
1. Inledning 
Att blogga och dela med sig av sina tankar och vad som sker i ens vardag, har blivit allt 

vanligare. I Sverige har andelen som bloggar nästan fördubblats sedan år 2007 (Findahl 

2009, s. 7) samtidigt har andelen som läser bloggar också ökat (ibid. s. 24). På 

bloggarna går det att läsa om allt från vad bloggförfattarna hittar på under dagen till 

åsikter om var gränsen går för att anses vara "fet" och hur "fult" det är att vara något 

annat än "size 0". Det skrivs flitigt om plastikoperationer, bloggarnas alkoholvanor eller 

provokationer av andra slag. Inget ämne är för stort eller för litet, för vulgärt eller för 

stötande i en blogg. Allt får utrymme. 

Variationen och allvaret på ämnen sätter igång en rad diskussioner, både hos bloggarna i 

fråga och hos andra bloggare som vill vara med i diskussionen och uttrycka sina 

personliga åsikter. Detta har kommit att bli en viktig del i bloggfenomenet och faktum 

är att bloggare försöker få sina inlägg lästa och röster hörda, antingen genom att skriva 

inlägg i sina egna bloggar, eller kommentera hos andra bloggare. 

  

Bloggfenomenet är ett relativt nytt och populärt medium som om har lite forskning 

bakom sig. Därför anser vi det vara av vikt att undersöka de mest besökta bloggsidornas 

framställning, när närmare 100.000 personer besöker bloggarna i fråga varje dag. 

Bloggarna är Kissies och Kenzas blogg, som drivs av två 18 åriga tjejer, bosatta i 

Stockholm. 

  

1.1 Bakgrund 
Här följer en bakgrundsredogörelse för vad en blogg är och hur den har utvecklats 

genom åren. En blogg är en flitigt uppdaterad webbplats där en bloggare oftast skriver 

informella och kortfattade inlägg, som kan handla om allt från nyheter och politik till 

mode och musik. Det fungerar som så att det senaste inlägget hamnar överst, då de 

publiceras i omvänd kronologisk ordning. Bloggandet som fenomen i sig har inte 

existerat länge. Det började i mitten av 1990-talet, i USA, men har utvecklats på riktigt 

sedan 1999 och spridits till andra länder, både fattiga länder och länder där 

yttrandefriheten är begränsad. Bloggar förekommer bland annat i form av fotobloggar, 

videobloggar etc (Våge, 2005 s. 9f). Fotobloggar utmärks av foton och bilder som 

bloggare väljer att dela med sig och videobloggar uppdateras med korta videoklipp där 
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bloggare kommunicerar via kameran ut till sina läsare. Dessa bloggar varierar kraftigt 

till innehåll och hur de ser ut. Något som kännetecknar en blogg är bland annat att den 

är enklare att skapa än exempelvis vanliga webbsidor samt att den uppdateras oftare 

med väldigt varierande innehåll. Bloggsidor används bland annat för 

kunskapsförmedling, nyhetsrapporter och rent dagboksskrivande (ibid.). 

  

Den första bloggsidan anses vara Tim Berners-Lees webbsida där det lades ut adresser 

och länkar till andra webbplatser (ibid, s. 10). Tim Berners-Lee är upphovsmannen till 

WWW (NE, A Tim Berner-Lee 2009), alltså World Wide Web på Internet. Den som 

kom på ordet weblog är Johan Barger, som hade en egen blogg kallad Robot Wisdom, 

1997 då bloggar beskrevs som ”links with commentaries”, ”news sites” eller ”filters” 

(Våge, 2005, s. 11). År 1998 fanns det cirka 30 weblogs, som tillsammans bildade ett 

nätverk där alla länkade till varandra. Under 1999 kom dessa ”weblogs” att kallas för 

”wee-blogs” av Peter Merholz men slutligen kom de att kallas för ”blogs” – bloggar 

(ibid, s. 12). 

  

I början förekom det mest bloggsidor som skapats av IT-folk som ofta hade 

programmeringskunskaper och kunde bland annat webbspråket HTML, men i mitten av 

1999 då det uppstod en explosion av bloggande, skapades för första gången gränssnitt 

där det inte behövdes speciella förkunskaper. Den första webbtjänsten i världen var 

Pitas.com som lanserades och var gratis. Gränssnittet på tjänsten var väldigt enkel och 

den som ville kunde öppna upp ett bloggkonto där. Genombrottet stod företaget 

PyraLabs för med Blogger.com, som skapades genom tanken att det skulle vara enkelt 

att blogga (ibid, s. 13). 

  

De som nu hade en blogg kunde samma år registrera sig på en bloggportal (Eatnweb 

Portal) där de sorterades upp i ämnen, språk och länder (ibid.). För att vara med i 

bloggportalen krävdes det endast att man hade en webbsida med daterade inlägg. 

  

Året 2000 växte bloggandet kraftigt och då fanns det tusentals bloggar till skillnad från 

tidigare. Nu gick det också att kommentera på varandras bloggar, och det kunde vem 

som helst göra, både anonymt och med alias. Detta i sig gav en möjlighet för diskussion 

bloggare emellan och bidrog till interaktivitet som skapade spontana "communities" och 

sociala nätverk (ibid, s.14ff). En community är en nätmötesplats där individer delar 
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gemensamma intressen (NE, B community 2009). Terroristattacken mot USA som 

skakade världen den 11 september 2001 påverkade bloggutvecklingen. Många nya 

bloggar dök upp och spred viktig information kring själva händelsen. Det startades även 

bloggar av journalister från den traditionella medievärlden. Särskilt i USA har bloggar 

blivit något av "media watch dogs" som håller koll på att journalisterna verkligen 

framför sanningen (Våge, 2005, s. 19). Vid flera tillfällen har det kommit fram 

avslöjande information som skakat medievärlden. Dessa i sin tur ledde till att 

bloggsidornas inflytande inte längre kunde ignoreras (ibid. s. 20). 

  

Sett till över hela Sverige är det bara 5 procent av befolkningen som bloggar, men hela 

37 procent läser andras bloggar. Bloggar används främst av yngre personer, som 

domineras av kvinnor i åldrarna 16-25 år. Av dessa är det 20 procent som bloggar och 

19 procent har gjort det någon gång, två av tre läser andras bloggar. Skrivandet och 

läsandet av bloggar har blivit en del av deras vardagsanvändande av Internet. 

Uppskattningsvis är det 400 000 människor som bloggar och det absolut vanligaste är 

"dagboksberättandet", vilket innebär att den handlar om bloggarens egna jag och 

vardagsliv med ämnen som barn, djur, resor, mode och kläder. Den näst största andelen 

bloggar handlar om hobbys som konst, litteratur och musik. Till sist finns en mindre 

andel som handlar om arbete, politik och samhällsåsikter (Findahl, 2009 s. 31ff). 

  

1.2 Syfte och frågor 
Syftet med denna studie är att identifiera hur de två största bloggarna väljer att 

framställa sig själva på sina bloggsidor samt även hitta de gemensamma faktorerna och 

skillnaderna på de två mest besökta bloggarna på bloggportalen.se. Syftet med studien 

är även att synliggöra återkommande diskurser, maktstrukturer och även se på inläggen 

ur ett genusperspektiv.

  

För att göra det ska vi försöka svara på dessa frågor: 

  

1. Hur väljer personerna bakom Sveriges två största bloggar att framställa sig  

själva i respektive blogginlägg, ur ett CDA- och genusperspektiv? 

2. Vad har de topp två bloggsidorna, på bloggportalen.se gemensamt?  

3. Finns något som skiljer dem åt, och vad är det i sådana fall? 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avser behandla endast svenska bloggsidor, som finns registrerade på 

bloggportalen.se. Anledningen att de är tagna från bloggportalen.se är därför att denna 

är den största portalen för bloggar i Sverige. Fokus ligger på de två bloggarna som finns 

med på första plats under "privatbloggar" och "proffsbloggar", som mest besökta på 

bloggportalens förstasida där de inte är specificerade under något särskilt ämne eller 

plats i landet utan efter antal besökare. 

  

Det som kommer behandlas ur de två utvalda bloggsidorna är textinläggen och bilder 

från respektive blogg under måndagen och fredagen vecka 45.  

  

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds i första kapitlet med bakgrund kring bloggar och bloggande, 

tillsammans med presentation av uppsatsens syften, frågeställningar och avgränsningar. 

Därefter presenteras den tidigare forskningen kring bloggfenomenet där även 

bloggstrategier redogörs för i andra kapitlet. Nästa kapitel tar upp de teoretiska 

utgångspunkterna där bland annat kritisk diskursanalys tydliggörs tillsammans med en 

mer ingående beskrivning av de teoretiska delarna som kommer att behandlas i 

analysen. 

  

I kapitel fyra redogörs för urval och material, urvalsproblem samt kritisk diskursanalys 

och visuell diskursanalys som metod samt tillämpning av metod. Där tydliggörs även 

nyckelteman för bildanalysen presenteras och klargörs. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av metodproblem. 

  

I kapitlet efter detta redovisas resultaten och analysen. I kapitel sex presenteras 

slutsatser och diskussioner där även svar på uppsatsens frågeställningar redovisas. Det 

som även kommer belysas är eventuella problem vid arbetets gång tillsammans med 

förslag på vidare forskning. Slutligen avrundas uppsatsen med en sammanfattning. 
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2. Tidigare forskning 
Det finns relativt lite forskning om bloggar, och studier som använder liknande syften, 

teorier och metodprinciper som på denna uppsats ter sig inte existera alls. Fem stycken 

relevanta studier kommer emellertid lyftas fram i detta avsnitt som sätter denna uppsats 

i en kontext av andra studier om bloggar samt studier som visar hur kvinnor framställs i 

medier. 

  

2.1 Studier om bloggande
Bonnie A. Nardi från University of California, Diane J. Schiano och Michelle 

Gumbrecht som båda är från Stanford University har genomfört en studie som heter 

Blogging as Social Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary, där 

syftet är att diskutera motivationen att blogga, den sociala interaktion som karaktäriserar 

bloggen, och relationen till bloggarnas läsare. De använder sig av en etnografisk 

intervjumetod med personer bakom bloggar med en mindre publik. I resultatet kommer 

de fram till att bloggen skapar publik, men att publiken också skapar bloggen. Detta 

sker bland annat genom att vänner säger till andra vänner att börja blogga, läsare säger 

till bloggaren att de vill se nya inlägg, bloggare skriver inlägg som relaterar till läsarna, 

samt att bloggare fortsätter deras diskussion med läsare i andra medier utanför bloggen. 

  

De beskriver att bloggar är mer som en radioshow än en dagbok. Bloggare kan sända ut 

vilka meddelanden de vill utan avbrott, vilket även en radiokanal kan göra och få en 

viss feedback på innehållet i form av kommentarer. Detta jämförs med att lyssnare kan 

ringa in till radiostationen och exempelvis kunna önska låtar eller tycka till om 

programmet. I bloggen skriver- och relaterar bloggförfattaren mer till sina läsare, vilket 

skiljer sig från dagboken som skrivs mer för sig själv. 

I studien Presentation of Self on the Web: an ethnographic study of teenage girls’  

weblogs, skriven av Denise Sevick Bortree från University of Florida i USA, 

undersöker hon utmaningar och risker med att bedriva en mellanmänsklig 

kommunikation i ett massmedium och "self-presentation" strategier som används för att 

förhandla om en dubbel publik. Hon gör en etnografisk observation av 40 stycken 

tonårsbloggar, och en fördjupad analys gjordes på sex stycken av dessa. Därefter 

gjordes även djupintervjuer på på 13 stycken bloggande tonårstjejer, som inte var en del 
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av den etnografiska studien. Författaren använde sig utav Dominicks (1999) teori om att 

det finns fem strategier för att presentera sig själv. De lyder följande: 

  

 Inställsamhet: En person som använder denna strategi har som mål att bli 

omtyckt av andra. Inställsamhet i detta fall innebär att den personen säger 

positiva saker om andra och en aning negativa om sig själv, är ganska blyg etc. 

 Kompetens/sakkunskap (även kallad egenreklam): Målet för denna strategi är att 

uppfattas som skicklig och kvalificerad. Påstående om förmågor, prestationer, 

resultat och kvalifikationer är ständigt återkommande. 

 Skrämsel: Personer som använder denna strategi har makt som mål. Typiska 

egenskaper är hot, uttalanden av ilska och eventuella obehag. 

 Exemplifiering: Målet med denna strategi är att uppfattas som moraliskt 

överlägsen. Egenskaperna är bl.a. ideologiska åtaganden eller kampvilja för en 

sak, självuppoffring och självdisciplin. 

 Åkallande: Målet är att visas hjälplös så att andra kommer och hjälper dig. 

  

Hon kommer fram till att bloggar är ett kreativt verktyg för tonåringar att upprätthålla 

relationer. Genom att skapa ett "säkert" utrymme för personliga åsikter och uttryck, kan 

tonåringarna läsa om varandras liv samt dela sina egna erfarenheter. Eftersom de inte 

endast bloggar inför vänner och bekanta, utan främlingar också, sätter de sig själva och 

sitt privatliv på spel. På det sättet krävs det att de håller en balans mellan vad som är 

intimt och inte. Utesluter de det ena eller andra finns risken att de stöter bort antingen 

vännerna och bekanta eller främlingarna från sina bloggar, och i vissa fall båda 

grupperna. Till skillnad från personliga hemsidor är bloggarna dynamiska och förändras 

varje vecka eller till och med dagligen, vilket kan innebära att läsare besöker bloggarna 

oftare för att läsa dem. 

  

Dessa framställningsstrategier går att finna hos de utvalda bloggarna i analysen, men vi 

skulle vilja påstå att det framkommer fler strategier utöver dessa. Det är viktigt att se 

över att författaren Dominick skrev dessa strategier redan år 1999, vilken kan göra dem 

en aning föråldrade.
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2.2 Studier om hur kvinnor framställs i medier
Courtney Carpenter och Aimee Edison från University of Alabama visar i sin studie 

Taking It Off All Over Again: The Portrayal of Women in Advertising Over The Past  

Forty Years, att kvinnor har framställts mer sexuellt än män, i reklam som publicerats i 

tidningar de senaste decennierna. Genom kvantitativ innehållsanalys ämnade de besvara 

frågorna om sex i reklam ökar och hur kvinnor framställs i reklam. De gör en 

jämförande studie utifrån en annan studie som är gjord 1988 och replikerar dennas 

tillvägagångssätt för att finna skillnader över tid. Tidningarna som då ingick, och som 

även nu alltså analyseras på nytt är Cosmopolitan, Redbook, Esquire, Playboy, 

Newsweek och Time.

De kommer även fram till att kvinnliga modeller har blivit avbildade på ett mer 

suggestivt och lockande sätt över tid, medan män tvärtom har blivit mindre framställda 

på detta vis. Kvinnor framställs mer i dekorativa roller och är mer troliga att bli 

avbildade på ett stereotypt sätt än män. Med dekorativ avbildning menas att de får rollen 

att bara göra bilden snyggare och på detta sätt blir ett objekt som inte fyller någon direkt 

funktion till reklammärket. 

Anja Hirdman (2002) la fram en doktorsavhandling som heter Tilltalande bilder:  

Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, där hon undersökte hur 

kvinnan framställs i just tidningarna Veckorevyn och Fib aktuellt under perioder från 

60- 70- och 90-talet. Med jämförandet av dessa tidningar ville hon fördjupa 

problematiken kring hur föreställningarna om genus produceras och förmedlas beroende 

på inriktningen av publiken. Gemensamt för Veckorevyn och Fib aktuellt var att de båda 

hade läsarens kön i fokus. Veckorevyn riktas främst till kvinnor och Fib aktuellt till 

män. Med jämförelsen ville Hirdman alltså (2002) se hur tidningarnas återkommande 

teman: sexualitet och samlevnad, uppvisades och producerades.

Metoden som användes var en tematisk innehållsanalys. Tidningarna blev analyserade 

utifrån vad man talar om och hur detta görs. Både text och bild behandlades via vad hon 

kallar för "visuellverbal helhet", där Hirdman (2002) undersökte den presentationen ett 

tema har och hur det framställs både språkligt och visuellt. Vidare hämtade hon 

inspiration från den retoriska och semiotiska läran för analys av materialen.
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I doktorsavhandlingen finner Hirdman (2002) bland annat att kvinnor i Fib aktuellt 

framställs som njutbara visioner både för kameran och för den manliga publiken. En 

tydlig och viktig del för tidningen var att de skapar en illusion av intimitet mellan den 

fotograferade kvinnan och läsaren. De presenteras som verkliga kvinnor, med en 

funktion att "vara där" för läsaren. Återkommande koder i bilderna var att kvinnorna 

tittar rakt in i kameran och poserar inbjudande för läsaren. Kvinnorna ska inte bara 

erbjuda sin kropp för att tittas på, utan också få en känsla av att läsaren ska få tillhöra 

henne. 

Vad gäller Veckorevyn fann Hirdman (2002) att en intimitet skapas när läsaren blir lärd 

genom att kolla på modellbilderna vad femininitet handlar om, hur man ska se ut och 

vad man ska ha på sig. Veckorevyn använde väldigt ofta samma erotiska koder som Fib 

aktuellt, genom bland annat blickar, kroppsspråk och poseringar. Tanken är här att 

kvinnor ska bli lärda hur man fångar blickar, alltså önskan att uppnå en status så att män 

ska kolla på en.  

 

I boken Sexindustrin på nätet: Aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden 

(2004) skriven av Sven-Axel Månsson och Peder Söderlind, har författarna bland annat 

analyserat två av de mest populära ungdomssajterna lunarstorm.se och snyggast.com år 

2003. På detta sätt beskrivs ungdomssajten snyggast.com:

    
Varje dag förnyas bildkavalkaden och besökarantalet är stort. "Fräscha" och "oskyldiga" 

semesterbilder varvas med "sexiga" och utstuderat pornografiska bilder. Under rubriken 

"närbilder" exponeras ansikten, förföriska ögon, fuktiga, pluttande läppar, halvöppna munnar, 

piercade navlar, nakna rumpor, rakade kön, tatuerade bröst m.m. Man kan notera att pojkarna 

som ligger på topplistan ofta ser ut som "pojkbandsmedlemmar", medan flickorna liknar 

"fotomodeller", långa, smala, brunbrända och "sexiga"(Månsson & Söderling 2004 s. 51).

De ungdomar som finns och visar upp sig på dessa sajter möjliggör även för deras 

besökare som vill kontakta de att kunna göra det via exempel deras e-post adresser eller 

användarnamn som ungdomarna hänvisar till på andra ungdomssajter så som 

Lunarstorm. På Lunarstorm erbjuds alla medlemmar att skaffa mer personliga sidor som 

kallas för "krypin" där oftast mer detaljerad information uppges. Många ungdomar är 

generösa med informationen om sig själva, och på detta sätt blir det enkelt att följa dem, 

från system till system, från sajt till sajt ifall nyfikenhet uppstår (ibid. s. 51f).
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De så kallade "fjortissajterna" ingår i det pornografiska nätverket på nätet och flertal 

pornografiska sajter länkar till sidor som just snyggast.com. Sajterna som är gjorde för 

fjortisar får in pengar via reklam som riktar sig till ungdomar så som dataspel och 

telefoni. Det är även vanligt förekommande att bilder som laddas upp på dessa 

ungdomssidor stjäls och publiceras på pornografiska sajter. En rätt så "oskyldig" bild 

från en ungdomssida kan enkelt få en helt annan innebörd då den byter kontext. I boken 

förekommer det ett exempel på en tjej vars bild stals från snyggast.com och hamnade på 

pinup.se. Pinup.se (numera kk.se) är en webbplats som pryds med ett stort antal bilder 

på unga tjejer och kvinnor och ägs av Flashback Media Group som dessutom driver 

malmskillnadsgatan.st webbsajten. Den sistnämnda sajten förmedlar adresser till 

prostituerade (ibid. s. 54ff).

Att ladda upp bilder på sig själv på nätet kan betraktas som ett uttryck för 

bekräftelsebehov vilket det i sig kan vara men det kan även finnas kommersiella 

baktankar för att "visa upp sig". Det förekommer hemsidor där bilder på tjejer 

publiceras, med exempelvis ansiktet och könsorganet censurerat. Den som besöker 

hemsidan har möjlighet att beställa originalbilderna direkt till sin mobiltelefon mot 

betalning, dock utan censur (ibid. s. 58).
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt kommer belysa de teorier som undersökningen tar utgångspunkt från och 

som även kommer tillämpas i analysen. Först redogörs för kritisk diskursanalys och 

sedan upplösningen av privat och offentligt i nya medier. Teorier om genus, kvinnan i 

historien och persona kommer även att belysas.

  

3.1 Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys (även kallat CDA, critical discourse analysis) har som 

utgångspunkt att en text ständigt är kontextuell på det sättet att den alltid verkar i ett 

sammanhang och istället för att endast betrakta en text som ett språkligt objekt tar 

användaren av kritisk diskursanalys ett steg tillbaka och studerar orsakerna som ligger 

bakom texten (Berglez i Ekström & Larsson 2000, s. 195). 

  

I denna teori studeras förekommande diskurser i texter. Diskursbegreppet innehåller 

flera olika definitioner. I den mest grundläggande definitionen är diskurs samtal mellan 

två eller flera personer. Denna definition har dock utvecklats med tiden och används nu 

också för att beteckna social interaktion, det vill säga "språk" (ibid, s. 200). Språket, 

alltså diskursen, bestäms av situationen, exempelvis är en pedagogisk diskurs ett särskilt 

sätt att tänka på om kunskap, uppfostran och lärande. Begreppet kan då användas för att 

hitta de olika perspektiv som texten kan ha (Ledin 1997, s. 72). Fairclough menar också 

att diskurser också går att tillämpa på bilder och kroppsgester (Fairclough 1995, s.54).

Makt är en viktig utgångspunkt för kritisk diskursanalys. Det är även viktigt att vi i 

dagens samhälle förstår relationerna mellan publiken och avsändaren (Fairclough, 1995 

s. 126). Att det ständigt pågår en diskursiv kamp om makten att definiera verkligheten. 

För att detta ska bli möjligt krävs det att konkurrerande diskurser trycks ner och stöts 

bort (Ekström & Moberg 2008, s. 128ff) för att andra ska nå en så kallad hegemonisk 

position (ibid. s. 133). 

Det innebär alltså att trycka ner exempelvis en grupp människor för att kunna komma 

högre upp och få mer makt för att sedan få möjlighet att dominera och överföra 

värderingar till de som befinner sig lägre ner på den hegemoniska trappan. De som 

befinner sig längre ner i trappan i sin tur tolkar värderingar som "sunt förnuft". 
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Maktutövningen handlar om föreställningar om normalitet, sanning och moralisk 

riktighet (ibid. 2008 s. 123f). Hegemonisk makt råder med andra ord även över attityden 

och styr normerna om hur samhället ska vara. 

Den kritiska diskursanalysen är även ideologikritisk vilket handlar givetvis om att 

kritisera men även avslöja negativa förhållanden som kan finnas i samhället, så som 

makt- och dominansrelationer mellan exempelvis man och kvinna eller arbetsgivare och 

arbetstagare. Vid ett ideologikritiskt perspektiv på texter synliggörs författarens 

skapande av olika verklighetsuppfattningar, traditioner och värderingar. Texter ses inte 

som något som skapats problemfritt, utan ses som ett resultat av samhälleliga, politiska 

och ekonomiska motsättningar (Berglez i Ekström & Larsson 2000, s. 197ff). 

Anledningen till att metoden benämns som "kritisk" är för att den syftar till att studera 

sådana konsekvenser som den vanlige läsaren normalt inte är medveten om (Fairclough 

1995, s. 54). 

Ideologi i sig rymmer flertalet olika betydelser. Berglez (2000) tar upp Zizeks (1999) 

försök till att förklara ordet som i sin tur har Hegels uppfattning om religionen som 

utgångspunkt. Enligt Zizek kan ideologi förklaras genom tre följande punkter: 

1. Ideologi bör ses som ett komplex av idéer som tillsammans konstruerar en tro eller 

övertygelse om någonting. 

2. Ideologins "materiella" karaktär bör uppmärksammas i form av institutioner vilka 

förutsätts bära upp den aktuella ideologin. 

3. Ideologi kan ses som något som närvarar och "händer" i sociala situationer i form av 

rituella praktiker.

Detta antyder på att en ideologi i första början formuleras intellektuellt och därpå gör 

sig verklig via olika institutionella verksamheter och rituellt beteende i sociala 

situationer. Ideologi baserar sig alltså på rationella strategier och handlingar från 

särskilda individer och grupper i samhället. Strategier som i sig ska nå ut eller påverka 

andra i det mån att denna i slutändan ska ansluta sig till ideologin som presenteras. 

Något som utspelar sig i det vanliga vardagslivet och framförs både medvetet och 

omedvetet genom människans språk och handlingsmönster. (Berglez i Ekström & 

Larsson 2000, s. 196ff). 
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Intertextualitet är också begrepp nära anknutet till kritisk diskusanalys. Begreppet i sig 

innebär att en text är länkad till en eller flera texter. Ledin menar att en text alltid och 

med nödvändighet är relaterad till andra texter (Ledin 1997, s. 64). Enligt Wodak och 

Krzynanowski kan intertextualitet vara avgörande för att en mottagare ska kunna förstå 

innehållet i en t.ex. (Wodak & Krzyzanowski 2008, s. 3). 

  

I sin bok Media Discorse presenterar Fairclough en tredimensionell modell som syftar 

till att studera relationerna mellan språk och samhälle. Enligt honom pågår det ett 

ständigt samspel mellan dessa kategorier. Dessa kategorier utgörs av: text, diskursiv 

praktik och sociokulturell praktik. Texten är i detta fall det som genom sitt språk, 

konstruktion och sitt inkluderande eller exkluderande av diskurser kommunicerar 

budskap. Det som omger och påverkar texten, samt består utav avsändare och mottagare 

är den diskursiva praktiken. Den diskursiva praktiken bidrar bland annat till 

meningsskapandet. Med andra ord är det alltså här som texten skapas och konsumeras. 

Den sista kategorin är den sociokulturella praktiken, vilken består av 

samhällsstrukturerna inom vilka medierna och texten verkar i (Fairclough 1995, s. 58ff).

Kritisk diskursanalys är huvudmetoden för denna studie och beskrivs hur den tillämpas 

längre fram i metodavsnittet. Den gör sig relevant eftersom vi är intresserade av att 

synliggöra eventuella maktstrukturer samt vad för diskurser som förs fram i bloggarnas 

inlägg.  

3.2 Upplösning av privat och offentligt i nya medier 
Joshua Meyrowitz (1985) tar upp att det privata och offentliga inte längre är så tydligt 

uppdelade, utan börjar mer och mer luckras upp mellan varandra genom bland annat 

nya medier och kommunikationssätt. 

 

Elektroniska medier (i dessa fall tv och radio) tar inte bara information som tryckta 

medier tidigare publicerat, istället skiljer sig de elektroniska genom att de även 

presenterar nya typer av information. De elektroniska medierna använder ett 

informationssystem som förenar tidigare privata situationer med publika. Det sker 

genom en förflyttning från tidigare formell information till den mer informella, från 

abstrakta opersonliga meddelanden till konkreta personliga meddelanden (Meyrowitz 
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1985, s. 93ff). Denna förflyttning handlar inte bara om vilka ämnen som tas upp, utan 

också om hur informationen presenteras. När det endast fanns tryckta medier existerade 

bara kommunikativ information medan de nya elektroniska medierna också blev 

expressiva, alltså innehåller känslor som exempelvis gester, tecken, ansiktsuttryck, 

röster, rörelser och så vidare. Gentemot tryckta medier går det nu exempelvis att se hur 

en intervjuad person känner sig och reagerar i situationen, vilket ger nya typer av 

information som säger oss mer om personen, hur de mår och vad de ger för 

känslomässig respons. Tv för då in det personligt privata i den offentliga arenan 

eftersom den sänder ut en sådan typ av information som vi är vana att svara på när vi är 

exempelvis med vänner och familjemedlemmar. Tårar i ögonen och en skakig röst är 

inte bara kommunikativ, men också expressiv (ibid). 

  

Elektroniska medier presenterar meddelanden mer spontant och naturligt än tryckta 

medier, vars meddelande känns mer abstrakt och just inte lika spontan. Även om en tv-

nyhet är skriven i förväg med manus, visar de expressiva uttrycken från uppläsaren "en 

bit av verkligheten", som gör att informationen framstår som mer naturlig. Det blir en 

känsla av att det är någon som talar till en själv. Mottagarna tänker då mindre på att det 

är ett medium de använder om informationen känns mer spontan och använder sig utav 

en konversation som känns naturlig för mottagaren. Meyrowitz (1985) menar också att 

den snabba informationsförmedlingen som sker gör det nästan omöjligt att urskilja den 

publika informationen från den privata (ibid.). 

Det nya nätbaserade bloggmediet har, liksom tv och radio, bidragit till upplösningen 

mellan offentligt och privat. I likhet med tv och radio, delas ofta personlig och privat 

information i en offentlig miljö, dock inte av expressiva aspekter (förutom 

videobloggar). Informationsflödet i tv är en envägskommunikation. Meyrowitz (1985) 

menar att tittare då gör saker som kan betraktas som oartigt i en dialog ansikte mot 

ansikte. Detta går att relatera till bloggar där det anonymt går att kommentera inlägg. 

Detta är dock mer en tvåvägskommunikation som bygger på interaktivitet, men att 

kunna göra något som anses dumt ansikte mot ansikte är den samma, och de anonyma 

kan slippa få personlig kritik tillbaka. 

Informationen presenteras också i likhet med de elektroniska medierna, då inläggen i 

bloggarna kan uppfattas som spontant, snabbt och naturligt skrivet av bloggaren. Detta 
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sker inte expressivt som i tv mediet, men når ändå samma resultat av olika 

tillvägagångssätt. Vi anser därför att bloggar påminner mer om tv och radio, än tryckta 

medier som Meyrowitz menar uppfattas mer opersonliga och abstrakta. Det förekommer 

att bloggaren även bifogar en bild på sig själv i inlägget, vilket kan visa olika expressiva 

uttryck om hur personen känner sig i situationen. Viktigt är dock att tänka på att bilder 

gör det enklare att "fejka" uttryck för situationen än i tv där allt sker mer naturligt. Det 

ger dock ge en fingervisning om hur personen upplevs i situationen. 

  

Citerat efter Jensen i Våge (2005, s. 84f) tar han upp att de nätbaserade medierna, såsom 

bloggar, både är personliga och opersonliga och bygger på interaktivitet. Nätmedier 

bygger på konversation och konsultation (ibid.), vilket innebär förutom att samtala med 

varandra via exempelvis kommentarer förekommer sökandet efter lösningar på problem 

och frågor. En bloggare har möjlighet att posta ett inlägg och efterfråga råd och tips om 

olika problem från sina läsare. Detta går att relatera till den tidigare forskningen om att 

bloggar är mer lik en radioshow än en dagbok (Nardi, Schiano & Gumbrecht, M. 2004)  

  

Via bloggar kan nu vem som helst få möjlighet att själv agera och sprida information, 

samt diskutera för att skapa egna offentligheter, vilket innebär att allmänheten får insyn 

och kan ta del av blogginläggen. Dagens konverserande offentlighet håller på att 

utvecklas över nätet, där bloggar är en form som kommer att följas av fler olika former 

(Våge 2005, s. 97). 

  

Det är inte ett krav att vara offentlig i sitt bloggande, valet finns att hålla inläggen 

privata om så önskas. Det finns också en skillnad i att blogga personligt och opersonligt. 

Opersonligt bloggande innebär att inte avslöja för mycket om sig själv i bloggen men i 

fallen då personligt bloggande önskas endast för sig själv, finns möjligheten att ha en 

privatblogg med ett lösenord, där man väljer att inte dela med sig av lösenordet till 

någon annan.

3.3 Genus och kvinnan i historien
Något som expanderade under industrialismen var det manliga kollektivet även känt 

som "offentligheten" som bestod av olika platser som männen träffades på utanför 

hemmet, där kvinnor inte hade tillträde. Viktiga ämnen som medicin, biologi, kemi, 
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fysik diskuterades vilket ledde bland annat till att dessa vetenskaper expanderade och 

männen gjorde framsteg. Det växte fram nya politiska rörelser som stred för den 

manliga tillväxten i frågor om bland annat orättvisor, tryckfrihet, yttrandefrihet och 

allmän rösträtt (för män). Det som skedde under 1800-talet var att kvinnorna 

organiserade sig i förbund och olika rörelser för att utvidga rörelsefriheten för kvinnor i 

frågor om utbildning, rättigheter i äktenskapet samt rätten att vara medborgare med 

rösträtt och valbarhet. År 1884 grundades Fredrika-Bremer-Förbundet i Stockholm som 

uttryckte missnöjet med den outvecklade positionen som kvinnor hade i de nya 

samhällena. Det förekom idéer om en annan genusordning än den som var aktuell och 

förtryckande (Hirdman, Yvonne 1992, s. 164).

Medan män i historien tränades för att ta för sig och strida för sin sak har det mest 

naturliga för kvinnor varit lyhördhet, kompromisser och samtal. Enligt klassiska normer 

ska kvinnor inte sträva efter makt. Mral (1999) skriver även att kvinnor aldrig 

uppfostrats till kamp eller att tänka på ett politiskt eller strategiskt sätt. Det som 

generellt går att sägas är att det uppstår konflikter när den ena könet ger sig in på den 

andras spelyta, å andra sidan uppstår även möjligheter (Mral, 1999 s. 220f).

Eftersom makt och politik, kunskap och vetenskap krävde hjärna, mod och intelligens 

kunde kvinnorna per definition inte ägna sig åt något av detta, ansåg vetenskapsmän och 

forskare som letade efter "det annorlunda", det som skiljde kvinnan från mannen. Det 

upptäcktes att kvinnans skelett och celler var annorlunda och enligt dem hade detta 

inget att göra med orättvisa utan biologi. Då hänvisades kvinnan till sin "rätta" plats, 

som var hemmet och inte talarstolen, inte universiteten, inte parlamentet eller ens 

fabriken och kontoret (Hirdman, Yvonne 1992, s. 165).

Ordet genus kommer ursprungligen från grammatiken, som står för han, hon, den och 

det. Begreppet, såsom denna studie kommer ta utgång från, används också för att 

beteckna det faktum att människor görs till sitt kön, alltså att det inte är det biologiska 

könet som bestämmer vårt sätt att vara eller tänka. Detta är motsatt till det 

sociobiologiska tänkandet att människor har djurinstinkter som styrs av sina drifter 

(Hirdman, Yvonne 1992, s. 18).
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Studier om genus handlar om det abstrakta könet, d.v.s. vad manligt och kvinnligt är, 

hur män och kvinnor uppfattas och vad för konsekvenser som stöts på för dem som 

könssort vad gäller möjligheter, rättigheter och utrymme. Problematik i samhället som 

genusförespråkare ser är bland annat hur det kan komma sig att kvinnor i alla tider varit 

underordnade och kontrollerade av män, som samtidigt väcker frågan hur eller varför 

kvinnor har valt att förhålla sig till detta. Kvinnor kan inte av natur vara underordnade, 

så därför är det viktigt att observera hur sådana idéer tas i form. Det är dock inte bara 

kvinnors underordning som uppmärksammas, utan också männens t.ex. politiska, 

ekonomiska och sexuella överordning (ibid. s. 17).

Detta perspektiv gör sig lämplig i denna studie mycket främst genom forskningsfrågan 

hur bloggförfattarna framställer sig i bloggen. Om det exempelvis går att se denna 

under- eller överordning och hur det i så fall förs fram. Även hur t.ex. kvinnligt och 

manligt definieras och uppfattas, hur det ges uttryck för i text och bild, blir en viktig del 

i deras framställning. 

3.4 Persona 

I boken Talande Kvinnor skriver Mral (1999) om kvinnliga talare i historien och deras 

retoriska tillvägagångssätt för att nå sina mål. Författaren finner det betydelsefullt att 

särskilja på ordet person och persona, samt menar på att i detta fall, talarens person i 

stort sätt är dold för offentligheten och endast synlig för de som står talarna närmast, i 

bästa fall. Persona däremot är en bild som visas upp för allmän inspektion, som 

författaren väljer att kalla det. Det är det ansiktet eller persontyp som presenteras för 

publiken. Genom att presentera en persona väljer talaren att betona specifika 

karaktärsdrag som denne har. Personan anpassas lämpligt till publikens förväntningar. 

Valet av persona anpassas dock inte endast av publikens förväntningar och fördomar 

utan är även ett sätt att förstärka talets ethos, dvs. dess trovärdighet. Personavalet kan 

dessutom vara ett sätt att bemöta kritik på. 
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4. Material och metod 
I detta kapitel kommer material och metod att redovisas, tillsammans med urvalet och 

urvalsproblem. Tillsammans med detta kommer även tillämpning av metod samt 

metodproblem att redovisas.

4.1 Urval och material 
Det som kommer undersökas i uppsatsen är de två mest besökta bloggsidorna på 

bloggportalen.ses topplista, vilket är den största bloggportalen i Sverige med över 

73900 registrerade bloggar. Enligt listan (28/10-09) är Kenza och Kissies bloggar mest 

besökta. Kenza har 681.571 besökare/vecka och Kissie, 813.888 besökare/vecka. 

  

  

Detta innebär att undersökningen fokuseras på följande bloggar: 

Kenza Zouiten - http://www.kenzas.se 

Och 

Alexandra Nilsson (även känd som Kissie) - http://www.kissies.se 

  

Som bilden ovan visar placeras de två mest besökta bloggarna på olika listor: privata- 

och proffsbloggar. Vid registrering av en blogg på bloggportalen anges det i ett formulär 

ifall bloggen skrivs på uppdrag av ett företag eller är finansierad av ett företag. Fylls 

den i, vilket är helt valfritt, hamnar bloggen på proffslistan. Fylls den inte i hamnar den 

på privata listan. 

Det är alltså här som det avgörs om det är en proffs- eller privat blogg. Däremot är detta 

inte något som egentligen spelar större roll, eftersom det inte blir någon påföljd eller 

liknande ifall formuläret inte fylls i korrekt. Detta innebär att om båda bloggarna fyllde i 

formuläret på samma sätt, hade de hamnat under varandra på samma lista, beroende på 
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antal besökare. Kissie har medgett att hon med flit angett hennes blogg som en 

proffsblogg, utan att direkt uppfylla de kraven för en placering på den listan (Kissies, 

2009).

  

Eftersom kravet på denna uppsats innebär bland annat att de utvalda bloggsidorna ska 

ha flest antal besökare, tas det ingen hänsyn till vad det är för typ av blogg, och därav 

blev det så att dessa två bloggar hamnade på olika listor. Men som också redan antyds 

så skulle exempelvis dessa båda bloggar platsat i samma lista ändå, fast under varandra. 

Orsaken till att vi väljer just de mest besökta bloggarna är för att vi vill se hur just dessa 

bloggare framställer sig med tanke på att de når flest läsare och med detta kan tänkas ha 

större genomslagskraft inom bloggvärlden. 

  

Ett slumpmässigt urval gjordes för att plocka ut de två dagarna ur veckan. Veckans sju 

dagar skrevs på lika stora lappar, veks två gånger och blandades i en skål. En opartisk 

person drog sedan en lapp i taget. Första blev måndag, sedan drog personen en till som 

blev en fredag. En tredje dag drogs även som en reserv ifall två dagar inte skulle vara 

tillräckligt som underlag i analysen, och denna blev en tisdag. Materialet för analysen 

blir alltså inlägg från måndag den 2/11 -09 och fredag den 6/11 -09, vecka 45. 

  

Vecka 45 valdes ut är eftersom denna vecka var mest aktuell vid början av analysen. Det 

ansågs vara av vikt att de mest aktuella inläggen skulle analyseras eftersom dessa 

förmedlar den senaste framställningen av bloggarna och två dagar valdes ut eftersom 

det ger tillräckligt material och djup till analysen. 

  

Ifall det hade blivit annorlunda med lottningen och några andra veckodagar hade dragits 

skulle de kunnat bli länkade, alltså t.ex. måndag-tisdag eller torsdag-fredag. På detta sätt 

hade en annorlunda analys kunnat göras där en uppföljning på den första dagen hade 

gjorts och det varit enklare att sätta inläggen i sitt fulla kontext. I detta fall faller denna 

länkning bort, men det spelar ingen större roll eftersom bloggarna uppdateras flera 

gånger per dag och inläggen länkas istället under en och samma dag. Det positiva med 

den slumpmässiga urvalet som blev är just att den är utspridd under veckan så att 

analysen på detta sätt täcker en vanlig arbetsdag samt en fredag som kan innehålla 

exempelvis mer festrelaterat innehåll, vilket i sig kan vara intressant att observera. 
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Urval av bilderna har gjorts genom nyckelteman som kommer förklaras mer ingående i 

metodavsnittet. På grund av platsbrist i denna studie och att mest utrymme har getts till 

textinläggen, kommer bara ett fall per nyckeltema att analyseras. Alltså kan det finnas 

fler bilder ur de utvalda dagarna som passar in i varje nyckeltema. Det är då extra 

viktigt att utvalda bilderna även kan representera andra bilder i temat så att inte några 

nya infallsvinklar kan förekomma. Eftersom dessa uteslutna bilder skulle vara inom 

samma teman, anser vi att det inte bör komma fram ny information i andra, mer än att 

fler bilder skulle visa på nästan samma saker. Det bör också påpekas att en bild kan 

beröra flera teman samtidigt. Detta i sig påverkar inte analysen, utan är en naturlig del 

att bilder kan innehålla mer än ett tema. 

Utifrån urvalet ser antalet inlägg från respektive bloggare ut som följande: 

Måndag: 

Kenza - 5 inlägg 

Kissie - 9 inlägg 

  

Fredag: 

Kenza - 7 inlägg 

Kissie - 4 inlägg 

  

Totalt: 

Kenza - 12 inläg 

Kissie - 13 inlägg 

    

4.2 Urvalsproblem 
Det som missas med urvalet är andra veckor och dagar som skulle kunna vara 

intressanta för analysen än just de två dagar urvalet föll på, men förhoppningen är att de 

valda dagarna kommer ge en rimlig syn om deras framställning och att andra dagar inte 

skulle ändra resultatet om detta. Eftersom denna uppsats är inriktad på toppbloggar 

kommer andra bloggar som ligger i mitten och botten av listorna och kämpar sig uppåt, 

falla bort då de inte uppfyller detta kriterium om att ligga på toppen av blogglistorna. 

Reklambanners och kringliggande medieformat som ex. videoinlägg och musikinslag 
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behandlas inte. Detta är dels då vår uppfattning att de utvalda delarna i sin tur ger den 

främsta bilden på hur bloggarna framställs. De övriga delarna anses överflödiga i 

uppsatsens syfte då de inte bedöms kunna bidra till några nya infallsvinklar på hur 

bloggarna framställer sig i jämförelse med vad vi hittar i de utvalda delarna.

 

4.3 Metod
Forskningsmetoden i denna uppsats är kvalitativ, det vill säga att den syftar till att skapa 

en djupare förståelse för ett fenomen. Det går ut på att finna det som inte är manifest, 

alltså det som inte är uppenbart och syns i första anblicken (Bryman 2001, s. 249ff). 

Kvalitativ forskning använder sig av ord vid presentationen av analyser av samhället. 

Den är till viss del ostrukturerad och en kontextuell förståelse eftersträvas. 

  

Sättet en kvalitativ analys görs på varierar från forskare till forskare. De kvalitativa 

forskarna sysslar med avgränsande utgångspunkter ur den sociala verkligheten, t.ex. ett 

samspel mellan ett mindre antal människor. Detta i sin tur blir ur ett mikroperspektiv där 

de kollar på en mindre utvald del från nära håll (ibid, s. 272f). En forskning av detta 

slag är flexibel. Detta eftersom det är relativt enkelt att ändra inriktning och fokus under 

undersökningens gång. Exempelvis är det vanligt att en forskare utgår från en mer 

generell forskningsfokus, för att sedan efter hand koncentrera sin forskning och 

formulera mer specifika frågeställningar utifrån sin insamlade data (ibid, s. 268).

4.3.1 Kritisk diskursanalys 
En kritisk diskursanalys kommer att tillämpas på texterna. Det är en analystyp som 

syftar till att studera språk- och maktförhållanden i medietexter (Ekström 2008, s. 123). 

Genom analysformen studeras texter via ett ideologikritiskt perspektiv. Det handlar om 

att synliggöra de omedvetna processer som kan finnas. Varför är texten som den är och 

hur kunde den istället se ut? Med denna utgångspunkt går det därigenom att genomföra 

kritiskt vetenskapliga analyser av medier (Berglez i Ekström & Lasson 2000, s. 194ff).

Med det som just tagits upp i åtanke, anser vi att metoden lämpar sig bra för att besvara 

studiens syften och frågeställningar om hur Kissie och Kenza framställer sig själva i 

respektive blogginlägg och vad för diskurser och maktstrukturer som förs fram. 
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Även att metoden går på djupet genom dess stomme inom den kvalitativa inriktningen 

gör att det på ett effektivt sätt går att föra fram och synliggöra det som inte är så 

uppenbart vid första anblicken av inläggen. 

  

4.3.2 Visuell diskursanalys 
En metod för kritisk analys av bilder har bland annat Gillian Rose (Rose 2007, s. 150ff) 

skrivit om i sin bok Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual  

materials. 

  

Metoden har samma utgångspunkt som den kritiska diskursanalysen för texter, att en 

bild inte skapas av sig själv, utan ständigt är kontextuell på det sättet att den alltid verkar 

i ett sammanhang. Metoden studerar därigenom de bakomliggande orsakerna till varför 

bilden ser ut som den gör. Det första steget i den tolkande processen är att försöka lägga 

åt sidan alla förutfattade meningar som kan finnas om materialet som ska analyseras 

(ibid. s. 150ff). 

  

När det gäller bilder kan verktygen som används, nyckelteman, för en detaljerad 

beskrivning komma att ha en viktig roll, då den får en att titta väldigt noga på varje 

element i en bild och dess inbördes förhållanden. En viktig utgångspunkt är hur bilderna 

är diskursivt konstruerade, d.v.s. hur bilden har skapats för att beskriva verkligheten och 

hur diskursen arbetar för att övertyga iakttagaren (ibid.). 

  

Diskursanalysen är mer flexibel än exempelvis en innehållsanalys. Det innebär alltså att 

till skillnad från innehållsanalysen behöver inte den analytiska processen avbrytas ifall 

nya frågor dyker upp som från början inte räknades med. Det krävs inte att analysen 

måste börjas om igen med en ny uppsättning av teman (ibid.).

Vid analys av bilderna kommer det, efter att ha bekantat sig med materialet, identifieras 

olika nyckelteman som kan göra sig synliga utifrån bilderna. Rose (2007) påpekar att 

viktigaste teman inte nödvändigtvis behöver vara de som förekommer oftast i bilderna, 

utan kan baseras på andra aspekter. Sedan samlas materialet in utefter de olika teman 

och därefter studeras sambanden mellan dem, med utgångspunkt som beskrivits tidigare 

i avsnittet. 
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4.3.3 Tillämpning av metod  
Den kritiska diskursanalysen kommer att tillämpas i uppsatsens kommande analysdel på 

både textinläggen och bilderna. Blogginläggen har analyserats var för sig och resultatet 

presenteras i nästa kapitel. Genom att tillämpa den kritiska diskursanalysen i uppsatsen 

kan diskurser och maktstrukturer studeras närmare för att slutligen se vilken form av 

verklighet som målas upp i blogginläggen.

Texten kommer att analyseras ur ett makro- och mikroprespektiv, vilket är en 

analysmetod som beskrivs av Berglez (Berglez i Ekström & Lasson 2000, s. 204ff). I 

makronivån riktas fokus till textens tematiska och schematiska struktur. I det 

förstnämnda tas teman, ämnen och kategorier upp. I den schematiska strukturen 

behandlas bland annat textens relationer till andra tidigare texter och hur rubriker 

konstruerats.

  

I mikronivån studeras hur argument och påståenden konstruerats. Därefter kommer 

närvarande implikationer analyseras, vilket handlar om att synliggöra onödig eller 

irrelevant information i texten och vad det i så fall kan indikera i ideologiska 

bemärkelser. Till exempel om varför bloggaren upprepar ordet invandrare när ämnet 

inte har med invandring att göra. Till sist kommer den lexikala stilen analyseras, som 

handlar om vilka ordval som används på bekostnad av andra för att beskriva 

verkligheten, vilket kan ha att göra med sociokulturella och ideologiska synsätt från 

författaren. 

  

Det finns en rad begrepp anknutna till kritisk diskursanalys. Tre stycken kommer vara 

återkommande i denna studie och har tidigare beskrivits ingående i teoriavsnittet. Dessa 

är: 

  

 Diskurs 

 Ideologi 

 Intertextualitet 
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Dessa nyckelteman har tagits fram efter granskning av materialet: 

 Mode: olika klädesplagg visas upp och kommenteras. 

 Sexualisering: sexuellt poserande kroppsspråk. 

 Grafiska symboler: tankebubblor, röda kryss och gröna checksymboler.  

 Konsumtion: bilder på nyinköpta kläder/prylar. 

  

Nyckelteman för bilderna som har tagits fram har delats upp på följande vis: 

Kissie 

 Mode 

 Sexualisering 

 Grafiska symboler 

  

Kenza 

 Mode 

 Sexualisering 

 Konsumtion 

  

Bilderna som analyserats är bifogade i form av bilagor längs bak i uppsatsen. 

4.4 Metodproblem 
Ett problem med kritisk diskursanalys är att den främst används vid en viss diskurs där 

makt över nyheter eller politik förekommer, vilket gör den outforskad mot bloggtexter. 

Dock ser vi bloggar som ett sorts nyhetsflöde där bland annat författarens synsätt och 

ideologier förs fram. I och med detta anser vi kunna använda metoden för att svara på 

de avsedda syften. 

  

Kvantitativa forskare kritiserar kvalitativa forskningen på följande punkter: 

De menar på att kvalitativ forskning är för subjektiv och på grund av detta resulterar det 

i en svårighet att få studien replikerbar. De menar också att kvalitativ undersökning är 

svår att generalisera utöver den situation i vilken den producerades (Bryman 2001, s. 

269ff). 
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Dessa punkter skulle alltså påverka vår uppsats eftersom undersökningen är kvalitativ. 

Att den kan vara subjektiv, präglad av våra egna uppfattningar, oreplikbar, 

ogeneraliserbar och slutligen "ogenomsynligt" kan och skulle väl kunna stämma, men i 

och med att vi känner till dessa punkter gör vi vårt bästa för att undvika dem, i det mån 

som det är möjligt. Det är dock nu enkelt att kunna se kvalitativa studier som något 

förkastligt, vilket det givetvis inte är, men det är viktigt att ställa sig kritisk till den. 

  

Rose (2007) tar upp kritik om den visuella metoden, att det som inte syns i bilderna kan 

vara minst lika viktig som det som går att se, och dessa osynliga ting går inte att ta itu 

med. Detta är något som inte går att förhindra, men vår avsikt är att analysera det som 

framkommer i bilderna snarare än det som inte framkommer. 

I detta fall är vi två stycken som resonerar och ifrågasätter varandras slutsatser, vilket 

resulterar i att uppsatsen blir mindre subjektiv. Vi redovisar även sättet vi jobbar på samt 

hur vi dragit slutsatser vilket i sin tur skapar trovärdighet. Genom att ifrågasätta våra 

egna tolkningar tvingar vi fram en skärpning av innehållet.
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5. Resultatredovisning och analys 

Upplägget på detta avsnitt är indelat på så sätt att analysen av www.kissies.se 

presenteras först, följt av analysen för www.kenzas.se. Inledningsvis i båda dessa 

kommer en kort bakgrundsbeskrivning ges och sedan redogörs analys av inläggen. 

Analysen är indelad i olika underrubriker utefter övergripande teman som framkommer 

från de utvalda inläggen. Avslutningsvis följer analysen av bilder som tagits fram 

utifrån nyckelteman som tidigare beskrivits.

5.1 Övergripande teman i textinläggen
För att analysera blogginläggen har följande teman valts ut, efter granskning av 

materialen som mest representativa: Kissie: 1) Antydan till rikedom, 2) Kändisskap och 

arbete, 3) Arbete, 4) Makt, 5) Utseende och mode, 6) Kost och 7) Relationen till läsare 

och skrivsätt. För analys av Kenzas blogg lades fokus på: 1) Kändisskap och arbete, 2) 

Relationen till sina läsare och skrivsätt, 3) Mode, 4) Fest och 5) Antydan till 

exklusivitet.

5.2 www.kissies.se
Kissie, som Alexandra Nilsson kallar sig själv på sin blogg, är en 18-årig tjej bosatt i 

Stockholm, som driver en av de mest välbesökta bloggsidorna i Sverige. Kissie är något 

av en persona (en figur som framträder i en särskild roll eller vid en viss åsikt) (Mral 

1999 s. 211ff), som på ett intressant och provocerande sätt tagit plats på toppen av 

blogglistorna. Hennes blogg faller inom kategorin "dagboksberättande", då den alltså 

handlar om bloggarens egna jag och vardagsliv.

På blogg.se (en bloggsida där bloggar skapas) utvecklades hennes blogg från början, 

men grundaren Roland Karlsson valde att stänga av henne. Alexandras nästa steg blev 

att flytta över sin blogg till wordpress.com där gränserna för vad hon får, och inte får 

skriva, expanderar i och med faktum att bloggandet då sker från en utländsk bloggsida 

utan lika stränga regler. När analysen av Kissies blogg påbörjas har hennes blogg redan 

flyttats över och hon börjar med att förklara för sina läsare hur det ligger till.
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5.2.1 Antydan till rikedom
De indikatorerna på rikedom som går att finna i de utvalda inläggen på Kissies blogg är 

t.ex. olika plastikoperationer, personlig tränare, varjedags- och pälsshopping. Detta 

skulle kunna tolkas som att Kissie tjänar pengar på sin blogg, eftersom hon inte uppges 

ha ett "riktigt" jobb. Att ha bloggen som ett jobb i jämförelse med andra vanliga jobb 

innebär i många fall lyx, då själva arbetet kan ske hemifrån eller från valfritt ställe, utan 

något större ansvar eller krav på arbetaren. Hon får betalt för det som de flesta andra 

bloggare bara har som en fritidssyssla i sitt vanliga liv. Ett jobb som detta ger henne 

möjligheten att bland annat plastikoperera sig och träna ihop med en personlig tränare, 

något som gör henne en aning annorlunda i jämförelse med personer i samma ålder. Det 

som går att ifrågasätta här är ifall allt detta görs just för att bloggandet ska kunna 

fortsätta på samma vis, med inlägg där känsliga ämnen tas upp som sticker folk i 

ögonen.

Päls verkar vara ett återkommande ämne i Kissies inlägg. I ett av inläggen där Kissie 

presenterar sin inne- och utelista, skriver hon att pälsvästar är inne. Hon uppger även att 

hon gillar äkta pälsvästar, och att alla andra borde därför också gilla dem: "Jaja 

whatever, if I love them everybody should love them!". Pälskläder anses av många vara 

oetiskt, och med denna text synliggörs ideologiska värderingar som finns i denna fråga 

eller så skriver Kissie på detta kontroversiella sätt just för att hon vet att det är 

provokativt, vilket i sig kan vara en taktik för att få fler läsare.

Plastikoperationerna Kissie gjort är något som uppvisas stolt i bloggen. En redogörelse 

förekommer inte endast i skrift utan Kissie väljer även att dela med sig sin 

läppförstoring i form av en video i vissa inlägg på hur det ser ut när hon besöker en 

plastikkirurg. Förutom att skriva att det är det bästa hon gjort skriver hon även: "Så glad 

att slippa miniläppen som försvinner såfort man ler, det är ju så himla fult och 

okvinnligt att ha små läppar!". Här synliggörs en ideologi genom texten om värderingar 

i frågan om vad som egentligen anses kvinnligt för henne tillsammans med en 

positivitet till plastikoperationer. "Jag vill också gifta mig med en kirurg" skriver hon i 

"Min drömman!"-inlägget, "..man kan ju alltid dumpa skitstöveln direkt efter man fått 

sina drömpattar och drömläppar.. Jag tänker ekonomiskt!" Dessa citat indikerar att 

Kissie är positiv till plastikoperation, samt att hon skulle kunna tänka sig att gifta sig 
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med en sådan kirurg för att kunna utnyttja honom, och efter att hon fått det hon vill ha, 

"dumpa skitstöveln". Texten kan uppfattas som en överdrift om att utnyttja någon för sin 

egen vinnings skull, men detta verkar även vara en sorts retorik från Kissies sida, att 

skriva överdrivet provocerande som skapar en viss ironisk bild. Denna retorik bidrar till 

att läsare möjligen börjar kommentera inlägget och opponerar sig mot Kissie som 

kommer locka fler läsare och vidare diskussioner.

Kissie går även in på siffror hon redan lagt ner på hennes läppförstoring. De ska ha 

kostat henne 10.000:-, att hon planerar göra en bröstförstoring som kommer gå på 

29.000:-, samt kanske rumpinplantat men att hon först ska låta hennes personliga 

tränare "träna upp den". Att ha en personlig tränare är något som Kissie gärna skyltar 

med och tar upp i inläggen kontinuerligt. Med tanke på skönhetsoperationerna och 

planerna på vidare operationer så framkommer en klarare bild över svagt 

självförtroende. Detta på grund av att operationer av detta slag innebär en förändring av 

det yttre och med detta uttrycks möjligen en eftersträvan av ett idealutseende vilket 

sannolikt skulle kunna komma ifrån den massiva bildeuppvisningen på exempelvis 

modeller i tidningar med smala kroppar, putläppar etc. Denna tolkning behöver 

nödvändigtvis inte stämma in på just Kissies självförtroende, men det är bilden som 

framkommer av henne via inlägg som handlar om plastikoperationer och det faktum att 

hon redan utfört flera läppförstoringar.

I "Dags för möte på Stureplan" - inlägget återkommer pengadiskursen när hon skriver 

att hon ska hämta upp sitt andra gymkort: "är man Kissie kan man inte bara ha ett..?" 

och att trots att hon shoppar varje dag, borde hon ha allting hon behöver men när hon 

ska ut tänker hon: “vafan jag har ju ingenting att ta på mig!!” – lite typiskt oss tjejer va? 

Eller ja, vi med pengar.." Med den sista meningen framställer bloggaren sig som en 

"med pengar" och försöker förmedla ett självförtroende där hon anser sig vara bättre än 

de "utan pengar". I dessa citat är hon först inkluderande när hon skriver "typiskt oss 

tjejer va?" där hon gör sig lik andra tjejer för att sedan göra tvärtom och istället särskilja 

sig från de "utan pengar". Detta kan möjligtvis ha att göra med hennes största 

bloggkonkurrenter som hon anser vara "fjortisar" som inte tjänar lika mycket pengar på 

respektive bloggar.
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En ideologi går att finna här då Kissie på detta sätt placerar sig själv på en högre nivå i 

samhället. Sett till intertextualitet påminner detta om andra toppbloggare som ex. 

Blondinbella vars inlägg ofta är präglade av en pengadiskurs, där hon skriver flitigt om 

olika kostnader för kläder/vardagssysslor.

5.2.2 Kändisskap och arbete
Att Kissie framställer sig som en kändis är något som genomsyrar de flesta inläggen i 

analysen. I inlägget "Fler copycats" väljer Kissie att använda sig utav ett engelskt 

uttryck: copycat (någon som härmar eller tar efter någon annan). Fenomenet med att så 

många tar efter henne verkar hon inte tycka om då hon börjar inlägget med följande 

hälsning: "Hej Stalkers!". På svenska hälsar hon alltså sina läsare som förföljare. 

Dessutom skulle detta kunna tolkas som att Kissie ger sig själv högre status, eftersom 

många kändisar blir förföljda av olika beundrare, och detta förmedlas via inlägget till 

läsarna.

"Vad har ni "vanliga" för planer denna vecka..? ;)" skriver hon i "Veckans planer.." 

inlägget. Med ordet vanliga kan hon tänkas påstå att hon själv inte är en vanlig person, 

utan förmodligen någon som är känd, eller åtminstone mer känd än läsarna. Ifall hon 

menar allvar eller inte låter hon läsarna att tolka och avgöra själva via den blinkande 

smilisen ";)" vilket också tillför en dubbelhet i hur texten skrivs. Den dyker också upp 

tidigare i inlägget då hon skriver att hennes liv är spännande och att hon alltid ser fram 

emot nya veckor. Hon använder sig i och med detta en sorts kändisdiskurs, att hon inte 

är som vanliga utan har mer "medialiserat" liv, som till exempel att hon ska gästa i 

Vakna med The Voice, har en personlig tränare och en manager. På detta sätt framställer 

hon också sina värderingar av hur vanliga och "icke-vanliga" människor är och vad de 

sysslar- och inte sysslar med på vardagarna.

Samtidigt visar hon ett missnöjde med följande uttryck: "..ytterst irriterande, jag menar 

kan folk aldrig våga på någonting själv? Man behöver inte vänta på att någon annan ska 

våga själv våga!!" Här syftar hon på att personerna som har liknande glasögon är för 

fega för att våga klä sig hur de vill, utan är i behov av en "modeguru" som vågar ta 

första steget. Med detta ger hon sig själv ännu mer status och makt då hon påvisar att 

hon är, likt kändisar, en trendsättare. 
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Genom inlägget synliggörs därför en kändisdiskurs, när hon skriver att folk följer 

hennes blogg slaviskt, att hon har fans etc.

I inlägget "Bevis på att alla härmar mig med glasögonen utan styrka.." publicerar hon 

bilder på två killar och två tjejer. Hon skriver att: "Samtliga följer min blogg slaviskt 

och skaffade sig glasögonen ca en till 2 veckor efter mig..". När hon använder ordet 

"slaviskt" framställer hon dessa personer som nästan besatta av hennes blogg, och 

därigenom framställer sig själv som person som har "fans", återigen likt det som 

kändisar har.

I ytterligare ett inlägg hittar vi spår av kändisdiskurs, där Kissie uppmanar "folk" att 

sluta skicka vänförfrågningar på Facebook. I "Fredag"-inlägget skriver hon följande: 

"Tror ni inte jag får tillräkligt med vänner förfrågningar..? Jag är en av Sveriges 

kändaste männsikor, och självklart har jag flera tusen friends-request på min facebook!" 

Den återkommande kändisdiskursen gör sig synlig här igen när hon skriver att hon är en 

av Sveriges mest kända personer och är populär. Genom ordvalen finns en 

underliggande arrogans till de som vill ha henne som vän. Detta kan tolkas som ett 

arrogant sätt för henne att förmedla att hon varken har tid eller bryr sig om den som 

ansöker om att få bli vän med henne, men det kan även tolkas som att hon bryr sig 

eftersom hon tar upp ämnet som ett rop och hopp om att fler ska försöka lägga till 

henne. Arrogansen som försöker förmedlas via inlägget passar väl in på hennes persona 

som genom inläggen flitigt upphöjs till en högre status som även kan anses vara en 

kändisstatus. En bild publiceras som bevis på att det som skrivs är fakta för att 

ytterligare övertyga den som är skeptisk.
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Bilden som infogas i inlägget är urklippt från Facebook. Hennes 5046 vänförfrågningar 

är inringade med röd ring och röd pil som visar den. Under det skriver hon: "Exempel 

på folk som tror jag vill ha dom som vänner:" Därefter bifogas det fem bilder på 

människor som skickat vänförfrågan som är övermärkta med stora röda kryss, som 

tecken på att hon inte vill acceptera de som Facebook-vänner på grund av diverse 

anledningar.

"Nej du mr “Greco”.."

"Fjortis goes arabianboy..? Jätteful! Nej tack!"

"Aw.. Fjortisar.."

Dessa tre "dissar" används i ett nedvärderande syfte, de två första i fråga om etnicitet 

och den sista om personer som är yngre än Kissie själv. Ännu en gång kan texten tydas 

på ett sätt att försöka provocera men även som ett sätt att trycka ner dessa personer för 

att de har en annan etnicitet samt de som är yngre än henne och ser ut eller beter sig som 

"fjortisar".
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I "Veckans planer" - inlägget avslöjar Kissie sina planer för v. 45 då höstlovet tagit slut. 

På måndagen uppger hon att hon har skola och sedan möte med Pilot, som är ett 

uteställe i Stockholm - där hon jobbar då och då. På tisdagen uppger hon att hon ska 

träna med sin personliga tränare. På onsdagen planerar hon jobba på Cafe Opera, en av 

Stockholms populäraste uteställen som är välbesökt av olika kändisar. På fredagen har 

hon skrivit och ritat Vakna med The Voice, där hon ska gästa programmet som sänds via 

radio och kanal 5 på morgonen. Dagen efter planerar hon jobba på Pilot, som också är 

ett uteställe i Stockholm.

Med denna redovisning för vad som väntar henne inför v. 45 utmärks en någorlunda 

exklusivitet då hennes schema innebär inte endast skola utan även ett tv- och 

radioframträdande. Detta är något som skiljer sig från en vanlig tonårings vardagsliv, 

och kan för läsarna låta häftigt, vilket också kan vara en av anledningarna till att de 

söker sig tillbaka till hennes blogg. De får ett smakprov på hur det är att leva som en 

mer offentlig person.

5.2.3 Arbete
Rubriken på "Nu bloggar jag från wordpress!" - inlägget visar på byte av bloggsida och 

när hon skriver "Nu.." framstår det som en följd av någonting. Hon börjar sedan 

inlägget med att skriva "God morgon bitches!". Att använda ett sådant starkt ordval som 

"bitches" till sina läsare är anmärkningsvärt. Det går att tolka det som ett nedlåtande, att 

hon ser ned på sina läsare och sätter sig i en maktposition över dem. Sett till 

intertextualitet har ordet använts flitigt i tv-program som t.ex. "The simple life" med 

Paris Hilton och Nicole Richie där de ständigt uttryckte ordet till sig själva och andra. 

För att ta ett ytterligare exempel så säger Britney Spears i början av låten "Gimmie 

more": "It's Britney bitch". Ungdomar känner då att det är fullt acceptabelt att kalla 

någon för "bitch", medan vissa andra kan ta mycket illa upp beroende på deras 

sociokulturella synsätt.

Vidare i texten skriver hon: "Jag har flyttat min blogg till worldpress, det betyder stort 

sätt att jag från och med nu kan skriva vafan jag vill och.. Ja, ni kan ju försöka anmäla 

mig hur mycket ni vill." citatet innehåller diskurser om hur hon lyckats "kringgå lagen" 

så hon kan fortsätta skriva vad hon vill. Diskursen går att likna vid hur en 
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brottsling flyr undan polisen och lämnar landet. Hon skriver sedan: "Haha vilken bitch 

jag är! Love it..", där svärordet bidrar till att meningen blir mer aggressiv och stärker 

hennes image och framställning att kunna skriva vad hon vill. 

5.2.4 Makt
I inlägget "Jag bestämmer!" presenterar Kissie sin inne- och utelista, alltså vad hon 

tycker är "inne" respektive "ute" just nu. Via rubrikens "Jag bestämmer!" framvisar hon 

sin makt i bloggen. Det blir tydligare att det är hon som bestämmer vad som är inne och 

ute. Detta blir extra förstärkt tack vare utropstecknet. På hennes utelista med "Vakna 

med the voice", skriver hon: "Ja, det stämmer att jag skulle ha varit där i onsdags, men 

jag åkte aldrig dit. Tex, jag skrev ju om den där tjejen som endast blev ditbjuden för att 

snacka om mig, hur patetiskt är inte det..?". Det går att tolka detta som att hon 

misstänker att de i programmet kommer prata negativt om henne och således väljer att 

inte vara med. Det skulle kunna skada hennes personlighet illa, så för att upprätthålla 

den väljer hon att inte deltaga eller så är det så att Alexandra Nilsson inte är lika tuff 

och självsäker i verkligheten som Kissie är i bloggen.

"Dags för möte på Stureplan" Hon börjar med att skriva:"Nej hörrni nu ska jag på 

möte!" som är en följd av att hon möjligtvis suttit och bloggat och läst bloggar en större 

del av dagen och stressar ut. Att gå på möte låter vuxet och proffsigt. Det enda läsarna 

får veta om mötet är att det är på Stureplan, vilket Kissie anser vara viktigt att förmedla. 

Genom att nämna platsen försöker hon möjligtvis höja upp mötets status eftersom 

Stureplan anses vara "det fashionabla Stockholms medelpunkt".

Trots att makt verkar vara något Kissie eftersträvar kvarstår det faktum att hon behöver 

styrka det hon tidigare hävdat, vilket tyder på att hon är medveten om att det finns 

personer, i detta fall hennes läsare, som inte riktigt håller med om det hon påstår. Därför 

anser hon att bevis behövs för att kunna övertyga läsarna, därav rubriken: "Bevis på att 

alla härmar mig med glasögonen utan styrka.." Att hon måste komma med bevis tyder 

på att hon egentligen inte har den totala makt hon försöker visa fram i bloggen. En sorts 

rättegångsdiskurs går också att finna här angående framläggning av bevis, som gör sig 

lik hur någon i en rättegång ska försvara sin ställning genom att lägga fram bevis för 
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kunna övertyga vederbörande. Detta gör hon för att försöka upprätthålla sin position i 

bloggen.

Varför hon använder engelska uttryck kan ha att göra med den amerikanska 

populärkulturen som svenska medier matas utav, speciellt TV mediet. Hon kan 

exempelvis ha tittat på olika amerikanska/engelska tv-program eller lyssnat på musik 

som kommer från USA och tycker det låter häftigare och framställer hennes 

personlighet mer internationell. Detta avspeglar också utvecklingen som det svenska 

språket håller på att genomgå, där det blir allt vanligare att blanda in engelska ord i 

språket, inte bara för att det ska låta häftigare utan också på grund av att den svenska 

synonymen för ordet inte går att finna för stunden. Detta skulle också kunna tänkas ge 

henne makt i de fallen då läsarna är väldigt unga och inte förstår engelska så väl.

5.2.5 Utseende och mode
"Är inte jag söt i min nya rosett?" - Rubriken skriver hon som en fråga riktat till läsaren, 

vilket på ett sätt för över fokus från att hon köpt en rosett, till att läsaren istället ska 

svara för sig själv om hon är söt i den eller ej. På detta sätt fiskas både komplimanger 

och fler kommentarer från läsare som både tycker om henne och inte. Det går även 

tolkas som lite självironiskt på det sättet hon framställer sig. Rubriken är alltså 

inbjudande och är menad att skapa interaktion, något som Kissie ofta använder sig av i 

sina inlägg.

I inlägget skriver hon också kort om att det var hon som var först med att använda 

"glasögonen från Bikbok". "ALLA har de nu och ALLA vet att jag var först", skriver 

hon. Ordet alla, skriver hon med versaler på båda ställen i meningen vilket kan tolkas 

som att hon vill betona ordet, då hon anser att väldigt många (i detta fall "alla") tar efter 

och härmar henne. Hon avslutar med att skriva: "Pinsamt!!" Detta görs i syfte att 

förödmjuka de som också använder sig av liknande glasögon, vilket ger henne själv 

makt på grund av hon anser sig själv vara först och sätta trender. De två utropstecknen 

efter dramatiserar och stärker ordet ytterligare, för att visa på att hon är upprörd över 

detta.
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5.2.6 Kost
Strävan att vara smal grundar sig mycket i bland annat att modeller i tidningar och andra 

medier är smala, som sedan tjejer tar till sig (Jacobsson, M. & Norrby, B. 1998 s. 8) 

Dagligen går det att läsa om olika bantningsmetoder och tips för hur man går ned i vikt 

snabbt, vilket sänder ut premisser om att vara smal är något att eftersträva. Detta har 

bland annat studien från 2006 tagit upp: Women’s and Men’s Eating Behavior Following 

Exposure to Ideal-Body Images and Text visat, där de kom fram till att tjejer, efter att ha 

blivit utsatta för ideal-kroppsbilder, reducerade sina matintag. Detta indikerar på att 

kvinnorna tog efter idealet som fanns på bilderna till skillnaden från männen som också 

var med i studien, vars matintag istället ökade. Studien tar även upp att kvinnor utsätts 

för mer idealbilder än män samt att kvinnor kopplar bilderna de ser med exempelvis 

olika dietmetoder (Harrison, Lee Marske, Taylor 2006, s. 518ff).

"Hur min diet ser ut.."- inlägget präglas av ett kostrådsdiskurs där Kissie passar på att 

informera sina läsare om att vitt bröd är dåligt och inte bör ätas. "Det får man absolut 

inte äta, det är också därför det är så farligt att gå till mc-donalds" Med detta menar hon 

att vitt bröd innehåller kolhydrater och måltider på McDonalds innebär viktökning. 

Något som Kissie försöker undvika med tanke på att hon är mån om sitt utseende 

genom bland annat att träna för att hålla vikten nere. Vid måltider på McDonalds har 

hennes personliga tränare föreslagit att allt förutom köttet ska tas bort, samt att köttet 

bör sköljas med vatten. "Låter ju skitgott" skriver Kissie med en sarkastisk ton och 

avslutar med att säga adjö till McDonalds: "Hej då mc-donalds!".

Hon väljer alltså att avstå från McDonalds då hon fått reda om att maten där innehåller 

mycket kolhydrater, och på samma sätt försöker hon sätta exempel för de läsare som är 

rädda för att gå upp i vikt. Kissie blir då här den "kunnige" som ska lära ut till sina 

läsare om kost. Samtidigt går det att tolka som att hon underkastar sig en tuff regim och 

visar hur disciplinerad hon är och därmed "förtjänar" platsen på toppen som hon redan 

innehar.
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5.2.7 Relationen till sina läsare och skrivsätt
I inlägget "Det ni borde lyssna på:" rekommenderar Kissie en låt för sina läsare att 

lyssna på. Hon presenterar låten med "Musik a lá Kissie.." Med rubriken säger hon att 

läsarna borde lyssna på det hon lyssnar på. Rubriken går att tolka vidare i 

maktstrukturer, att Kissie här har makten och säger till sina läsare vad de borde lyssna 

på för sorts musik. Detta å andra sidan ses som tips på bra musik, enligt henne. I det 

fallet kommer hennes blogg in i en diskurs som känns igen från veckotidningar där man 

kan hitta tips och råd på förändring och utveckling av sig själv.

Fjortis är ett ständigt återkommande ämne och ord i Kissies inlägg. Detta verkar vara på 

grund av att hon på något sätt ser ned på de som är under 18 eller försöker höja sin egen 

status då hon nyligen blivit myndig själv. I "Bevis på att alla härmar mig med 

glasögonen utan styrka.." - inlägget där hon publicerar bilder på två killar och två tjejer 

som hon anser "härmar" henne där hon kallar killarna för homosexuella då enligt henne: 

"dom flesta är ju kända för att ha Kissie som idol..". Med detta förmedlar hon att hon är 

känd inom den homosexuella världen. Resterande personer kallar hon "blonda fjortisar" 

med en nedsättande ton mot unga, blonda tjejer. På detta sätt tar hon avstånd från att 

vara en "blond fjortis" själv med sina 18 nyligen fyllda år. Ordet fjortis beskriver inte 

endast åldern på tjejerna utan även mognadsgraden som är vanligt i yngre åldrar då man 

experimenterar och provar sig fram med exempelvis smink, kläder, fritidsintressen, 

idoler etc.

Inläggen skrivs på ett ironiskt och självironisk sätt och är enkla och tillgängliga, det 

krävs alltså ingen större ansträngande för att förstå texten, vilket i sig kan vara ett klokt 

val från Kissie sida som verkar vara medveten om målgruppen som läser hennes blogg. 

Kissie belyser det extrema och skriver på ett provocerande sätt när hon intar en persona, 

vilket resulterar i att det finns en rad motsägelser i inläggen. 

Ett exempel finns i inlägget "Jag ska äta ca 7 piller varje dag" där Kissie skriver att hon 

ska börja äta piller för att hålla sig smal. Rubriken avslutas med ett utropstecken vilket 

förstärker och gör rubriken till ett utrop. På detta sätt blir den mer dramatisk utformad 

än om det skulle avslutas med en enkel punkt. Hon skriver sedan: "Rätt sjukt va? Men 

vill man vara smal så.." Här syns orsaken till att hon äter sju stycken tabletter - för att 
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hålla sig smal. Samtidigt medger hon också att det är rätt sjukt, vilket gör att hon visar 

sig ändå vara ambivalent till det. I detta inlägg finner vi tydligt en motsägelse eller 

krock mellan Kissies framställning som persona i bloggen och möjligtvis den riktiga 

Alexandra Nilsson.

Vid flera tillfällen bjuder Kissie in sina läsare att ta del av bloggen och tycka till. 

Förutom detta skrivs inläggen på ett inkluderande sätt, som får läsarna mer involverade 

i bloggen och faktum att lämna kommentarer är möjligt tillför ytterligare interaktion 

mellan Kissie och henne läsare.

Sett till den tidigare forskningen faller Kissies sätt att skriva närmast kategorin skrämsel 

som enligt Dominick (1999) går ut på hot, uttalanden av ilska och eventuella obehag. 

Detta stämmer väl in på hennes sätt att skriva på då hon vid vissa tillfällen är obehaglig 

i sitt skrivande och inte rädd att uttrycka sin ilska i form av ex. hot, svärord etc. Som 

tidigare nämnt i analysen skrivs Kissies inlägg på ett provocerande samt förnedrande 

sätt, och det skulle i detta fall vara ytterligare en kategori som skulle kunna läggas till 

Dominicks studie. Sättet Kissie skriver på skapar en "hype" och därmed kändisskap, 

vilket i sig leder till olika förmåner och status.

5.3 www.kenzas.se
Kenza Zouiten är också en 18-årig tjej, även hon bosatt i Stockholm, som också driver 

en av Sveriges mest besökta bloggar. Hennes blogg (www.kenzas.se) har funnits i 3 år 

och drivs av en tjej som har stort intresse av bland annat mode och fest. Hennes blogg 

faller också inom kategorin "dagboksberättande". Genom bloggen har Kenza fått ett 

flertal intressanta jobb och uppdrag där hon träffat och intervjuat olika musikartister, 

agerat omslagstjej och varit VJ (videojockey) på MTV, (en VJ presenterar musikvideos 

som ska spelas upp på kanalen). När analysen av Kenzas blogg påbörjas skriver hon om 

nervositeten inför jobbresan till Berlin där MTV Europe Music Awards 2009 ska hålla 

rum. Här ses likheter med Kissie om vad bloggen har skapat för möjligheter och visar 

således att Kenzas och Kissies blogg skulle kunna platsa på samma typ av topplista på 

bloggportalen.   
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5.3.1 Kändisskap och arbete
I ett flertal av inläggen syns olika diskurser om kändisskap. Detta är inte föga 

förvånande eftersom hon just ska på uppdrag av MTV och blir då också arbetsrelaterat. 

Redan i det första inlägget på måndagen "091102" kan detta ses. Hon berättar att hon 

ska: "[...] bevaka en av världens största galor MTV Europe Music Awards 2009 [...]", 

vilket inte vem som helst har befogenhet att göra. Uttryck som: "[...] förbereda frågor 

till artisterna på röda mattan bl.a.", stärker diskursen, då röda mattan innehåller 

intertextualitet till exempelvis kändisgalor där kändisar går igenom för att bli 

fotograferade av pressen. Genom att nämna att det är en av världens största galor, 

förtydligar hon hur pass stor den verkligen är.

Under inlägget "Dagens fråga" från måndagen länkar hon vidare sina läsare till hennes 

MTV-blogg. Hon uppger att uppdateringar om hennes resa kommer ske där. Hon låter 

"er läsare följa med på resan". På detta sätt får hon sina läsare att känna sig involverade 

i hennes "drömliv" där hon får träffa stora kändisar och prata med dem. "[...] Lite 

backstage och sådär. Ni vet...röda mattan, galan, efterfesten." Enligt dessa uttryck låter 

det som en bagatell för henne, vilket kan ha att göra med att hon redan varit iväg på 

MTV EMA året innan och vet i princip vad det går ut på. Med uttrycket "ni vet..." 

använder hon diskurser till sina läsare och försöker skapa en inkluderande att de ska 

känna igen sig till det hon därefter skriver. "Jag var ju där förra året men den här gången 

har jag ju större jobb att göra". Med denna mening visar hon också att hon fått större 

förtroende av MTV och har klättrat i uppåt karriärstegen.

Kenza väljer att skriva med fet stil följande utdrag: "intervjua artisterna på röda 

mattan", "låta er läsare hänga med på resan", "intervjuer med artister", "torsdag klockan 

21.00 på MTV" Faktum är att hon upprepar intervjuer med artister två gånger, visar att 

det är av stor betydelse för henne och möjligtvis för de som följer hennes blogg. Det kan 

också kännas lite skrytsamt när hon upprepar detta flera gånger. Det går också att 

relatera citaten till diskurser från skvallerpress, vilket karaktäriserar en överdrivenhet i 

exempelvis rubriker, med att intervjua på röda mattan och låta läsare följa med på resan, 

vilket bokstavligen inte går eftersom de fysiskt inte befinner sig på samma ställe. 
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I måndagens sista inlägg går det också att tolka som skrytsamt, när hon passar på att 

nämna det faktum att hon ska träffa "[...] stora världsartister!", och dessutom festa med 

dem: "Jag är tyvärr i Berlin då (eller tyvärr och tyvärr jag kommer ju festa med stora 

världsartister! hehe)". Med det sista uttrycket i denna mening: "hehe" tas avstånd från 

uttalandet, det tar alltså udden av vad som skrivs, vilket i sig är ett sätt för Kenza att 

skryta och samtidigt visa sig vara jordnära.

På fredagen är Kenza just hemkommen från MTV-galan och ger korta intryck om vad 

hon varit med om. Hon berättar bland annat att Backstreet Boys bjöd henne på efterfest 

och Billie i Green Day "som blev hård i brallan av att se mig, haha". Hon berättar vidare 

att hon fick träffa TH (Tokio Hotel), Shakira, Katy Perry med flera. Att hon tar upp att 

Billie "blev hård i brallan" tyder på att hon kanske vill skryta om att en känd rockstjärna 

blev så pass till sig, vilket ger ut signaler om sexualisering att hon tycker detta är okej. 

Det sista "haha", tar hon än en gång bort udden av vad hon skriver och gör att det 

framstår mer som en rolig grej.  

I inlägget: "Vilket äventyr jag har haft!! Så himla kul!", märks det direkt hur väl hon 

uppskattat sitt jobb med MTV. De två utropstecknen i första meningen förmedlar ett 

utrop av glädje. Även att hon kallar hennes jobb för ett äventyr visar på att hon sett det 

hela som en stor upplevelse än bara som ett vanligt jobb.

Hon skriver att de som följt henne på MTV-bloggen har sett hennes galna klipp: "Allt 

från crazy Backstreet Boys som bjöd med mig på efterfest, till Billie i Green Day som 

blev hård i brallan av att se mig, haha". När hon skriver "allt från..." och "till...", antar 

man som läsare att det antagligen skedde fler liknande galna saker där emellan. Det kan 

vara en teknik som Kenza använder för att skapa en nyfikenhet för att få folk att klicka 

sig vidare till MTV-bloggen ifall dessa mellanliggande historier skulle dyka upp där. De 

vill antagligen också läsa vidare om det hon nämnde kort i inlägget, till exempel hur det 

gick till när Backstreet Boys bjöd in henne på efterfesten. Tackade hon ja? Denna teknik 

gör sig lik i exempelvis tv-serier där de oftast vid slutet av varje avsnitt har en så kallad 

"cliffhanger", där de avslutar avsnittet med en karaktär i en spännande situation för att 

locka till att se fortsättningen i nästa avsnitt.   
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Att hon just tar upp de lite mer galnare intervjuerna som skedde gör att hon skapar en 

nyfikenhet hos läsaren, då hon nog misstänker att de vill läsa om de lite mer 

häpnadsväckande situationerna än de mer vanliga, formella intervjuerna. Hon skriver att 

hon ska berätta mer om resan senare, vilket igen lockar läsarna till att läsa vidare i 

bloggen vid annat tillfälle.

5.3.2 Relationen till sina läsare och skrivsätt
Kenza skapar interaktivitet med sina läsare. I måndagens inlägg "Min halloween-outfit", 

visar hon upp sin outfit och var det kommer ifrån. Detta eftersom några av hennes läsare 

undrat vad hon hade haft på sig. Under de två dagarna svarar hon även på "Dagens 

fråga" som läsare undrat via kommentatorsfälten.

I första och sista inläggen på fredagen säger hon hejdå till läsarna med kramar och 

pussar. Med tanke på att bloggen har så pass många läsare kan ordet puss som 

avskedsfras framstå en aning intimt då det är något man skriver till de närmsta man 

tycker om. Här väljer hon alltså att skriva det till 80.000 läsare i snitt per dag. Samtidigt 

kan hon på detta sätt visa att hon tycker om hennes läsare, som faktiskt har gjort hennes 

blogg så pass stor att hon kan tjäna pengar på den och få olika jobbuppdrag hon annars 

inte skulle kunnat få lika enkelt. Med frasen skapar hon därigenom en intim relation 

som kan liknas vid sina närmaste vänner och familj.

Det som på något sätt bryter relationen är hälsningen i det första inlägget på måndagen, 

där hon inleder med att skriva: "God morgon bloggen!". Hon hälsar på bloggen istället 

för sina läsare, vilket närmast kan jämföras med den generella bilden för en inledning i 

en dagbok. Eftersom den bara läses av en själv, så blir dagboken den man skriver till 

"Hej dagboken, idag har jag...". Om läsaren drar denna liknelse kan inlägget på så sätt 

kännas mer privat och hemlig i sitt vidare innehåll. Rubriken går också att återkoppla 

till dagbok då det kan vara smidigt att ange datumet för innehållet när man kollar 

tillbaka i dagarna. I slutet av inlägget skriver hon dock: "Lika bra att jag sätter igång va? 

Ha en fin dag!", vilket blir riktat till läsaren.
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Genom att ställa frågor till läsarna och själv svara på frågor skapar hon en interaktivitet 

till dem. Läsarna känner sig delaktiga i hennes värld genom bloggmediet. Som tidigare 

nämnts, skriver hon små "cliffhangers" för att locka in för vidare läsning. I måndagens 

samtliga inlägg, utom inlägget "Min Halloween-outfit", upprepar hon att hon ska på 

EMA, för att verkligen få nya läsarna som just läser det senaste inlägget att inte missa 

detta då det nog anses kommer locka många läsare.

Med detta citat visar Kenza att hon uppskattar resan: "Jag är så otroligt glad och 

tacksam över att jag fick åka [...]" och vänder sig till sina läsare med följande citat: 

"Hoppas att ni tyckte att det var kul att få hänga med =)" Detta kan ha att göra med att 

tack vare hennes stora antal läsare, får hon möjligheten att leva ut och få göra ett jobb 

som kan anses vara ett drömjobb, som innebär möte med stora kändisar. Detta går också 

att relatera till tidigare forskningen om att bloggen skapar publik, men att publiken 

också skapar bloggen, bland annat genom att bloggare skriver inlägg som relaterar till 

läsarna (Nardi, Schiano & Gumbrecht, M. 2004) Kenza har förstått detta och sätter sig 

då i en positiv position till dem.

Inläggen skrivs på ett "storasyster"-sätt, där Kenza verkar väl medveten om 

målgruppen. Texten är inkluderande och Kenza ser till att hennes läsare känner sig 

delaktiga i bloggen. I "Sammanfattning av EMA-äventyret" - inlägget skriver hon: "Ni 

måste se klippet där BSB-Nick är galen, så sjukt kul haha!" Med orden "Ni måste" ser 

hon till att göra sina läsare nyfikna och samtidigt gör hon sin MTV-blogg mer lockande. 

Sett till tidigare forskningen om Dominicks (1999) teorier för att presentera sig, skulle 

Kenza falla inom kategorierna inställsamhet och kompetens/sakkunskap. I det 

förstnämnda försöker hon vara omtyckt av sina läsare och skapar en god relation till 

dem, vilket har synliggjorts tidigare i analysen. Den andra kategorin kan ses exempel 

från när Kenza skriver om sitt jobb och prestationer på EMA-galan, bland annat hur hon 

skriver att hon fått större ansvarsområden jämfört med tidigare, vilket gör att hon visar 

hennes kompetens för jobbet.
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5.3.3 Mode
Det gör sig tydligt i bloggen att Kenza gillar mode då hon under dessa två dagar passar på 

att rekommendera och berätta var hon köpt vissa av hennes plagg. Det har också varit 

halloween så måndagens andra inlägg bygger på en intertextualitet om halloween och 

hennes tidigare inlägg detta. I inlägget svarar hon på en fråga från en läsare varifrån hennes 

maskerad-outfit kommer ifrån, vilket hon sedan svarar på. Halloween verkar vara något 

som Kenza tycker om, att klä ut sig som något annat. "Det är ju fan skitkul att klä ut sig!!" 

Outfiten som Kenza har på sig kan anses vara vågad och utmanande, något som skulle 

sticka ut att ha på sig någon annan dag om året förutom Halloween, så hon verkar passa på 

medan det går. I inlägget "My new dress" från fredag passar Kenza på att visa upp sin nya 

klänning från WHYRED: "Jag ska ha den ikväll så då får ni se den på" skriver Kenza och 

ännu en gång låter läsarna ta del av hennes liv och hennes garderob. Dessutom lämnar hon 

ännu en gång något av en cliffhanger till kommande inlägg för att göra läsarna nyfikna och 

se till att de återkommer till bloggen vid senare tillfälle.

Varför klänningen är svart väljer hon att förklara på följande sätt: "Det handlar inte om att 

jag inte tycker om färg, utan jag hittar helt enkelt inga snygga färgglada klänningar" och 

även: "Det är därför jag nästan alltid är svartklädd, [...] jag tycker att svart är otroligt 

sexigt". Med tanke på att Kenza skulle kunna betraktas som en trendsättare med stor 

maktposition på grund av så många läsare av bloggen, kommer unga tjejer med stor 

sannolikhet följa efter detta och köpa mycket svarta kläder.

Tre bilder på klänningen bifogas under texten, från fram- och baksidan samt en bild som 

fokuserar på de transparenta detaljerna på baksidan samt kedjelåset. Under bilderna skriver 

Kenza: "WHYRED, 3595:-" Det är andra gången hon nämner företaget Whyred i detta 

inlägg, vilket skulle kunna innebära någon sorts samarbete med dem eller hopp om framtida 

samarbeten. Detta väcker även frågor ifall det kan vara så att Kenza är sponsrad av detta 

företag och på detta sätt gör reklam för det exklusiva varumärket. En indikation på rikedom 

skulle också kunna göra sig synlig här genom att Kenza väljer att redovisa klänningens 

kostnad som kan tolkas som att hon är välbärgad och därför har råd att konsumera kläder 

till så pass höga priser.
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I "kvällens konstaterande" skriver Kenza: "Jag har två stora garderober och en massa skåp 

fulla med kläder men ändå inget att ha på mig ikväll.", säger oss att hon har väldigt mycket 

kläder, men ändå inte tillräckligt, enligt henne. Anledningen att hon skriver detta är 

antagligen för att många tjejer som läser bloggen har ett modeintresse och kan känna igen 

sig i detta fenomen. På detta sätt binder hon en extra relation till dessa. De får något 

gemensamt. Andra kommer känna en irritation över hur hon påstår att hon inte har något att 

ha på sig när hon har så mycket kläder.

5.3.4 Fest
I andra inlägget på fredag skriver Kenza ett kort inlägg att hon ska ut med sina vänner och 

fira på nattklubben Collage. Hon skriver: "Idag är det ju fredag vilket innebär att det blir en 

grym kväll på Collage och vi kör ALL IN". Uttrycket "all-in", som även finns i rubriken, är 

uttryck från pokerspel, vilket betyder att man satsar alla sina marker i en giv. Kenza kan 

tänkas använda uttrycket på flera olika sätt. Det går att tolka det vidare som en metafor för 

att exempelvis satsa allt på Collage, eller tolkas som att rentav satsa allt för bli full, satsa 

allt på dansgolvet eller liknande.

Det sista inlägget för fredagen bygger vidare på att hon ska ut. Kenza lägger upp två bilder 

på sig själv som är tagna i outfiten hon ska ha på sig innan hon ska ut och festa för kvällen 

och skriver: "Nu sticker jag ut och dansar med vännerna". Genom att nämna att hon ska till 

Collage gör hon reklam för dem eftersom Kenza med sannolikhet kommer locka en hel del 

folk till stället. Ifall Kenza skriver något hon tycker om på riktigt eller något som kan vara 

sponsrat av ett företag är svårt för oss att känna igen med tanke på att vi inte känner 

personen bakom bloggen. Detta försvårar analysen av texten, men vi är medvetna om att 

det skulle kunna förekomma i flertal utav de analyserade inläggen.

5.3.5 Antydan till exklusivitet
I första inlägget berättar hon om att de skulle handla: "Världens minsta affär.. Måste finnas 

någon större i närheten annars blir jag galen." Antingen har Kenza allmänt svårt för trånga 

utrymmen, eller så går det att tolka det som en högfärdighet, att hon är lite bortskämd. Hon 

kan vara van med större affärer som kanske har ett bredare utbud av varor än mindre 

affärer. Detta kan vara av hennes ideologiska värderingar där mindre affärer inte duger åt 

henne. Hon använder ett överdrivet uttryck att definiera verkligheten, att affären är världens 

minsta, vilket skapar en illusion för läsaren hur pass liten den verkligen är.
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I "kvällens konstaterande" skriver Kenza bland annat: "Tv-serien om "Ullared" måste vara 

det tråkigaste någonsin. Finns det seriöst folk som tittar på det där? (förutom Nadia, haha)". 

I ett kontext är Ullared en stad som har ett stort lågprisvaruhus som säljer allt från kläder till 

hygienartiklar, vilket de har gjort en reality-serie om. Det går tolka det att hon inte gillar 

programmet för att hon inte är särskilt intresserad av billiga massprodukter, vilket skulle 

kunna tolkas som att hon gör sig själv till en exklusiv person i kontrast mot den vanliga 

ullaredkonsumenten. Det kan också vara så att hon helt enkelt inte gillar produktionen i sig.

5.4 Uttagna teman i bilderna
Utifrån uttagna nyckelteman har tre bilder lyfts fram i analysen på www.kissies.se samt 

www.kenzas.se. För Kissies har följande teman tagits fram: 1) Mode 2) Sexualisering och 

3) Grafiska symboler. För Kenzas har följande teman tagits fram: 1) Mode 2) Sexualisering 

och 3) Konsumtion.

5.4.1 "Nu bloggar jag från Worldpress" - Se bilaga 1
Bilden visar teman från grafiska symboler. I inlägget "Nu bloggar jag från Wordpress" bifogar 

Kissie en bild på Wordpress.org som är en utländsk bloggsajt där hon precis börjat blogga 

ifrån vid tiden av analysen. Hon uttrycker sin åsikt om den sajten genom att placera en grön 

checksymbol över bilden för att visa att den är "godkänd". De grafiska symbolerna är något 

som är vanligt förekommande i Kissies inlägg. De kommer även bland annat i form av text- 

och tankebubblor och röda kryss.

Checksymbolen kräver tidigare kunnande om vad symbolen står för, men den gröna färgen ger 

fingervisning om att det är något som är "bra" eller "godkänd", medan röda ikoner oftast står 

för "inte bra" eller "fara". Enklaste exemplet för detta är trafikljus där rött betyder stopp och 

grönt betyder kör. Att bilderna använder sig av så mycket symboler och tankebubblor gör 

bilden mer lättillgänglig som för tankarna till bildböcker och serietidningar. 

5.4.2 "Dags för möte på Stureplan" - Se bilaga 2
I "Dags för möte på Stureplan" - inlägget visar Kissie upp en nyinköpt pälsväst som hon 

väljer att kalla det. Under denna pälsväst har hon på sig ett svart linne/klänning, vilket 

inte syns överdrivet mycket förutom vid den djupa urringningen där en del hud visas. På 
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denna bild visar Kissie även upp en svart rosett i håret. Kissie använder intertextualitet 

från diskurser ur pinupbilder i sitt kroppsspråk med framhävande byst samt genom att 

ha den ena handen mot midjan och andra mot ansiktet. I studien Treacherous Pin-ups,  

Politicized Prostitutes, and Activist Betrayals: Jane Fonda’s Body in Hollywood and 

Hanoi kan pinupbilder enkelt beskrivas som en viss stil av en bild på en lättklädd 

amerikansk (ursprungligen) kvinna, som blev populärt under Vietnamkriget (1959–

1975), och hade funktionen att påminna de amerikanska soldaterna vad de krigade för i 

Vietnam. Ifall Kissie är medveten om att hon poserar med kroppen på ett 

pinuppaliknande sätt är svårt att spekulera i. Med största sannolikhet anser vi att hon 

poserar på ett sätt hon känner igen från olika modetidningar och dylikt.

I inlägget förekommer ännu en gång de grafiska symbolerna som Kissie flitigt använder 

sig av. På bilden vill hon inte visa ansiktet och skriver "fastnar inte på bild idag" 

tillsammans med ett rött kryss för att dölja ansiktet. Rött kryss innebär att hon 

uppenbarligen inte tyckte att hennes ansikte blev "godkänt" men samtidigt väljer hon att 

visa sitt ena öga som är välsminkad. Genom att hon väljer att censurera det hon inte 

tycker om på detta sätt synliggörs en utseendefixering i inlägget och hon visar på att det 

är hon som bestämmer för vad som ska publiceras och inte.

5.4.3 "Är inte jag söt i min nya rosett?" - Se bilaga 3
På bilden poserar Kissie, med utsträckt rygg som därav framhäver hennes byst. 

Dessutom håller hon ena handen under hakan och samtidigt ett finger i munnen. Detta 

tillför ett sexualiserat utseende och ännu en gång träder diskurser från pinupbilder fram 

via kroppsspråket. Intertextualiteten i denna bild finns i hennes kroppsspråk då hon 

påminner om exempelvis utvikningsmodellerna i Playboy, även om Kissie själv inte är 

lika lättklädd. Att hon i bloggen väljer att retuschera bilder kan ha att göra med att hon 

försöker skaffa sig ett nästan ouppnåeligt kroppsideal och inte känner sig nöjd med sin 

kropp som den ser ut nu. 

Hirdman (2002) menar på att Veckorevyn och Fib aktuellt lär ut sättet att fånga mäns 

blickar på ett inbjudande sätt så att de ska kolla på en och med denna bild använder sig 

Kisse utav dessa erotiska koder genom bland annat blicken, kroppsspråket och 

poseringen.
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Kissie tittar nästan rakt in i kameran med en blick som är någorlunda oskyldig och en 

tankebubbla som säger: "Naw vad söt jag är i min rosett!". Tankebubblan karaktäriseras 

av en serietidningsdiskurs, vilket bidrar till att bilden blir enkel att ta in för läsaren.

Trots att denna bild är en aning sexualiserad och även oskyldig på samma gång befarar 

vi att Kissie inte är medveten om riskerna som hör till att lägga upp ens bilder på 

internet. Som Månsson & Söderlind (2004) skriver får en bild en ny innebörd när den 

flyttas mellan kontexter och risken finns att den stjäls och sprids vidare till diverse 

pornografiska sajter.

5.4.4 "Party party!" - Se bilaga 4
På bilden sitter hon på mattan på golvet och ska visa upp sin outfit, redan uppsminkad 

och påklädd med utomhuskläder på sig tillsammans med ytterskor. Bilden har hon tagit 

själv via en spegel och är klädd i "black as usual", skriver hon. Blicken är fokuserad 

rakt in i kameran, och Kenza ler försiktigt med putande läppar.

Bilden för tankarna till reklambilder för kläder, vilket sätter den i diskurser om 

modetidningar eller klädkataloger. Dessa diskurser utmärker sig dels genom den 

uttänkta pose hon intagit. Det kan inte finnas någon anledning att hon sitter påklädd på 

golvet och tar ett kort, än att försöka göra en pose där skorna och benen framhävs mest i 

bilden. Den högra skon visar tydligt att hon vinklar så den framhävs på bästa sätt för 

kameran. Att hon skapat bilden på detta uppvisande sätt av kläderna gör så att det kan 

förknippas med just modetidningar, klädkataloger eller liknande. 

Detta går att återkoppla till Hirdmans (2002) studie att kvinnor lär kvinnor i 

modetidningar genom bilder och text om vad man ska ha på sig och hur man ska se ut. 

Detta skapar i sin tur en intimitet när läsaren blir lärd.

5.4.5 "Min Halloween-outfit" - Se bilaga 5 

I "Min Halloween-outfit" - inlägget bifogar Kenza bild på sig själv. Hon poserar och 

försöker efterlikna en katt. Hon bär upp en helsvart outfit, med lårhöga klackstövlar 

tillsammans med handskar och svarta kattöron på toppen av huvudet. Hon fotar sig själv 

i spegeln och böjer sig lite lätt fram och lägger den ena handen på låret. Ansiktet pyntas 
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med en oskyldig blick utan någon speciell min förutom ett försiktigt leende. Sättet 

Kenza poserar på bilden kan tolkas som vågat. Det påminner om diskurser från 

exempelvis vissa modefotografier på tjejer och kan uppfattas som sexualiserat. Denna 

diskurs syns delvis genom den lätta lutningen framåt, vilket gör att bysten exponeras 

tydligare för tittaren. Även att hon visar en del hud gör bilden mer vågad och stärker 

därav diskursen. Hennes tajta lackleggings kan även det anses som vågade och 

tillsammans med svarta handskarna och genomgående svarta färgvalet, ger det hela 

hennes outfit lite mer attityd.   

5.4.6 "My new dress" - Se bilaga 6 

Bilderna med dess kontext att den kostar 3595 kr ger en fingervisning för hur dyra 

kläder Kenza kan tänkas handla för och att hon antagligen har gott om pengar. Det visar 

sig här också att hon inte har något emot att dela med sig av vad hon köper för plagg till 

sina läsare. Att hon visar upp dyra nyinköpta saker på det här sättet kan kännas 

skrytsamt, eftersom många inte har råd till sådana här dyra kläder och att hon då visar 

upp det såhär kan skapa irritation. Till skillnad från i Kissies blogg skriver Kenza på sin 

sida ut varifrån hon köper sina plagg och på detta sätt tipsar hon om sina plagg för andra 

tjejer.

Ännu en gång, kan detta vara reklam för företaget och handla om sponsring då 

möjligtvis Kenza kan fått varan skänkt till sig för att visa upp, vilket i sig är vanligt 

förekommande i andra bloggar också.
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6. Slutsatser/Diskussion 
Tidigare rådde fundersamhet kring hur väl kritisk diskursanalys skulle vara anpassad att 

även fungera på bloggtexter. Med utgångspunkten att text är kontextuell har den bland 

annat synliggjort teman, påståenden, argument och ordval från bloggförfattaren för att 

beskriva verkligheten till sina fördelar, som säger oss hur de framställer sig. Spår ur den 

diskursiva och sociokulturella praktiken även gjort sig synlig, vilket också påvisar 

metodens lämplighet. Den har bland annat visat det som omger och påverkar texten, 

med avsändare/mottagare och dess meningsskapande.

Med utgång från de teorier som lyfts fram om kritisk diskursanalys och genus, går det 

att säga en del om resultaten. Diskurser om kändisskap är mest återkommande i de båda 

bloggsidorna. I Kenzas.se genomsyras detta bland annat i beskrivningar av hennes 

arbete på MTV-galan med kändisgalor, röda mattan och intervjuer. Kissie skriver på ett 

överlägset sätt och beskriver sig själv som en av Sveriges största kändisar. Hon skriver 

att hon har "stalkers", vilket är starkt förknippat med vad stora kändisar kan ha. I hennes 

schema som hon presenterar vad hon ska göra under veckan innehåller även dessa 

diskurser, med personlig tränare, intervjuer etc. 

Det som tydliggjorts i resultaten och analysen är att dessa sidor besitter stor makt 

genom den stora mängden läsare som läser bloggarna varje dag och att de kan sända ut 

vilket information de vill till dem. Genomslagskraften bloggarna har i en större kontext 

inom den sociokulturella praktiken till samhället är svårt att konkret visa prov på, utan 

det går mest bara att spekulera kring. Med utgångspunkt till vad analysen i denna studie 

visar, ges det dock fingervisningar om vidden bloggarna har och dess genomslagskraft 

som sändare. Genom diskurser och ideologiska sätt att beskriva verkligheten visar dessa 

två 18-åriga tjejer deras hegemoniska makt i bloggen att och detta visas prov på flera 

håll i inläggen i deras tankesätt i hur man ska vara och se ut, för att nämna några 

exempel. Sett till den unga målgruppen som bloggarna kan tänkas ha, kan det bara 

funderas kring om dessa möjligtvis lättare ställer sig till bloggsidornas beskrivningar, 

när man vid den åldern ofta söker förebilder för hur man ska vara. 

Genom diskurserna går det att synliggöra olika ideologier som handlar om exklusivitet 

och att de står över "vanliga" människor i makthierarkin. Sättet som Kissie och Kenza 

bloggar på, skulle enligt Zizeks förklaringar till ideologier, vara strategier som medvetet 
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och omedvetet når ut till läsarna genom deras språk och handlingsmönster. Vilka 

klädesplagg som ska inhandlas och från vilken butik, hur ofta shopping är acceptabelt 

eller anses vara "normalt", olika åsikter om exempelvis plastikoperation, pälsar, 

”stalkers”, och vilka bilder som anses tillräckligt anständiga för att publiceras på 

Internet påverkar läsarna, vare sig de är medvetna om det eller inte.

Ur ett genusperspektiv visar kändisdiskurserna att Kissie och Kenza sätter sig emot de 

klassiska synsätten på kvinnor om underlägsenhet och att inte sträva efter makt. 

Tvärtom visar de sig väldigt självsäkra och målmedvetna, där de inte alls står 

underordnande män. Däremot på vissa bilder på sig själva, som är sexualiserade, visar 

de sig en aning underordnade. Den tidigare forskningen som tagits fram hur kvinnor 

framställs i media stämmer även överens med detta. Av de bilder där bloggförfattarna är 

porträtterade framställer de sig i njutbara visioner för män och poserar inbjudande till 

läsaren genom blickar, kroppsspråk och poseringar. Detta kan vara strategier då de 

antagligen misstänker att det kommer locka fler läsare till bloggen. Det tåls att fundera 

på ifall en del av läsarna söker sig tillbaka just på grund av dessa sexualiserade bilder, 

och ifall bloggarna själva är medvetna om det.

6.1 Svar på frågeställningen 
1. Hur väljer personerna bakom Sveriges två största bloggar att framställa sig själva i 

respektive blogginlägg, ur ett CDA- och genusperspektiv?

Genomgående går det att synliggöra bloggförfattarnas olika försök att definiera 

verkligheten med olika synsätt, värderingar och budskap. På detta sätt visar texterna 

spår ur den diskursiva och sociokulturella praktiken. På Kissies sida återfinns 

exempelvis något kontroversiella värderingar om pälskläder och plastikoperationer. Här 

går det att se hur hon arbetar för att övertyga om hur mycket snyggare hennes läppar har 

blivit genom operationer, vilket visar på att hon är positiv till det, och hur mycket hon 

älskar pälsvästar samt skriver att alla andra också borde gilla dem för att hon gör det. 

Kenza visar bland annat mycket på vad för kläder hon tycker är snyggt, och med tanke 

på bådas maktposition med bloggen och den relation de skapar tar nog många läsare in 

innehållet i texterna. 
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Som tidigare tagits upp, genomsyras kändisdiskurser i båda bloggsidorna vilket 

definierar deras verklighet som glamoröst med exempelvis intervjuer och kändisgalor. 

På bilderna försöker de efterlikna modeller som också kan bidra till samma diskurs. Det 

går också att tolka detta vidare att de får bra betalt av bloggen genom olika 

pengadiskurser och konsumtionsteman. I Kissie.se stärks kändisdiskursen genom att 

hon skriver på ett överlägset sätt och lägger upp bilder på att hon har flera personer som 

härmar henne. Detta kan tolkas som en negativ sida av kändisskap men även som 

skrytsamt, dvs. att alla vill härma henne för att hon anser sig vara så pass känd. 

Ideologier som lyser fram genom texterna handlar främst om en framställning om 

exklusivitet och att de beskriver sig stå över "den vanliga" människan. Exempelvis i 

Kissies inlägg om att hon räknar in sig till de som har mycket pengar och tar avstånd till 

de som inte har. I Kenzas inlägg ses exempel att hon framställer sig som en person över 

den typiska "ullaredskonsumenten" och hur mindre mataffärer inte duger åt henne. 

  

De bifogade bilderna som bloggarna lägger upp på sig själva kan tolkas som en aning 

sexualiserade samt moderelaterade. Det gör sig tydligt att båda vill att deras bilder ska 

relateras som modefotografier i tidningar.

Sett till de klassiska normerna i historien då kvinnorna varken uppfostrades till kamp 

eller att sträva efter makt (Mral 1999 s. 220) har både Kissie och Kenza fortsatt bryta 

mönstret genom att kämpa för att utveckla sina bloggar och bli inflytelserika gentemot 

sina läsare. Att de besöks av så pass många människor ger de i sig uppmärksamhet och 

makt då de får ordet för meningsskapande och kan skriva fritt om vilka ämnen de vill 

till närmare 80 000 läsare per vecka. Eftersom det finns så många bloggare som 

försöker följa deras fotspår och slå igenom tydliggörs en kamp om toppen av 

blogglistorna.

Genom denna synvinkel visar både Kissie och Kenza på självständighet och makt, att de 

inte är underordnade män på något vis. Men med tanke på att bilderna som dessa två 

bloggare väljer att bifoga i inläggen är exempelvis sexualiserade, gör att de framställs 

en aning underordnade där de bjuder in blickar och skapar en illusion av intimitet. 

Däremot på bilder där de rekommenderar kläder och stiltips visas igen prov på 

självständighet och klara mål.
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2. Vad har de topp två bloggsidorna, på bloggportalen.se gemensamt?        

Analysen visar på att det förekommer en hel del gemensamma faktorer mellan 

www.kissies.se och www.kenzas.se. Förutom att personerna bakom de analyserade 

bloggarna började blogga på bloggsidan blogg.se så har de även gemensamt att de är 

tjejer, 18år och bosatta i Stockholm. Dessutom driver de två av de största bloggarna i 

Sverige (enligt bloggportalen) räknat efter antal besökare. Trots att dagböcker oftast 

skrivs för privatbruk är båda "dagboksbloggar" då de skriver mycket om (sitt) 

bloggarens egna jag och vardagsliv. 

  

Även om de bloggar i form av dagboksinlägg påminner deras bloggar mer om 

radioshow eftersom den är mer interaktiv som även tas upp i studien Blogging as Social  

Activity, or, Would You Let 900 Million People Read Your Diary, eftersom de får skicka 

ut meddelanden utan avbrott och läsarna kan kommentera deras inlägg på samma sätt 

som radiolyssnare kan ringa in och önska låtar etc. Bloggarna tänker ständigt på dess 

mottagare och skriver på ett inkluderande och involverande sätt, vilken låter läsarna ta 

plats i bloggen. 

  

Gemensamt kan också ses att bloggsidorna uppdateras flera gånger varje dag, som oftast 

är kort och koncist i sitt innehåll. Exempelvis är det nio inlägg på måndagen i Kissies 

blogg och sju inlägg i Kenzas blogg på fredagen. Detta gör att inläggen kan uppfattas 

som spontant och snabbt skrivna och bidrar tillsammans med mängden inlägg varje dag 

att det skapar en relation till läsaren. Det blir en känsla att de skriver till en själv, vilket 

förstärks när t.ex. Kissie skriver "är inte jag söt i min nya rosett?" Detta skapar en 

naturlig konversation och liknas vid hur Meyrowitz (1985) beskriver att elektroniska 

medier på detta sätt blir mer personligt privata, än tryckta medier som är abstrakt 

opersonlig i sitt innehåll. Bloggsidorna överskrider även tryckta medier genom att de 

båda i många inlägg publicerar bilder på sig själva, vilket ger upphov till både 

kommunikativa och expressiva uttryck likt TV. 

      

I och med att bloggarna förändras så mycket i sitt innehåll dagligen stämmer det bra 

överens från tidigare forskningsavsnittet i studien från Presentation of Self on the Web: 

an ethnographic study of teenage girls’ weblogs, som bland annat kommer fram till att 

detta resulterar i att läsare besöker bloggarna oftare för att läsa dem. 
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Både Kissie och Kenza har fått en rad erbjudanden om jobb utanför bloggen så som att 

få medverka i tv- och radio och pryda olika tidningsomslag. Sett till ämnen som tas upp 

i bloggen är det mycket varierande men kändisskap, mode, arbete och fest är ständigt 

återkommande i de båda. De skriver även vissa inlägg skrytsamt, vilket kan ses mest i 

Kissies blogg, men att Kenzas inlägg angående EMA-galan blir så repetitiv att de tillslut 

kan uppfattas skrytsamma. 

  

3. Finns något som skiljer dem åt, och vad är det i sådana fall? 

Det finns även tydliga skillnader som går att se bloggsidorna emellan. Sett till 

Dominicks (1999) teorier för att presentera sig själv i bloggen, faller Kenza inom 

kategorierna inställsamhet och kompetens/sakkunskap och Kissie inom kategorin 

skrämsel. Kissie skriver på ett mer provocerande sätt åt sina läsare och hänger t.o.m. ut 

de som tar efter hennes klädstil och kallar dem för stalkers. Detta gör att hon skapar en 

sorts hatrelation som bidrar till många åsikter och vidare samtal från läsare. Kenza 

försöker å andra sidan skapa en god relation till sina läsare och är mer inbjudande till 

sättet hon skriver. Det gör sig därför tydligt att bloggförfattarna använder olika 

strategier att framställa sig på och bjuda in till vidare läsning. 

  

Kenza använder sig ofta av "cliffhangers" för att locka läsare till kommande inlägg, 

vilket inte Kissie gör nämnvärt. Hon lockar istället för vidare läsning genom att hon 

skriver så provocerande texter att de vill läsa vidare vad för galet hon skriver nästa 

gång. 

  

Vid flera tillfällen skriver Kissie om plastikoperationer och att hon själv utfört 

läppförstoringar. Med detta ställer hon sig positiv till plastikoperation till skillnad från 

Kenza som inte tar upp ämnet alls i de analyserade inläggen. Kissie bifogar även en 

videoblogg som visar hur det ser ut när hon gör den senaste läppförstoringen, medan 

Kenza inte har någon videoblogg i inläggen överhuvudtaget. 

  

Skillnader i bilderna som analyserats är att Kissies bilder använder ofta grafiska 

symboler, vilket alltså inte Kenza gör. Möjligtvis är detta för att Kissies målgrupp kan 

vara yngre än Kenzas och har därför ännu mer lättillgängligt bildspråk.
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Kenza svarar gärna på frågor från läsare i exempelvis "Dagens fråga" och framstår vara 

sig själv när hon bloggar, till skillnad från Kissie som har en persona i bloggen där ironi, 

ambivalens och motsägelser synliggörs i hennes skrivsätt. Kenza till skillnad från Kissie 

väljer exempelvis att berätta varifrån hon köpt hennes klädesplagg medan Kissie helst 

inte gör det.

  

6.2 Problem under arbetets gång 
Det har uppstått vissa problem under arbetets gång. Tidigt stöttes komplikationer på om 

hur urvalet av inläggen skulle se ut, alltså vilka dagar och veckor som skulle analyseras. 

Detta löstes med ett slumpmässigt urval av dagarna och den senaste veckan när 

analysen startade för att få ut den senaste framställningen. 

Det blev också problem med hur många bilder som skulle analyseras, eftersom det 

snabbt insågs att de utvalda dagarna hade en mängd utav, vilket skulle kunnat göras en 

hel studie om enbart av dessa. Det ansågs dock vara av vikt att ha med bildmaterial 

eftersom bilder är en så stor del av bloggar och anknutet till dess inlägg. Gillian Rose 

metod att använda nyckelteman löste delvis detta och att koncentrera sig till ett fall per 

tema i de utvalda bloggarna. 

  

6.3 Förslag på vidare forskning     
Under arbetets gång har flera olika tankegångar om vidare forskning inom området dykt 

upp. Klart står det att denna studie har öppnat upp flera dörrar som det kan tänkas 

forskare vidare kring, vilket säger lite om hur relativt nytt detta område är. Trots att 

www.kissies.se och www.kenzas.se är de största bloggarna i Sverige, är de viktigt att 

reflektera att de endast är en droppe i havet av bloggar. Det har utvecklats en mängd 

bloggar som också ligger på topplistorna och är välbesökta som också skulle kunna 

analyseras på liknande sätt. 

  

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att titta djupare på fler inlägg 

och analysera kommentarerna som läsarna skriver, och på det sättet möjligtvis kunna 

undersöka på en djupare nivå om hur läsarna kan tänkas bli påverkade. Det skulle även 

gå att enbart undersöka bilder i bloggar som kan säga en hel del om bloggmediet. 
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Denna studie visar bara hur personerna framställer sig i just bloggen. Detta innebär att 

det inte går att säga något om hur de är i deras vanliga liv. Således skulle det även kunna 

göras intervjuer med utvalda bloggare för att få fram en mer personlig bild av "personen 

bakom bloggen". Detta skulle möjligtvis kunna bidra till en djupare analys, där 

bloggaren får förklara hur den skriver, om den är medveten om hur inläggen kan 

påverka andra människor och varför personen väljer att skriva på sättet den skriver på. 

  

Vidare skulle det även kunna göras en undersökning och reflekteras över varför det är 

många fler tjejer än killar som läser och skriver bloggar. 
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7. Sammanfattning 
Året 1999, skapades för första gången ett gränssnitt som möjliggjorde att personer som 

ville blogga, inte längre behövde speciella programmeringsskunskaper för att göra det. 

Då uppstod en explosion av bloggar och fenomenet växer ständigt. Syftet med 

uppsatsen var att identifiera hur de två största bloggarna väljer att framställa sig själva 

och samtidigt jämföra de med varandra för att finna de gemensamma faktorerna samt 

även eventuella skillnader. 

  

Frågeställningarna lyder: 1) Hur väljer personerna bakom Sveriges två största bloggar 

att framställa sig själva i respektive blogginlägg, ur ett CDA- och genusperspektiv? 2) 

Vad har de topp två bloggsidorna, på bloggportalen.se gemensamt? 3) Finns det något 

som skiljer dem åt, och vad är det i sådana fall? 

  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgick vi från den kritiska 

diskursanalysen där vi både analyserade den skrivna texten i blogginläggen tillsammans 

med utvalda bilder som även var bifogade i inläggen. Ett genusperspektiv tillämpades 

även i inläggen. För bildanalysen användes olika nyckelteman som framkom i de 

bifogade bilderna. För Kissies bildanalys användes följande nyckelteman: mode, 

sexualisering och grafiska symboler medan nyckelteman: mode, sexualisering och 

konsumtion användes för Kenzas bilder. 

  

Kissie och Kenza framställer sig på är ett kändisliknande sätt genom hur inläggen flitigt 

använder diskurser om exempelvis kändisgalor, röda mattan, intervjuer med kändisar 

och "stalkers". Vidare framställer de sig även som trendsättare och ger råd och tips om 

kläder, kost och musik genom olika diskurser från tidningar där man kan hitta tips och 

råd på förändring och utveckling av sig själv. Vad som kan ses på bilderna på sig själva 

är att de innehåller diskurser från modefotografier där vissa även anses vara 

sexualiserade. Med tanke på deras maktposition med bloggen blir deras värderingar av 

betydelse för många läsare som ser upp till dem. De visar självständighet och makt, att 

de inte är underordnade män på något vis. I vissa bilder går det dock att se sexualiserade 

underordningar, där de bjuder in blickar och skapar en intim bild.
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Det finns även en del skillnader mellan sättet som bloggarna väljer att framställa sig 

själva. Kissie framställer sig som provocerande och elak, medan Kenza framställer sig 

som snäll och omtänksam. Dock kan det ses en del ambivalens i vissa inlägg där Kissie 

skriver provokativt. 

  

Båda skriver på ett inbjudande sätt, där läsarna får kommentera och i vissa fall svarar 

bloggförfattarna på frågorna som ställs. De skapar en relation till läsarna genom att 

bland annat ställa och svara på deras frågor. Kissie skapar en sorts hatrelation till sina 

läsare som därigenom framkallar åsikter och vidare diskussioner med och mellan 

läsarna. Kenza skapar istället en god relation och är inbjudande till vad hon skriver. 

  

Då båda bloggarna tar upp ämnet mode är det vanligt förekommande att Kenza skriver 

exakt var hon köpt sina klädesplagg till skillnad från Kissie som vanligtvis inte delar 

med sig informationen utan försöker hålla det hemligt. Något som Kissie inte 

nödvändigtvis håller hemligt är de läppförstoringar hon genomfört och på vilka kliniker. 

Plastikkirurgi är dock ett ämne som inte förekommer i de analyserade inläggen från 

Kenzas blogg. 

  

Att uppdatera bloggen flera gånger om dagen är också något vi fann att de har 

gemensamt. Detta kan vara en av anledningarna till att så pass många läsare besöker 

deras bloggar, och ständigt återkommer. Eftersom både Kissie och Kenza väcker 

nyfikenhet hos läsarna blir det till en viss del som en prenumeration på en tidning eller 

fortsättning på en tv-serie. De kontinuerliga uppdateringarna försäkrar läsarna om att de 

kommer få en uppdatering på vad som försiggår i tjejernas liv vid nästa gång de besöker 

respektive blogg. 
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