av Ziehe (1986) och Giddens (1997) teorier menar jag att många individer i dagens 
samhälle förväntar sig att andra ska se dem och bekräfta dem. Genom bloggen kan man också 
få feedback på det man publicerar och på så sätt bekräftelse och bli någon. Genom bloggen 
kan man bli någon. Bloggen har betydelse för bloggarna och deras liv, den existerar i 
vardagen som vilken annan fritidssyssla som helst. Bloggandet handlar om social interaktion, 
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man träffar nya bekantskaper bortom tid och rum. Möten som kanske aldrig kunnat ske i det 
vanliga livet sker. 
 
Lövgren och Ganetz (1991) menar att en individs självuppfattning uppstår i dialog med andra 
och genom bloggen möter man både nya bekantskaper och gamla vänner. Bloggandet kan 
många gånger handla om att knyta sociala kontakter snarare än att bara skriva inlägg 
(Svensson Blomst, 2006). 
 
Med bloggen kan man reflektera över sin identitet, livet och meningen i livet. Med bloggen 
kan man också bygga sin identitet genom nya intryck, nya bekantskaper, umgänge samt 
genom feedback och bekräftelse från andra. 
 
För mina respondenter har bloggandet blivit en del av deras identitet och deras identitet slutar 
aldrig omskapas och utvecklas. Identiteten omformas hela tiden av bloggandet, ur 
kommunikation med andra individer och av den omgivande världen. Jag menar att bloggen 
som fritidsintresse följaktligen kan sägas påverka unga tjejers mening och identitetsskapande 
precis som allt annat runt och kring individen kan påverka. 
 
 
8 Sammanfattning 
 
Att ha en blogg, eller dagbok på nätet, har blivit otroligt stort och populärt den senaste tiden. 
Bloggandet har blivit ett fritidsintresse för många, en plats där man kan dela med sig av sina 
tankar, reflektera och fundera. Då fritiden är en viktig arena för skapandet av ungdomars 
identitet tyckte jag att detta ämne var intressant att undersöka. Många unga tjejer har idag 
tagit till sig nätet och bloggen som medium och spenderar idag sin fritid med att blogga. Jag 
menar att detta är intressant då det belyser ett nytt fenomen, bloggen, både som uttrycksform 
och som identitetsverktyg men också som fritidsintresse i samhället idag. Det är också 
intressant att fokusera på tjejer och lägga fokus på deras åsikter om nätet, en ”värld” som 
annars är och har varit relativt mansdominerad. 
 
Syftet med studien har varit att reda på hur unga tjejers mening och identitet kan formas 
genom att de bloggar. Jag har haft för avsikt studera vad man eventuellt kan få ut av att 
blogga förutom just själva bloggandet i sig. Jag ville ta reda på om bloggen som fritidsintresse 
kunde fungera som ett verktyg i identitetsskapandet. Jag har valt att lägga fokus på unga tjejer 
och deras bloggande på fritiden. Min frågeställning har varit: Hur kan unga tjejers mening och 
identitet formas med bloggen som fritidsintresse?  
 
Jag har valt att använda mig av postmodern teori då jag menar att många olika faktorer som 
exempelvis attityder, personlighet, identitet spelar in i det sociala livet och påverkar individer 
i deras tänkande och hela dess person. Jag har valt att främst använda mig av Anthony 
Giddens teorier kring samhälle och individ. Giddens talar mycket om just identitet och 
reflexivitet, begrepp som spelar en stor roll i det moderna livet. Andra teoretiker jag använder 
mig av är Sherry Turkle som fokuserar sig på kommunikation och interaktion med hjälp av 
datorn något som bloggare kommer i kontakt med varje gång de bloggar. Jag har också använt 
mig av Ziehe och hans teorier kring ungdom och modernisering.  
 
Studien antar en etnometodologisk inriktning, en gren som skildrar vad människor gör i 
vardagliga situationer. Jag har haft för avsikt att dyka djupt in i fenomenet och komma nära. 
Jag ville försöka förstå och ta del av individernas tankar kring fenomenet. Jag har därför 
använt mig av kvalitativ metod.  Jag har gjort intervjuer med sex tjejer som bloggar på 
fritiden. Tjejerna är alla mellan 16 till 24 år och bosatta i Storstockholm.  
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Att forma sig själv, sin identitet, är ett ständigt pågående process som hela tiden konstrueras 
och omkonstrueras av den omgivande världen. I ungdomsåren söker man intensivt efter sin 
identitet, det är då man ska hitta sin identitet och bygga sig själv. Fritiden fungerar som en fast 
punkt, en trygghet och struktur i vardagen. Genom fritiden kan man således också skapa den 
person man är, skapa sin identitet (Berggren, 2000). 
 
Bloggen har betydelse för bloggarna och deras liv, den existerar i vardagen som vilken annan 
fritidssyssla som helst. Bloggandet handlar om social interaktion, man träffar nya 
bekantskaper bortom tid och rum. Med bloggen kan man också bygga sin identitet genom nya 
intryck och genom feedback och bekräftelse från andra. Det är mycket som formar identiteten, 
alla val man gör i livet påverkar. Väljer man att blogga så påverkar det, det handlar om 
individens samspel med världen (Giddens, 1996).
 
Mina respondenter bloggar alla för att de sett andra som bloggat och att det verkade som en 
kul grej. För mina respondenter har bloggandet blivit en del av deras identitet och deras 
identitet slutar aldrig omskapas och utvecklas. Identiteten omformas hela tiden av bloggandet, 
ur kommunikation med andra individer och av den omgivande världen. Fritid och identitet hör 
samman och präglas således av varandra. Jag menar att bloggen som fritidsintresse 
följaktligen kan sägas påverka unga tjejers mening och identitetsskapande. 
 
 
9 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
 
Det har varit både givande kul och spännande att få möta mina intervjupersoner och få en 
liten inblick i deras liv och bloggande. Det har varit otroligt intressant att få lyssna på hur de 
uppfattar saker och ting. Det har även varit givande att ta del av den forskning som finns inom 
ämnet bloggning och de teorier som hjälp mig i min analys. Detta har gett mersmak. 
 
Ämnet identitet är så otroligt stort då identiteten formas och omformas hela tiden. Fritiden är 
en stor del av livet och således även identiteten. Att kika vidare på hur olika fritidsintressen 
påverkar människan borde vara intressant att fortsätta forska i. Också Internet och fritiden är 
två jättestora ämnen som idag går hand i hand. Allt fler personer använder Internet på fritiden 
idag och forskning kring detta känns både aktuellt och intressant. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Frågor om bakgrund 

• Namn 

• Ålder 

• Ort 

• Boende (eget boende, bor hemma etc.) 

• Sysselsättning 

• Hushållet? (Sambo/Föräldrar/Syskon?) 

 

Identitet 

• Vad är identitet för dig? 

• Beskriv dig själv och din personlighet. 

• Hur uppfattar du dig själv som person? 

• Hur tror du att andra uppfattar dig? 

• Hur vill du att andra ska uppfatta dig? 

• Finns det något hos dig själv som du skulle vilja ändra på? 

 

Fritiden i allmänhet 

• Hur mycket tid till fritid tycker du att du har? 

• Hur spenderar du din fritid? (Har du andra fritidsintressen utöver bloggen?) 

 

Bloggen på fritiden 

• Hur kommer det sig att du började blogga? 

• Hur länge har du bloggat? 

• Hur ofta bloggar du? (Hur mycket tid tar bloggen upp?) 

• Var bloggar du (Hemifrån/i skolan/på jobbet etc.) 

 

Bloggens användningsområde 

• Vad bloggar du om? (Ämne). 

• Vad vill du förmedla med din blogg? 

• Uttrycker du dig genom bloggen? På vilket sätt? 

• Hur får du inspiration till det du skriver?  

• Vad tycker du att bloggandet ger dig som person? 
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• Ger bloggen dig något som inget annat kan ge? 

Kommunikation med bloggen 

• Hur presenterar du dig på bloggen? Säkerhet /anonymitet? Visar du ditt riktiga jag? 

• Umgänge kring bloggen? Gemenskaper? Kommunikation? Läsare? 

• Vad diskuteras/ vad diskuteras inte? 

• Läser du andras bloggar? Vad ger det dig isf? 

• Svarar du på kommentarer i egna bloggen? Vad ger kommentarerna dig? 

• Kommenterar du i andras bloggar? 

• Vänner genom bloggen? 

 

Mening 

• Vad betyder din blogg för dig? 

• Vad betyder andras bloggar för dig? 

 

Övrigt 

• Eventuella egna kommentarer och funderingar kring bloggandet. 
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