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Abstract:  

The purpose of this thesis is to find out if people have changed the 
way in which they write since the introduction of the internet.  
 
Men and women have been writing books, articles, letters, diaries 
and different types of literature for centuries. To give the reader 
some background about the weblog as a literary media, this thesis 
has a whole chapter on half-public literature that includes the 
history of letters and diaries. 
 
The weblog is a unique way for anyone to be whoever they want, 
whether it be a man or woman, old or young. The reader has no 
possible way of knowing if the script is true or not. The reader also 
may not conclude anything personal about the writer at all. The 
writer essentially remains anonymous.  
 
We have followed eight weblogs; four male and four female. To 
gain a close relationship with our writers we followed them for 
two years from 2005 to 2006. We decided to analyze them with 
quantative as well as qualitative methods as well as using text 
analysis. The methods used are derived from the theories of Jurgen 
Habermas and Anthony Giddens. We have also used some genus 
theory for the purpose of showing the differences between the way 
men and women write and communice on the internet. 
 
What we are trying to show with this thesis is that with the new 
techniques women and men have at their disposal to publish 
themselves and reach out into cyberspace, have people change the 
way in which they write at all?  
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1 Inledning 
Vad människor föredrar att läsa varierar från person till person. De hyllor vi går till när vi 
besöker stadsbiblioteket eller bokhandeln säger ofta mer än vad man kanske tror om vilka vi 
är, vad vi intresserar oss för och hur vi förhåller oss till världen vi lever i. I dagens samhälle 
finns förutom en hel värld av böcker även en mängd interaktiva medier att välja på, genom 
vilka vi inte längre bara kan läsa vad någon annan har skrivit utan likaså själva skriva för oss 
själva såväl som för andra. Studier av sådana medier och dess användare kan under det 
paraply som samhällsvetenskaperna bildar säga forskare mycket om hur män och kvinnor 
upplever och agerar i sina vardagliga liv, då individen formar en betydande del av sin identitet 
och kultur genom att läsa och uttrycka sig. I vår uppsats kommer vi att ta oss an bloggen som 
ett exempel på ett sådant interaktivt kommunikationsmedel och granska hur manliga och 
kvinnliga användare uttrycker sig med hjälp av det. 
 
Vår uppsats utgår från ett samhällsvetenskapligt ramverk med avstamp i genusvetenskap och 
litteraturhistoria. Sociologen tillika filosofen Jürgen Habermas skriver i sitt verk Borgerlig 
offentlighet från 1962 om sin offentlighetsteori, som bland annat innefattar en syn på en 
indelning i två interagerande men ändå åtskilda samhällssfärer – den privata och den 
offentliga, med sina rötter i antikens Grekland. Dels den offentliga sfären som rör politik, 
ekonomi, juridik och andra faktorer som reglerar samhället som system, och dels den privata 
sfären som kretsar kring familjelivet, känslor och fritidsliv. Då samhället historiskt varit så 
beskaffat att männen har haft möjligheterna att vidareutbilda sig och vinna socialt anseende 
och höga positioner inom politik, juridik och journalistik medan kvinnor ofta istället varit 
begränsade till hemmet, familjen och de närmaste umgängeskretsarna blev det även frågan 
om en särskiljning mellan kvinnor och män. Med genusforskningens debatter i bakhuvudet, 
om huruvida det finns kulturellt och socialt betingade makthierarkier mellan könen, har vi 
eftersträvat att ta reda på om och i så fall hur en sådan hierarki är synlig hos bloggande män 
och kvinnor av idag. Visserligen har offentlighetsteorin några år på nacken, men vi tror ändå 
att den kan appliceras på modernare tiders förhållanden då debatter om jämlikhet och 
dominansförhållanden mellan könen knappast är någonting tidsbundet. 
 
Genom ett studium av litteraturhistoria kan vi följa en röd tråd genom vilken män och kvinnor 
har dominerat skilda litterära genrer, både i rollen som författare och som läsare. Medan 
männen hade klubbarna, tidningarna och kaffehusen som diskussionsforum fick kvinnorna 
vända sig till uttrycksmedel av mer privat natur i salongsmiljöer som i mycket påminde om 
hemmets avskilda vardagsrum. Två genrer som på grund av sin halvprivata och 
självbiografiska natur tillskrivits kvinnan och känns relevanta att diskutera i frågan om mäns 
och kvinnors uttryckssätt är dagboken och brevet. Eva Dahlström, redaktör bakom boken 
Kära brevvän – en bok om och med brev, talar om brevskrivningen som att på ett spontant 
men ändå strukturerat sätt förankra ”ytterjaget” och ”innerjaget”, att klä känslorna i ord och 
skapa klarhet och på samma gång spinna trådar av förtrolighet mellan två personer.1 Då dessa 
ord likaså skulle kunna beskriva bloggens kärna vill vi undersöka hur och framför allt vad 
män och kvinnor uttrycker i ett sådant offentligt men samtidigt så privat forum som bloggen, 
och om man genom en sådan undersökning kan se tendenser till ett uppluckrande mellan det 
privata och det offentliga.  

                                                 
1 Dahlström, Eva (1998). Kära Brevvän: En bok om och med brev.  
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1.1 Bakgrund 
Länge var det något allmänt accepterat att män och kvinnor uttryckte sig offentligt på olika 
villkor och för skilda publiker, främst på grund av att männen dominerade det offentliga livet 
och därigenom också den kulturella sfären. Lars Furuland2 redogör i sin artikel Litteratur och 
samhälle. Om litteratursociologin och dess verkningsfält för de svårigheter som den 
skrivande kvinnan hade med att etablera sig yrkesmässigt fram till 1800-talet, då den övre 
medelklassens kvinnor började kunna göra sina röster hörda på den litterära marknaden.3 
Kvinnor hade bristfälliga möjligheter till utbildning och självförsörjning och hamnade 
därigenom lätt i en social position som stängde dem ute från intellektuella, politiska och 
kulturella gemenskaper. Kvinnans vardag, umgänge och erfarenheter var helt andra än 
mannens och födde således en annan sorts litteratur som i allmänhet ansågs av betydligt 
mindre relevans.4 Men samhället och dess värderingar förändras och utvecklas kontinuerligt, 
med den naturliga följden att nya uttrycksformer utvecklas samt nya informationsmedier att 
förmedla och distribuera dem. 
 
De mediedebatter kring jämlikhet och feminism som förts under 2000-talets början och 
trappats upp under de senaste åren har klargjort att jämställdhet på samhällets alla nivåer 
fortfarande är ett i allra högsta grad aktuellt ämne. Utifrån sökningar i Mediearkivet på 
sökorden feminism, kvinnor, jämlikhet, debatt, genus och mansforskning kunde vi 
sammanställa en bild av en mångfacetterad debatt som fick särskild slagkraft då partiet 
Feministiskt Initiativ presenterades vid en presskonferens i Stockholm den 4 april 2005 med 
Gudrun Schyman i spetsen.5 Likaså den borgerliga alliansen slog inför valet 2006 ett slag för 
jämlikheten med bland annat ett förslag om jämställdhetsbonus till föräldralediga fäder i en 
rapport om familjepolitik.6 I Alliansens valmanifest bereddes också stor plats för ett kapitel 
om just lika möjligheter för kvinnor och män i hemmet såväl som på arbetsmarknaden och i 
samhället i stort. Några av de åtgärder som stod på agendan var etableringskonton, mikrolån 
och etableringsstipendier för att uppmuntra fler kvinnor att starta egna företag.7 Likaså slog 
Alliansen ett slag för utvecklingen av en handlingsplan mot kvinnovåld.8 
 
De som utgjorde oppositionen hade också sina åsikter om den svenska jämställdheten, dock 
gjorde de inte lika stor affär av den som Alliansen. Vänsterpartiet arbetar för en höjning av 
kvinnors löner kombinerat med en nerskärning av deras arbetsdagar, eftersom de anser att 
kvinnor har det övergripande ansvaret för hemmet och således bör få både betalt och tid för 
det. Socialdemokraterna vidtar hellre åtgärder för att män och kvinnor i större utsträckning 
ska börja dela på ansvaret för hem och barn, samt att löneklyftan som finns mellan könen ska 

                                                 
2 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (1997). Litteratursociologi: Texter om litteratur och 
samhälle. Sid. 21ff. 
3 Ibid. 
4 Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska 
översiktsverk under 1900-talet. Sid. 184ff. 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Feministiskt_initiativ. Sökord: Feministiskt initiativ. [2007-02-
06]. 
6 Forsman, Lena (2004-2006). Tillgänglig online: 
http://www.maktskifte06.se/fileadmin/Upload/pdf/Familjepolitik.pdf. Sid. 2. [2006-09-03]. 
7 http://www.maktskifte06.se/fileadmin/Upload/pdf/Valmanifest_2006.pdf. Sid. 12. [2006-09-
03]. 
8 Ibid., Sid. 13. 



 

7 

minska. Socialdemokraterna vill även satsa på att få kommunerna att ta ett större ansvar i 
kampen mot våld och sexuella övergrepp på kvinnor och barn.9 
 
Nyhets- och veckotidningar samt TV-kanaler bidrar dagligen med ett stort utbud av krönikor, 
TV-program, vetenskapliga artiklar, tester och frågespalter som kretsar kring hur mannen och 
kvinnan egentligen är beskaffade och hur de bör förhålla sig till varandra för att uppnå största 
möjliga jämställdhet. Denna uppmärksamhet kring ämnet fick oss att börja spekulera kring 
hur kvinnor och män av idag har kommit att utmärka sig i elektroniska medier. 
 
Bloggen är ett exempel på ett sådant medium som snabbt blev mycket populärt och 
uppmärksammat under 2000-talets början. Bloggen kan kortfattat beskrivas som en webbplats 
genom vilken självbiografiska inlägg ordnas in kronologiskt med det senast skrivna inlägget 
högst upp. Själva ordet kommer av engelskans ”weblog” och utgör i praktiken en dagbok och 
ett diskussionsforum på Internet. Termen ”blog” anses allmänt ha myntats av den tidiga 
bloggförfattaren Peter Merholz.10 En blogg är i vardagligt tal en form av elektronisk dagbok 
som endast låter sig begränsas av blogginnehavarens intressen och fantasi, men som skiljer 
sig markant från den traditionella dagboken genom att den vare sig har lås eller ligger gömd i 
en byrålåda. Tvärtom är det fritt fram för alla med Internetuppkoppling att såväl läsa som att 
kommentera den. Allt fler mediakonsumenter, däribland tidningsläsare, radiolyssnare och TV-
tittare, har i och med bloggens ökande popularitet själva börjat axla rollen som 
mediaproducent. Lärare och elever vid universitet har börjat blogga för att informera om 
skolans verksamhet och dagliga händelser, så exempelvis rektor Lena Nordholm vid 
högskolan i Borås.11 
 
Vi hade alltså på förhand fått intryck av att det fanns en historia av en kulturell separation av 
mäns och kvinnors uttrycksmöjligheter som dessutom såg ut att kunna ha levt vidare in i 
2000-talet. Detta utgjorde vår förförståelse, och utifrån den ville vi ta reda på om det fanns 
återkommande drag i bloggarna som sammantagna kunde sägas utgöra ett manligt respektive 
kvinnligt ”ämnesblock”. Som kringsurfande observatörer under förberedelserna av vårt arbete 
fann vi sajten www.tjejblog.com ”Tjejblog – tjejer med rätt att skriva”12 som listar nyligen 
uppdaterade s.k. ”tjejbloggar” medan det däremot inte tycktes finnas någon manlig 
motsvarighet. Det vi undrade var således om man kunde anta att den tekniska utvecklingens 
rasande framfart, som indoktrinerar våra vardagsliv och ständigt skapar nya praktiska 
möjligheter till publikation och kommunikation, har lyckats dra med människan i cyberspace 
längs med samma positiva utvecklingskurva. Båda könen har numera i teorin samma 
möjligheter att publicera sig online för en ständigt expanderande läsarskara – men betyder det 
att de i sina publikationer behandlar ett ungefär lika stort urval av ämnen på likartade sätt? 

1.2 Val av ämne 
Då bloggning har vunnit stor uppmärksamhet från såväl svensk massmedia som den 
akademiska världen tror vi att det kan tillföra Biblioteks- och Informationsvetenskapen 
mycket att i större grad undersöka hur den här sortens kommunikationsteknik förstärker eller 
bryter mot etablerade genusmodeller i samhället. Så vitt vi kan bedöma har ännu inga svenska 

                                                 
9 www.gy.varmdo.se/aktuellt_ht06/valet06/valet2006.pdf. [2007-05-21]. 
10 http://www.peterme.com/. [2006-03-04]. 
11 http://www.hb.se/lena/. [2006-10-11]. 
12 http://www.tjejblog.com. Tjejblog: Tjejer med rätt att skriva. [2006-04-15]. 
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vetenskapliga arbeten gjorts för att undersöka just bloggfenomenet ur ett genusperspektiv och 
de vi har hittat som över huvud taget rör bloggar är få, tätt sammanlänkade och behandlar 
främst bloggen som teknisk artefakt. Om tendenser kan redovisas som talar för att bloggen 
som uttrycksform bidrar till att stärka eller bryta mot en viss sorts genusanknutna fördomar 
tror vi även att det kan innebära ett stort steg i riktning mot en ny gren inom såväl forskningen 
av interaktiva kommunikationsmedel som genusforskningen. Vi vill ta tillfället i akt och 
applicera våra teoretiska kunskaper på verkliga omständigheter, inom ett område som vi 
känner ett stort intresse för. Särskilt intressant blev ämnet också med hänsyn till att vi 
författare hade skilda erfarenheter av praktisk bloggning. Nancy Berglund hade erfarenhet av 
bloggande sedan tidigare och hade även en egen blogg, medan Jenny-Maria Ericsson inte kom 
i kontakt med bloggfenomenet i praktiken förrän under uppsatsarbetets gång. 

1.3 Problemformulering och syfte 
Utifrån en kartläggning av bloggar med hjälp av kategorier av genusbundna ämnen vill vi 
undersöka hur svenska kvinnor och män förhåller sig till och redogör för olika aspekter av sin 
vardag. Utformandet av dessa ämnen har inspirerats av Borgerlig offentlighet,13 i vilket 
Jürgen Habermas gör en indelning av samhällets områden i en privat och en offentlig så 
kallad ”sfär” inom vilka alla våra mellanmänskliga relationer äger rum. Enligt den 
inledningen har män sedan antikens dagar dominerat de ämnen som kan sägas styr samhället 
som ändamålsenlig mekanism, som exempelvis politik, juridik och religion medan kvinnor 
har fått representera de ämnen som kännetecknar och håller samman familjen och 
mellanmänskliga relationer, som hus, hem och privatekonomi. Den sortens ämnesblock kallar 
Habermas för den offentliga respektive den privata sfären, och efter de förundersökningar 
som gett upphov till inledningskapitlet vill vi undersöka huruvida det här sättet att tillskriva 
de olika könen specifika egenskaper fortfarande präglar människors sätt att uttrycka sig i 
skrift och förhålla sig till sitt eget såväl som till det motsatta könet. Vårt syfte är att granska 
bloggmediet som uttrycksmedel samt huruvida bloggande män och kvinnor oberoende av 
varandras texter delar in sig i en offentlig respektive en privat sfär genom detta uttrycksmedel, 
och hur detta i så fall visar sig. Om så inte är fallet räknar vi med att samma utgångspunkt kan 
bidra till att belysa vad det är som har förändrats. 

1.4 Frågeställningar 
Enligt arbetets syfte har vi utvecklat följande tre frågeställningar; 
 
* Hur skriver den kvinnliga respektive den manliga bloggförfattaren om sin vardag och 
omvärld? 
 
* Vad pekar mot ett bekräftande eller dementerande av att de ämnen bloggförfattarna 
behandlar är färgade av samhälleligt konstruerade genusmönster?  
 
* Vad talar för att bloggosfären reproducerar eller motverkar traditionella samhälleliga 
genusmönster? 

1.5 Problemavgränsning 
För att avgränsa ämnet och hålla oss till den period då bloggen hittills har haft störst slagkraft 
och popularitet har vi utifrån ett studium av blogginriktade nyhetsartiklar och vetenskapliga 

                                                 
13 Habermas, Jürgen (1984). Borgerlig offentlighet. 



 

9 

arbeten valt att endast hålla oss till 2004-2006 års bloggar. Detta med hänsyn till den tid och 
det utrymme vi har fått till förfogande för arbetet, samt för att det först är under dessa år som 
vi upplever att en anmärkningsvärd expansion av bloggfenomenet äger rum, såväl i 
massmedia som inom forskningen. Vi kommer att använda oss av bloggar vars författare är 
svenska kvinnor och män i åldrarna 20-45 år. Åldersavgränsningen kommer sig av att vi vill 
fokusera på myndiga skribenter som hunnit avsluta sina grundskolestudier men ännu inte nått 
pensionsåldern - barn, tonåringar och pensionärer är således inga användargrupper som känns 
relevanta för just den här uppgiften. Likaså grundar sig beslutet i faktumet att den tidigare 
forskning som vi har fördjupat oss i inför vårt arbete mestadels behandlar hur genusmönster 
visar sig hos barn och tonåringar, och vi vill således försöka ”följa upp” och se hur olika 
genusbetingade beteenden kan skönjas hos vuxna människor. Vi väljer likaså bort de bloggar 
som är alltför anonyma, dvs. de som saknar ett visst mått av personuppgifter, då vi anser att 
dessa uppgifter är nödvändiga för de användarprofiler som arbetets kvantitativa del kommer 
att bygga på. Vår undersökning omfattar endast svenska bloggar eftersom avsikten är att 
studera förhållandena i Sverige, hur svenska män och kvinnor skriver på webben och vad de 
använder sina bloggar till. 

1.6 Disposition 
Vårt arbete består av tre huvuddelar: 
 
1. Inledning, tidigare forskning och teori. 
2. Metod och material samt blogg- och Internethistoria.  
3. Analys, resultat, diskussion och slutsatser.  
 
I första delen går vi igenom ett bakgrundsavsnitt i vilket vi förklarar vårt ämnesval och de 
tillvägagångssätt vi funnit lämpliga. Här beskrivs även de centrala begrepp som återkommer i 
arbetet samt problemformuleringen och frågeställningarna. Vi redovisar den tidigare 
forskningen och går sedan vidare till den teori vi använt oss av. För att få en närmare 
förståelse av de genusteorietiska aspekterna av ämnet använde vi oss huvudsakligen av 
Gunnel Forsberg och Cristina Grenholms bok …och likväl rör det sig, genusrelationer i 
förändring.14 Vi studerar även könsidentiteter i cyberspace närmare i det här avsnittet. Del ett 
avslutas med en fördjupning i de teorier som vi valt att arbeta efter. Jürgen Habermas verk 
Borgerlig offentlighet15 har legat till grund för de delar av vår teori som behandlar den 
offentliga och privata sfären. När vi begrundade det identitetsskapande som bloggmediet 
kännetecknas av använde vi oss av Anthony Giddens bok Modernity and Self-Identity: Self 
and society in the late modern age.16 
 
I del 2 börjar vi med ett kapitel om metod och material i vilket vi fördjupar oss i de tre 
metoder vi valt; kvalitativ metod, textanalys och kvantitativ metod. Även materialet som vi 
använt oss av finns redovisat här. I detta avsnitt visar vi även upp tidiga former av icke-
elektroniska medieformer, såsom dagboks- och brevskrivandet, för att senare kunna ge en 
inblick i bloggens historik och det praktiska användandet av bloggar. Kapitlet avslutas med en 

                                                 
14 Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina (2005). …och likväl rör det sig, genusrelationer i 
förändring. 
15 Habermas, Jürgen (1984). 
16 Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and society in the late modern 
age. 
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redogörelse av de interaktiva medier som vi anser vara de väsentligaste inom Internet- och 
blogghistorik. Här går vi likaså igenom flera av de olika interaktiva delarna som kan användas 
via Internet. 
 
Strukturen i del 3 är som följer: 
 
Denna del av uppsatsen inbegriper diskussion och analysen av vårt arbete samt resultatet av 
vad vi kommit fram till. Analysen är indelad i en privat och en offentlig del. Även resultatet 
är strukturerat på detta sätt, men med en ytterligare indelning av kvinnor och män. Resultatet 
leder oss vidare in på diskussionsdelen samt de slutsatser som vi kan dra av vårt arbete. 
Avslutningsvis knyter vi samman arbetsprocessen i en sammanfattning med förslag till 
fortsatt forskning. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Våra frågeställningar om mäns och kvinnors uttryck via bloggen kräver djupdykningar i olika 
vetenskapliga fält för att bilda en stabil och mångsidig grund av tidigare forskning. I det 
följande kommer vi således att redogöra för den litteratur och de vetenskapliga referenser vi 
använt oss av genom att dela in dem i fyra kategorier; genusvetenskap, informationsteknologi, 
det skriftliga uttrycket i cyberspace och litteraturhistoria. 
 
Vi började med att söka via högskolan i Borås egen bibliotekskatalog med sökorden 
”kvinnolitteratur”, ”blogg”, ”kvinnor + Internet”, ”genus” och ”genus + Internet”, varpå vi 
fann större delen av de böcker och uppsatser vi senare använde oss av. Kompletterande verk 
har vi funnit med hjälp av samma sökord i katalogerna hos följande bibliotek; Göteborgs och 
Borås stadsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Göteborgs Universitetsbibliotek och Borås 
högskolebibliotek samt via sökningar på Google Scholar17 med sökorden research + blogs + 
gender. Därtill har vi även haft tillgång till privatägda, litteraturhistoriska uppslagsverk. 

2.1 Genusvetenskap 
Som exempel på det genusvetenskapliga intresse som länge funnits för de faktorer som påstås 
forma det manliga och det kvinnliga beteendet, har vi valt Ann-Margret Grewins pedagogiska 
och socialvetenskapliga avhandling Unga flickor skriver in sig i sin kultur: Möjliga sätt att 
vara – Uttryck i skrift och bild.18 Grewin skrev verket som akademisk avhandling vid 
pedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet 2001 och har utifrån en intervjubaserad 
metod försökt forma en bild av hur unga pojkar och flickor i vuxenlivets gränsland skriver om 
och illustrerar sina framtidsförhoppningar. Temat var ”Min framtida familj” och betecknade 
en vidareforskning av 1990 års omfattande ungdomsprojekt Vem är jag? - 13-14-åringars 
teckningar och uppsatser om familjen studerade som uttryck för drömmar och tankar om den 
egna identiteten av Gunilla Halldén,19 som i sin tur hade utvecklats som en parallell till den 
amerikanska professorn Carolyn Steedmans arbete The tidy house: Little girls writing – en 
studie av 6-8-åriga flickors skrivande.20 
 
Grewins21 studie bygger på ett ungdomsprojekt innefattande 141 skolungdomar i åldrarna 13-
14 år, varav 73 var flickor och 68 pojkar. Deltagarna hade valts från två olika orters 
respektive skolor och vidare ur tre klasser från varje skola. Ungdomarna ombads att försöka 
föreställa sig en tillvaro 10-15 år framåt och utifrån det skriva en essäistisk berättelse om hur 
de tänkte sig leva då, sett ur ett familjeperspektiv.22 Genom att sätta deras skildringar i dialog 
med den kultur och den samhällsbild de lever i fokuserade Grewin23 på hur hemmet, familjen 
och vännerna behandlas av ungdomarna och hur dessa skildringar kan tänkas skilja sig 
                                                 
17 http://scholar.google.se/. [2006-09-10]. 
18 Grewin, Ann-Margaret (2001). Unga flickor skriver in sig i sin kultur: Möjliga sätt att vara 
– Uttryck i skrift och bild.  
19 Halldén, Gunilla (1990). Vem är jag?: 13-14-åringars teckningar och uppsatser om 
familjen studerade som uttryck för drömmar och tankar om den egna identiteten. 
20 Steedman, Carolyn (1982). The tidy house: Little girls writing - En 
studie av 6-8-åriga flickors skrivande.  
21 Grewin, Ann-Margaret (2001). 
22 Ibid., Sid. 6. 
23 Ibid.  
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beroende på kön och uppväxtförhållanden. Det som undersökningen koncentrerats på är 
resultaten av de dialoger som framträder ur flickornas texter och bilder, som uttryck för 
reflektioner och fantasier förmedlade genom det kulturella verktyg som skriften i det här fallet 
utgör, snarare än de enskilda levnadshistorierna.24 Grewins25 slutresultat visar en oroväckande 
bild av en ung kvinna som redan i de yngre tonåren är på väg att låsa in sig i privatsfären i 
rollen som hemmafru, mor och hushållerska medan den unga mannen tvärtom är tydligt 
inställd på en mer utåtriktad, social tillvaro och vi blev snabbt nyfikna på att se om liknande 
mönster kan skönjas även i en studie om vuxna människor. 
 
Ett amerikanskt exempel som rör sig inom samma område och som pekar mot liknande 
resultat är Colette Dowlings psykologiska studie Askungekomplexet: Kvinnors hemliga rädsla 
för oberoende26 från 1982 som med hjälp av intervjuer granskar amerikanska kvinnors 
självbilder och förhållanden till det egna och det motsatta könet. Dowling menar utifrån 
personliga erfarenheter att kvinnor från barnsben uppfostras till att bli beroende och 
beskyddade av andra människor medan männen istället uppmuntras till att bli starka och 
oberoende.27 Kvinnan står enligt henne med ena foten i de gamla konventionerna och den 
andra i nya samhällsidéer då mannen inte längre är den självklara försörjaren och 
omhändertagaren.28 Hon talar om en, hos kvinnor av varierande ålder och bakgrund, 
återkommande önskan av att bli beskyddad och vårdad av andra som får som följd att dessa 
kvinnor fastnar i ångest, oro och intellektuell hämning. Det är dessa symptom som hon 
sammantagna väljer att kalla för Askungekomplexet.29 Hon hänvisar vidare till bland andra 
psykiatern Alexandra Symonds som stödjer hennes resonemang genom att hävda att kvinnor i 
sin strävan efter självutveckling måste bryta med ett nedärvt karaktärsmönster av beroende 
och underlydnad, och att detta medför känslor av ångest och splittring.30 
 
Andra genusvetenskapliga verk som vi har använt oss av för att skapa oss en bild av de 
föreställda könskonstruktioner som har fört genusvetenskapen dit den är idag är Anna 
Kamjous Han, hon, den, det: Om genus och kön,31 Gunnel Forsberg och Cristina Grenholms 
… och likväl rör det sig: Genusrelationer i förändring32 samt Anna Maria Höglunds Män och 
kvinnor: Vad vet en genusvetare? Intervjuer med genusforskare.33 Vi har valt dessa studier då 
även de behandlar observationer av de sätt på vilka mäns och kvinnors uppfostran, kulturella 
arv och vardagliga livsmönster bidrar till att skapa kommunikationssvårigheter, tankefällor 
och orättvisor mellan könen och kommer att gå igenom dessa grundligare längre fram i 
arbetet. 

                                                 
24 Grewin, Ann-Margaret (2001). Sid. 5. 
25 Ibid. 
26 Dowling, Colette (1982). Askungekomplexet: Kvinnors hemliga rädsla för oberoende. 
27 Ibid., Sid. 13. 
28 Ibid., Sid. 23. 
29 Ibid., Sid. 27ff. 
30 Ibid., Sid.38. 
31 Kamjou, Anna (1998). Han, hon, den, det: Om genus och kön. 
32 Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina (2005). …och likväl rör det sig: Genusrelationer i 
förändring. 
33 Höglund, Anna Maria (2000). Män och kvinnor – vad vet en genusvetare?: Intervjuer med 
genusforskare. 
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2.2 Informationsteknologi 
Beträffande bloggar och kvinnors respektive mäns sätt att använda Internet har vi fått 
inspiration från tre svenska och två amerikanska uppsatser. Johanna Nylunds magisteruppsats 
Från tanke och så rakt ut, Bloggen – ett webbpubliceringsverktyg med sociala och kulturella 
användningsområden34 går in på hur bloggen används praktiskt som interaktivt 
publiceringsverktyg i sociala och kulturella sammanhang, medan Lena Hagmans 
magisteruppsats Skilda världar? En kvalitativ studie av några privata webbplatser sett ur 
genusperspektiv35 är inriktad på hemsidor och huruvida könet påverkar den grafiska 
utformning och designen. Hennes arbete uppvisar tendenser som pekar på en mer slätstruket 
funktionell designtrend hos kvinnorna kontra en mer grafiskt tilltalande utformning hos 
männen, och bygger i sin tur på Jenny Isakssons och Steffanie Müllers C-uppsats Blogging – 
virtuella offentliga samtal om diskussioner via Internet.36  
 
Isaksson och Müller eftersträvade att undersöka bloggens funktion som offentligt samtalsrum 
i Sverige, men då uppsatsen skrevs så pass tidigt i bloggmediets utvecklingsfas hade antalet 
aktiva, svenska bloggare ännu inte vuxit sig särskilt stort, bara 281 stycken. Detta gjorde det 
svårt för Isaksson och Müller att kunna konstatera bloggens roll i ett samhälleligt offentligt 
rum, trots att uppsatsen kunde uppvisa resultatet att bloggen fungerade som diskussionsforum 
och interaktiv kommunikationskanal. En intressant notis är emellertid att majoriteten av deras 
undersökta bloggförfattare var män, vilket de påpekar genom att kommentera möjligheten att 
detta kan ha spelat in i ämnesfördelningen.37 
 
David Huffakers Gender Similarities and Differences in Online Identity and Language Use 
Among Teenage Bloggers38 riktar in sig på förhållandet mellan identitet och språk på nätet hos 
bloggande tonåringar mellan 13-17 år. Huffaker undersöker identitetsfrågorna i mått av de 
personliga uppgifter som lämnas ut på nätet, val av nicknamne, avatar och känslomässiga 
uttalanden. Språket undersöktes i termer av ordräkning och semantiska teman, liknande den 
metod som vi använt oss av och var således av intresse även fast vi undersöker olika 
målgrupper. Studien redogör även, i likhet med vår, för vanliga bloggämnen och dess 
frekvens. Huffakers resultat indikerar att tonåringar ofta lägger ut namn, hemort och 
mailadress på sina bloggar och att de mest påtagliga skillnaderna var bl.a. att tonårspojkarna i 
studien skrev öppnare om sin sexuella läggning och använde ett mer beslutsamt språk än 
tonårsflickorna.39  
Anna Kamjou40 beskriver hur kvinnors rädsla för teknologi leder till ett utanförskap i det 
informationsteknologiska samhället. I stället för att ta till sig teknologin och dess möjligheter 

                                                 
34 Nylund, Johanna (2005). Från tanke och så rakt ut: Bloggen – ett webbpubliceringsverktyg 
med sociala och kulturella användningsområden. 
35 Hagman, Lena (2000). Skilda världar?: En kvalitativ studie av några privata webbplatser 
sett ur genusperspektiv.  
36 Isaksson, Jenny & Müller, Steffanie (2003). Blogging: Virtuella offentliga samtal. Även 
online: http://jmm.sh.se/student/projekt/cuppsats/v01/blogging.pdf. [2006-04-24].  
37 Ibid., Sid. 46. 
38 Huffakers, David ( 2004). Gender Similarities and Differences in Online Identity and 
Language Use Among Teenage Bloggers. Även online: 
http://www8.georgetown.edu/cct/thesis/davidhuffaker.pdf. [2006-09-05].  
39 Ibid. 
40 Kamjou, Anna (1998). 
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så ställer sig kvinnor vid sidan av och tittar på utifrån. Att inte vilja lära sig mer om den nya 
tekniken ger männen ett naturligt övertag över kvinnor på arbetsmarknaden.41 Att lära sig 
hantera tekniken och använda den som ett verktyg i sin vardag gör att kvinnor kan skapa sig 
möjligheter att påverka och delta i konstruktionen av informationstekniken och på så vis få 
den att bli mer användarvänligt utformad för kvinnor.42 Eftersom många kvinnor dessvärre 
inte känner sig hemma i dagens ”manliga” teknikvärld är det viktigt att utforma den också 
efter kvinnors behov och önskemål. Datorn är ett gränsöverskridande verktyg som hör hemma 
både i den offentliga och privata sfären.43 

2.3 Det skriftliga uttrycket i cyberspace 
I artikeln Girls don’t waste time – Pre-Adolescent Attitudes toward ICT44 har ett amerikanskt 
forskarlag i ett kvalitativt fältarbete studerat videodokumentationer, intervjuer och 
fokusgrupper för att kartlägga genusskillnader inom de sätt amerikanska mellanstadieelever 
uppfattar och använder sig av informationsteknologi.45 Artikeln utgör en del av en större 
undersökning som undersöker informationsteknologins inverkan på amerikanska 
mellanstadieelever beträffande själveffektivitet och karriärval, med syftet att ta reda på 
sambandet mellan användandet av informationsteknologi och användarens själveffektivitet.46 
I grunden för denna undersökning finns tidigare forskning som visat att flickor använder 
datorn som ett verktyg för att lösa en uppgift medan pojkar huvudsakligen betraktar den som 
en fritidssysselsättning. Studieobjekten utgjordes av tre flickor och fyra pojkar i åldrarna 9-13 
som ombads att spela in sina egna och sina vänners vardagsanvändande av teknologi i fem 
klipp som sammantaget fick vara upp till 2 timmar.47 
 
Barnen instruerades att själva hantera kameran för att undvika de vuxnas inflytande över 
undersökningen i största möjliga mån. Efteråt intervjuades kameramännen individuellt om hur 
de hade upplevt uppgiften. Sex fokusgruppintervjuer gjordes med 37 elever i grupper om 4-7 
personer. Urvalet gjordes utifrån sex demografiskt åtskilda kommunalskolor i Maryland, USA 
för att maximera mångfalden. Intervjuerna spelades in med videokamera och på band och 
skrevs ut varpå de kodades kvalitativanalytiskt. Under intervjuerna framkom det att de 
populäraste informationsteknologierna var datorer (chatt, musiknerladdning, spel), mp3-
spelare, mobiler, kameror och spelkonsoler.  
 
Pojkar och flickor använde olika sorters teknologi, pojkar för nöjes skull och flickor för 
kommunikation, pojkar spelar spel medan flickor pratar med vänner.48 Den avslutande 
dataanalysen visade att pojkarna var mer experimentella medan flickorna förhöll sig mer 
sakliga och tämligen ointresserade av ”tuffa” effekter. Flickorna talade om informations-
teknologi i termer av hur just de själva använde sig av den, medan pojkarna var mer inriktade 

                                                 
41 Ibid., Sid. 270. 
42 Ibid., Sid. 280. 
43 Ibid., Sid. 269. 
44 Hou, Weiman et al. (2006). Girls don’t waste time: Pre-adolescent attitudes toward 
ICT.http://www.research.umbc.edu/~lutters/pubs/2006_CHI_LBR_Hou,Kaur,Komlodi,Lutter
s,Boot,Morrell,Cotten,Ozok,Tufekci.pdf. [2007-01-31]. 
45 Ibid., Sid. 875. 
46 Ibid., Sid. 876. 
47 Ibid.  
48 Ibid., Sid. 877. 
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på hårdvara och mjukvara och på vad informationsteknologierna kunde göra mer specifikt. 
Likaså var pojkarna bättre på att använda korrekt terminologi och förstå sig på maskinernas 
tekniska funktioner genom att de hade större erfarenhet av att plocka isär och sätta ihop 
maskindelar.49 Precis som i Kamjous50 studie ser vi här tecken på att kvinnor och män genom 
sina sociala miljöer växer in i två roller: den nyfikna, framåtsträvande mannen som vill 
undersöka tekniska artefakter in i minsta beståndsdel och den reserverade, förvirrade och lätt 
uttråkade kvinnan som mest intresserar sig för teknikens praktiska funktioner och har svårare 
för att ta till sig teknologi på ett naturligt sätt. 
 
Ett verk som knyter samman ett genusperspektiv med interaktivitet och teknologiska 
artefakter är Elisabeth Sundins och Boel Berners Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och 
social förändring.51 För att illustrera hur genusorienterade forskare har ansett att kvinnor och 
män uttrycker och har uttryckt sig i cyberspace har vi tagit upp forskare som Sherry Turkles 
Life on the screen: Identity in the age of the Internet,52 Eva Ersons Är det värt att kämpa för 
att finnas här?: Kvinnor i datavärlden utsätts för sexism53 och Kerstin Nordenstams 
Kvinnliga och manliga samtal i privatsfären: Privata kvinnor, offentliga män.54 Dessa verk 
tar upp de sätt på vilka manliga och kvinnliga Internetanvändare skapar identiteter i 
cyberspace som skiljer sig från de identiteter de uppvisar i andra former av umgänge, vilka 
språkbruk som råder i cyberspace samt vilka slags attityder och intressegrupperingar ett 
sådant identitetsbyte kan medföra. 
 
Dessa arbeten har hjälpt oss att bilda oss en uppfattning om hur kvinnor och män kan 
interagera via informationsteknologi i förhållande till verbala samtal, samt vilken roll det 
offentliga respektive det privata kan sägas ha i det skrivna samtalet. 

2.4 Litteraturhistoria 
De litteraturhistoriska källor vi använt oss av för att kartlägga medier som i sin utformning 
kan betraktas som föregångare till bloggen är Lars Lönnroths och Sven Delblancs Den 
svenska litteraturen: Upplysning och romantik,55 Paulina Helgesons och Anna Nordenstams 
Brevkonst,56 Marianne Alenius Brevet: En genre för kvinnor,57 Christina Sjöblads Vad som 

                                                 
49 Hou, Weiman et al. (2006). Girls don´t waste time: Pre-adolescent attitudes toward ICT. 
Även online: 
http://www.research.umbc.edu/~lutters/pubs/2006_CHI_LBR_Hou,Kaur,Komlodi,Lutters,Bo
ot,Morrell,Cotten,Ozok,Tufekci.pdf. [2007-01-31]. Sid. 878. 
50 Kamjou, Anna (1998). 
51 Sundin, Elisabeth & Berner, Boel (1996). Från symaskin till cyborg: Genus, teknik och 
social förändring. 
52 Turkle, Sherry (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. 
53 Ersons, Eva (1997). Är det värt att kämpa för att finnas här?: Kvinnor i datavärlden utsätts 
för sexism.  
54 Nordenstam, Kerstin (1993). Kvinnliga och manliga samtal i privatsfären: Privata kvinnor, 
offentliga män. En presentation av forskningsprogrammet Kvinnligt – Manligt. 
55 Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven (1991). Den svenska litteraturen: Upplysning och 
romantik. 
56 Helgeson, Paulina & Nordenstam, Anna (2003). Brevkonst.  
57 Alenius, Marianne (1993). Brevet: En genre för kvinnor.  
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tilldrog sig under mina ögon: Om 1700-talets svenska dagböcker58 och slutligen Karin Gelins 
magisteruppsats Kvinnor i litteraturhistorien59 en undersökning av hur kvinnors skrivande 
och deras litterära verk beskrivs och värderas i litterära översiktsverk för gymnasieskolan, 
som tar utgångspunkt i ett mer litteraturhistoriskt perspektiv. 

                                                 
58 Sjöblad, Christina (1993) Vad som tilldrog sig under mina ögon: Om 1700-talets svenska 
dagböcker.  
59 Gelin, Karin (1996). Genusperspektiv i forskningen. 
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3 Teori 
De teorier vi använt oss av bygger på tanken att kommunikation, i vårt fall skriftlig sådan, är 
en av de faktorer som skapar och vidareutvecklar identiteten. Språket är avgörande för hur vi 
människor förs samman och drivs isär, samt för hur vi förhåller oss till oss själva och till 
omvärlden. De kulturella och sociala omständigheterna som vi alla bidrar till är avgörande för 
dels hur genusmönster reproduceras och motarbetas och dels för hur dessa genusmönster 
verkar i det offentliga respektive det privata rummet. Undersökningens grundteori är Jürgen 
Habermas60 teori om den borgerliga offentligheten. Därefter följer resonemang kring den  
individuella identitetsutvecklingen av Anthony Giddens, Jan Trost och Irene Levin, samt 
genusteori med Gunnel Forsberg, Cristina Grenholm och Yvonne Hirdman i förgrunden och 
avslutningsvis könsidentiteter i cyberspace, företrätt av bl.a. Sherry Turkle och Lena Hagman. 

3.1 Den borgerliga offentligheten 
Som en grund för diskussionen om hur kvinnor och män länge har varit socialt och kulturellt 
åtskilda och haft olika möjligheter att uttrycka sig gör vi ett avstamp hos Jürgen Habermas 
verk Borgerlig offentlighet,61 vilket kretsar kring hur den tidiga borgerligheten danade 
koncepten ”offentligt” och ”privat”. I bokens inledande kapitel beskrivs det offentliga och det 
privata som parallellt existerande fenomen som präglar såväl våra föreställningar om 
omvärlden som de konkreta omständigheter som omvärlden utgörs av.62 Habermas menar 
något förenklat att det enbart är inom eller mellan det offentliga och privata som de 
mellanmänskliga relationerna äger rum och att de alltså utgör grundstenarna för våra 
beteendemönster.63 Vi är medvetna om att den här teorin har några år på nacken då boken 
först kom ut 1962, men den samhälleliga indelningen och särskiljningen av offentligt och 
privat hållna aspekter i det vardagliga livet kvarstår än idag. De står fortfarande i centrum för 
mediala såväl som politiska debatter, med det resonemanget tror vi ändå att den är tillräckligt 
tidlös för att kunna tillämpas på ett modernare uttrycksmedel som bloggen för att skapa nya 
insikter i hur män och kvinnor interagerar.  
 
Ursprungligen stammar teorin om den privata och offentliga sfären från antikens Grekland där 
de betecknade åtskillnaden mellan polis-sfären, som innehöll bl.a. kulturella, juridiska och 
krigsstrategiska diskussioner, och oikos-sfären, vilken rymde de frågor som rörde hemmet, 
familjen och privatlivet. Eftersom enbart myndiga män hade rösträtt förpassades kvinnor och 
slavar till oikos-sfären. Under 1100-1600-talen i norra och västra Europa började gränsen 
mellan dessa sfärer luckras upp. Den växande handeln kom att utgöra grogrunden för det som 
senare skulle bli känt som den borgerliga offentligheten och som i större mån betonade 
samhällelig medvetenhet och social interaktion. Nya handelsmönster bidrog till att 
nyhetsförmedlingen tog fart och rotade sig i hamnstäderna och på marknader. Nyhetsivern 
nådde sin kulmen under 1500-1600-talen då uppkomsten av den absoluta staten bidrog till 
åtskillnaden mellan privat och offentligt i form av en byråkratiserad stat kontra en privatsfär 
som stod under statens myndighetsutövande. Tillsammans kom de att skapa en samhällsklass 
som prioriterade samtal, intellektuell utveckling och socialt umgänge på ett annat sätt än 
tidigare. Framför allt handelsmännen, bankirerna och förläggarna fick möjligheter till 
                                                 
60 Habermas, Jürgen (1984). 
61 Ibid. 
62 Ibid., Sid. 2. 
63 Ibid., Sid. 15. 
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vidareutbildning och en kulturell förkovring som inte varit tänkbar tidigare. Detta gav upphov 
till en ny sorts medvetenhet om hur samhället var beskaffat samt en djupare insikt i folkets 
levnadsvillkor. Ur dessa nya tankebanor uppstod ett diskussionsbehov och nya mötesplatser 
för detta ändamål i form av kaffestugor och ölkaféer.64 Likaså började krav ställas på 
inflytande i den statliga maktutövningen.65  
 
Under 1800-talet vann borgerligheten som social och politisk kraft mark i många länder och 
medförde i och med bland annat laissez-faire kapitalismen en utvidgning av begreppen stat 
och marknad. Habermas förtydligar i och med detta en indelning av den privata sfären i dels 
det ekonomiska livet som var inriktat på marknad, produktion och socialsfär och dels 
familjelivet, innefattande familjen, känslor, religion och moral.66 Det är alltså den här delen 
av teorin som känns mest relevant för vår del då vi känner att den kan tillämpas för en 
tudelning mellan människan i förhållande till sig själv och andra som arbetande, producerande 
samhällsvarelse och som förälder, barn, partner – med andra ord som känslovarelse. 
 
Sett ur ett historiskt perspektiv började enligt Habermas diskussionerna kring den borgerliga 
offentligheten med att behandla intimsfärens frågor om moral och religion för att därefter 
innefatta socialsfärens problem, och således fick båda sfärerna inom det privata varsin 
offentlighet.67 Detta resulterade i en litterär offentlighet, innefattande salongerna, bestående 
av romaner, brev och poesi som skildringar av livets mest mänskliga aspekter, medan en 
politisk offentlighet riktade in sig mot politik, journalistik, ekonomi och vetenskap och tog sig 
an förhållandet mellan socialsfär och stat.68 Den litterära offentligheten har varit av särskilt 
intresse för oss då uppsatsen behandlar ett uttrycksmedel som bloggen, som trots sin 
offentlighet blottar stora delar av människans inre. 
 
I och med 1900-talets början skedde en statlig förändring i form av tillväxten av bl.a. en 
omfattande socialpolitik, statlig reglering av industriell strukturomvandling och tillväxt av 
offentliga tjänster, varigenom den s.k. ”välfärdsstaten” föddes.69 Staten, marknaden och 
samhället liksom det offentliga och det privata började flyta in i varandra på samma gång som 
en rakt motsatt förvandling ägde rum i vilken privata organisationer som politiska partier och 
intresseorganisationer tog plats inom den offentliga myndigheten. Via rösträtten kunde folket 
dessutom kanalisera sin vilja via staten, som därigenom förlorade särställning som fristående 
maktorganisation. Det är, med Mats Dahlkvists ord, tal om ”ett församhälleligande av 
staten”.70 En reaktion på detta blev att intimsfären fick en allt privatare och intimare karaktär. 
Storfamiljen fick ge vika för kärnfamiljen då kapitalismen först tog arbetet ur familjemiljön, 
följd av senkapitalismens utlyftande av även undervisningen och sjukvården till dess att bara 
känslolivet, sexuallivet och äktenskapet blev kvar inom det privatas ramar. De 
mellanmänskliga relationerna inom intimsfären började i allt större utsträckning 
karaktäriseras av rena känslorelationer. 
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I och med de nya opersonliga företagens och aktiebolagens dominans av produktionen och 
nya rutinerade och byråkratiserade arbetsförhållanden förpassades likaså fritidsaktiviteter 
under senkapitalismen till det privata, och en ny slags fritid övertog den roll som den litterära 
offentligheten tidigare haft.71 Det var med andra ord på fritiden folket kunde inrikta sig på 
personlig utveckling och estetisk förkovring medan socialsfären förvandlades till en mer 
yrkesmässig plats.72 Under det senare 1900-talet kännetecknades den offentliga sfären i allt 
större utsträckning av passiva deltagare, då media i form av press och TV kom att utgöra en 
del av det offentliga diskussionsrummet, och de åsikter folk kunde ta ställning till levererades 
i färdiga paket rakt in i gemene mans vardagsrum. Politiska beslut börjar fattas via 
överenskommelser och kompromisser mellan statsorgan och organisationer istället för som 
förut via kritiska, offentliga diskussioner och i den mån medborgarna är delaktiga är det som 
väljare snarare än makthavare. Det offentliga rummet hade mer eller mindre blivit en 
enkelriktad väg. Denna typ av masskaraktäristiska paketdeltagande kallade Habermas för 
plebiscitär offentlighet.73 
 
Något vi har noterat är att Habermas såg det som att den öppna, resonerande diskussionen i 
öppna forum som kaffehus och klubbar var på väg mot ett isolerat, privat mottagande och 
konsumerande av andras åsikter. Konsumenten blev passiv åhörare och väljare istället för 
aktiv medproducent i och med att offentligheten blev privat och det privata blev offentligt.  
 
Vi anser dock att det är en slutsats som idag med alla de uttrycksmedel och informations-
kanaler som Internet tillhandahåller går att betrakta ur olika synvinklar. Förvisso är de flesta 
idag mediekonsumenter i någon mån, men i och med att datorn och Internet har gett oss 
möjligheten att direktpublicera oss i våra egna vardagsrum har mycket av det som en gång var 
hänvisat till privatsfären, såsom känslor och familj, förvandlats till konsumtionsvaror och vi 
kan gå ut i en offentlig diskussion bara genom några tangentklick. Kaffestugorna har blivit 
digitala och man behöver inte längre nödvändigtvis ha den rätta utbildningen, vara född med 
rätt kön eller i den rätta klassen för att få vara med, höras och synas. Men trots utvecklingen 
och de bästa av teoretiska förutsättningar lever ändå vissa genustraditioner kvar som vi menar 
bör uppmärksammas ytterligare ju fler interaktiva kommunikationsmedel som uppstår. 
Dagens jämställdhetsdebatter tyder på att majoriteten av de människor som utgör samhällets 
ansikten utåt i politiska, ekonomiska och kulturella frågor är män. Statistiska centralbyrån 
visar att män år 200574 stod för 20 procent av det totala uttaget av föräldralediga dagar och att 
kvinnodominerade yrken fortfarande är sämre avlönade än mansdominerade.75 Jämställdheten 
är med andra ord långt ifrån ett faktum i Sverige och skapar fortfarande på sina områden 
problem i kommunikationen män och kvinnor emellan. Vi vill se hur bloggande män och 
kvinnor förhåller sig till ämnen som av bland andra Habermas har grupperats in en i privat 
respektive offentlig sfär, för att utifrån det kunna bilda oss en uppfattning av vad männen och 
kvinnorna föredrar att skriva om. Med ökad insikt i vad män och kvinnor skriver om och hur i 
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skildringen av sina liv kan vi förhoppningsvis bana väg för nya insikter i hur våra sociala 
roller och mellanmänskliga relationer fungerar i olika sammanhang. 
 
Jürgen Habermas använder sig även av begreppen livsvärld och systemvärld, två begrepp som 
vi känner att vi bör ta upp och behandla för att bredda förståelsen för offentlighetsteorin. Med 
systemvärld menas strukturer och system i samhället som utvecklats till institutioner som inte 
längre är direkt kopplade till det sociala livet, även kallat för subsystem, av ekonomiskt och 
administrativt handlande där styrmedlen pengar och makt är de dominerande. Systemvärldens 
institutioner differentieras hela tiden från livsvärlden.76 
 
Med livsvärld menas den inre värld i vilken vi människor har våra sociala relationer och 
kontakter, en form av horisontell kontext för vår förståelseprocess. Livsvärlden kan ses som 
en resurs för hur vi ska tolka de grundläggande antaganden som vi använder oss av för att 
omskapa den kulturella tradition som vi lever i.77 Samhällsutvecklingen har enligt Habermas 
fört med sig en viss frigörelse för människor, dock hotar systemvärlden att ta över livsvärlden, 
exempelvis via massmedias övertagande av vårt privata rum. Detta gör att vår syn på oss 
själva som människor förändras, och på så vis ändras hela vårt sätt att bygga upp vår 
livsvärld. Kommunikationen mellan människor utgår enligt Habermas från ett ”tyst” ideal om 
allas rätta att kommunicera. Detta ideal har enligt Habermas allt svårare att göra sig gällande i 
vårt moderna samhälle.78 

3.2 Det individuella identitetsskapandet  
Anthony Giddens utgår i Modernity and Self-Identity: Self and society in the late modern 
age79 från en objektrelationsteoretisk ståndpunkt enligt vilken individen bygger en 
självförståelse genom att reflektera över sin egen självbiografi. Identiteten bygger med andra 
ord på den medvetna självreflektion som individen skapar, upprätthåller och vidareutvecklar, 
exempelvis genom bild eller skrift.80 Självbiografin är ett medium som enligt historiker är 
något som har blivit populärt först i och med den moderna tiden.81 Med de förmoderna 
kulturernas mer praktiska och kollektiva natur i grunden målar Giddens upp bilden av ett 
senmodernt samhälle vars tekniska utveckling i allt högre grad bryter ner avståndet mellan 
samhälle och individ och tid och rum.82 Detta bidrar i sin tur till att dels isolera individen från 
sina medmänniskor och dels ställa allt högre krav på individualitet och originalitet som 
tidigare inte varit aktuella. Med andra ord – syns du inte så finns du inte. Tekniken har 
möjliggjort kontakt över avstånd som tidigare bara kunnat överbryggas via brev och resor, 
och människor behöver i teorin således inte komma i direktkontakt med varandra och 
kommunicera på samma sätt som tidigare. Människan har blivit en vilsen, grubblande varelse 
som tack vare snabba, tidssparande artefakter har fått allt mer tid över till att vända sig inåt 
och fundera över existentiella frågor som: ”Vem är jag?” och ”Hur ska jag bete mig?”. Att 
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vara en samhällsvarelse innebär idag lika mycket att veta hur man fungerar produktivt och 
socialt ute i samhället, som exempelvis på en arbetsplats eller i en umgängeskrets, som att 
veta vem man själv är och hur man tänker och agerar i olika situationer. Giddens hänvisar till 
Janette Rainwaters bok Self-Therapy,83 enligt vilken terapi utgör en avgörande del av den 
självförverkligande processen och bygger på kontinuerliga självrannsakningar och 
dokumentationer av det egna jaget.84  
 
Den sortens självterapi som titeln åsyftar bygger enligt Giddens på kontinuerliga 
självobservationer genom vilka individen frågar sig själv vad hon vill med sitt liv just då.85 
Genom att utforma sin levnadshistoria som en sammanhängande helhet kan individen 
begrunda och lära sig av sina tidigare misstag för att därigenom växa sig stark nog att föra sig 
själv framåt i sin utveckling. Rainwater rekommenderar dagboken som en form av självterapi, 
men är noga med att betona att dagboken är ett forum för fullständig ärlighet och således inte 
får visas upp för någon annan.86 På så sätt skiljer sig bloggen väsentligt från dagboken, både 
på gott och ont. I utformandet av självidentitet och livsstil kan individen via ett interaktivt 
uttrycksmedel som bloggen inte bara öppna sig för hela cyberspace men även utifrån den 
respons hon får välja vilka läsare hon fortsättningsvis ska bygga upp en kontakt med samt 
vilka hon kan ignorera. Men hon kan likaså bli offer för oönskad kritik och personangrepp 
samt riskera att bli för intim och i ett tanklöst ögonblick dela med sig av personuppgifter som 
hon sedan aldrig kan ta tillbaka. 
 
Giddens resonemang kring självidentiteten kändes relevanta för oss då bloggen sammantaget 
utgör en slags direktpublicerad självbiografi, där de löstagna inläggen kanske inte säger så 
mycket men sammansatt bygger upp en helhetsbild av upphovsmannen som befinner sig 
under ständig konstruktion och omvandling. I ett samhälle där man i praktiken kan utföra alla 
sina arbetsuppgifter och likaså utöva sina fritidsintressen ensam framför en dator är det inte 
helt ovanligt att tekniska hjälpmedel som bloggen blir några av individens starkaste länkar till 
omvärlden, både som kontaktknytande medium och som en form av självterapi. Individen kan 
skyddad bakom ett elektroniskt alias läsa om andra bloggares känslor och upplevelser, samt 
själv skriva om händelser i livet för att sedan kunna lämna dem bakom sig och gå vidare. 
 
Jan Trost och Irene Levin beskriver i Att förstå vardagen: Med ett symbolisk interaktionistiskt 
perspektiv87 skrivandet för en tilltänkt publik som en process från interaktion till 
kommunikation, dvs. från isolerad tankeverksamhet till ett samtal mellan flera aktörer. Enligt 
Trost och Levin88 har en människa inte bara en identitet utan ett flertal som är beroende av de 
sociala relationer vi är involverade i vid en viss tidpunkt.89 Då skribenten använder ord för att 
återge och förmedla våra upplevda händelser, idéer, känslor och värderingar bygger denne en 
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bild av sig själv som ska levereras till läsaren.90 Då bloggen och dylika informations-
teknologiska kommunikationsmedel försätter användaren i en position där mottot ”syns man 
inte så finns man inte” gäller blir denne mer eller mindre tvungen att uttrycka sig, beskriva sig 
själv och delta fortlöpande i diskussioner för att synliggöra sig. I de situationer då vi 
konfronterar varandra personligen behöver man inte alltid markera vem man är och vad man 
står för, men i cyberspace är det i regel så att när man slutar presentera sig själv och redogöra 
för sina åsikter så upphör man att existera för de övriga användarna. 
 
Det resonemanget förde oss vidare till Joshua Meyrowitz, som i sin bok No sense of place,91 
redogör för att identitetsbildning och socialisering till stor del har kommit att formas av 
massmedier. Framför allt menar han att det är de elektroniska medierna som håller på att 
förändra våra identiteter på allvar, då de kan korsa såväl geografiska gränser som gränsen 
mellan den privata och publika sfären.92 Genom kontinuerliga inlägg, bilder och design talar 
vi om vilka vi är, och på så sätt menar vi att bloggen fungerar som identitetsverktyg. 
Nackdelen är dock att bloggförfattaren aldrig kan sluta tala om vem han eller hon är och vad 
som händer i hans/hennes liv så länge han eller hon vill fortsätta dra publik till sin blogg.  
 
Frågan om identitetsbildning kommer fram till viss del även i genusteorin, eftersom vi under 
granskningen av bloggarna måste ta hänsyn till den sociala kontext författaren befinner sig i. 
Den sociala kontexten kan i vårt fall betraktas som nära sammankopplad med den 
genussociala tradition skribenten bär med sig. 

3.3 Genusteori 
Genusperspektivet utgör en viktig del av samhällsvetenskaperna och hjälper oss att belysa hur 
kvinnor och män framställer sig själva i sina bloggar. Britt-Marie Thurén93 beskriver i 
inledningen av Anna Kamjous artikel Han, hon, den, det: Om genus och kön genus som ett av 
de stora ämnen jämte livet, dess mening och döden, som människan aldrig tycks ha tröttnat på 
att spekulera kring.94 Genus syftar enligt tradition på en socialt och kulturellt formad 
könsidentitet, till skillnad från det naturgivna biologiska könet som förblir oföränderligt. 
Frågor om kön och genus gäller i hög grad tolkningen av världen och synen på människan, 
med en tradition som rymmer en hierarki där Gud står ovanför människan och männen 
ovanför kvinnorna, djuren och naturen. 
 
Gunnel Forsberg och Cristina Grenholm vidareutvecklar den tankegången med att konstatera 
att vi människor alltid tycks ha behövt någon form av genusperspektiv för att kunna 
identifiera oss själva i samhället och ställa oss i kontrast med samt sälla oss till andra grupper 
av människor.95 Avgörande frågor inom genusvetenskapen är om och på vilket sätt det ena 
könet dominerar det andra, samt hur könen uppkommit och fortlevt historiskt. Det bygger på 
att varje samhälle har någon form av genusordning som betecknar vilka egenskaper och idéer 
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som kännetecknar respektive kön. Anna Maria Höglund sammanfattar detta med att samhället 
påverkar genusordningen samtidigt som genusordningen formar samhället i ett kretslopp96 
och att genusforskarens uppgift är att kontinuerligt undersöka hur människor förhåller sig till 
kön i sin vardag.97 
 
Varje samhälle har en genusordning bestående av idéer om kvinnligt och manligt, naturgivet 
och socialt konstruerat som påverkar reglerna för vad man kan och inte kan göra.98 På en 
generell nivå kan man säga att begreppen sex/gender i kvinnoforskningssammanhang används 
för att tydliggöra att relationerna mellan könen, mäns och kvinnors beteenden och sysslor 
samt det som anses vara ”manligt” eller ”kvinnligt” inte är biologiskt givna utan socialt och 
kulturellt konstruerade.99 Yvonne Hirdman hävdar dessutom att könet i egenskap av en 
biologisk olikhet skapar sociala konsekvenser. Hirdman står bakom en modell för 
samhälleliga analyser med genusprägel och diskuterar med hjälp av denna genussystemet som 
en uppbyggnad av fenomen som skapar mönster.100 Samhället bygger alltså på en ordning av 
särskiljande och sammanhållande könsstrukturer enligt vilka vi oundvikligen socialiseras in i 
könsroller.101  
 
Ett problem för medborgaren i dagens informationssamhälle är att dess materiella och 
teknologiska förutsättningar har utvecklats i en riktning som har börjat möjliggöra snabb, 
enkel och lättillgänglig kommunikation och informationsutbyte världen över, medan den 
sociala situationen inte utvecklas i samma takt. I och med att ett barn föds förklaras det för 
resten av livet som antingen pojke eller flicka och därefter reproducerar skolan och senare 
yrkeslivet en ordning som har så djupa rötter att den i många fall knappt ifrågasätts.102  
 
Ett praktiskt exempel på hur den här sortens könsindelning fortfarande verkar, trots alla 
praktiska förutsättningar för jämlikhet, är en uppföljningsstudie av en grupp undersköterskor 
som förlorade sina anställningar i samband med nedskärningar i den offentliga sektorn under 
1990-talet.103 Studien jämför i ett skede intervjuer med en manlig och en kvinnlig 
undersköterska i 30-årsåldern, båda med familj och barn och med samma planer för att 
vidareutbilda sig för ett nytt yrke. Intervjusvaren resulterar i bilden av en självsäker och 
positiv man med siktet inställt på en spännande ny karriär som knappt nämner familjen och 
hemmet, samt en osäker och tvekande kvinna som var mest intresserad av att prata om 
familjen med följden att arbetet efter hand fick hamna i skymundan.104 Medan mannen kunde 
åsidosätta sin familj för karriären utan synbara samvetskval tycktes det motsvarande vara 
svåracceptabelt för kvinnan. Ett annat exempel utgör den hälsostudie från 2004 vars resultat 
visade på att andelen kvinnor som upplever prestationskrav i såväl yrkes- som familjelivet var 
större än andelen män, vilket i sin tur medförde en ökad förekomst av hälsobesvär hos 
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kvinnorna.105 Likaså är andelen sjukskrivna kvinnor större än andelen män, och tiden de är 
sjukskrivna tenderar att vara längre och svårare för omgivningen att acceptera och förhålla sig 
till än männens.106  
 
I takt med att samhället utvecklas öppnas ständigt nya områden för genusvetenskapen och 
feministiska forskare har på senare tid hjälpt till att öppna tidigare försummade forskningsfält. 
Till exempel betonar genusforskarna Elisabeth Sundin och Boel Berner  i sitt verk107 att allt 
fler vetenskapliga och sociala områden behöver någon form av genusperspektiv för att bli 
begripliga och grundligt undersökta,108 och vi menar att bloggen utgör ett sådant område då 
den är ett informationstekniskt verktyg som bara har några få år på nacken och knappt har 
påbörjat sin bana som forskningsämne.  
 
Forsberg och Grenholm109 talar om två typer av genusforskare vars inställning till ämnet 
skiljer sig åt markant och som vi tycker att det är viktigt att redogöra för eftersom de är 
avgörande för förståelsen för vad våra tankar bakom studien har sett ut. Å ena sidan finns de 
postmoderna forskarna som ifrågasätter om man över huvud taget kan använda sig av 
begreppen ”man” och ”kvinna” eftersom begreppen i sig är könskonstruktioner. Dessa är mer 
intresserade av hur begreppen ”man” och ”kvinna” har konstruerats än av hur villkoren för 
män och kvinnor ser ut. Å andra sidan finns de forskare som utan vidare definitioner utgår 
från människor som män och kvinnor i meningen att samhället skapar olika villkor och 
förväntningar på könen som spelar in i hur män och kvinnor konstrueras och i sin tur 
konstruerar sina egna könsidentiteter. Antropologen Lena Gemzöe skriver att många olika 
faktorer, såväl teoretiska som personliga och akademiska, är avgörande för valet av den ena 
eller andra termen, och inför vårt val av genusteoretisk inriktning har vi har tagit hänsyn till 
vår utbildning inom Biblioteks- och Informationsvetenskap, samt våra personliga intressen för 
nyheter och media.110 Vi har således valt att sälla oss till Forsbergs och Grenholms 
sistnämnda forskarkategori då vår typ av undersökning förutsätter att det har funnits och 
fortfarande finns ett samhälleligt behov av att diskutera skillnader mellan mäns och kvinnors 
insocialerade beteenden och sätt att förhålla sig till sin omvärld.  
 
Forsberg och Grenholm111 berättar även om den vetenskapsteoretiska realismen, en av 
genusvetenskapens grundsyner som bygger på tron på möjligheten att  
 

”skapa en sann eller sannolik uppfattning om mäns och kvinnors 
levnadsvillkor”112  

Den inriktningen tycker vi känns relevant för vår undersökning eftersom vi eftersträvar att 
skapa en uppfattning om hur män och kvinnor inom en viss åldersgrupp beter sig i ett visst 
sammanhang, samt om vi kan bekräfta eller dementera att våra observerade kvinnor har 
hamnat i en betydligt snävare författarsfär än männen. 
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En betydelsefull tid för genusvetenskapen var 1970-talet, då många fler kvinnor över hela 
västvärlden kom in på universitetet.113 De nya kvinnliga forskarna kom till insikt med att de 
flesta forskningsområden försummade kvinnorna till fördel för männen och ville se till så att 
kvinnor fördes fram inom alla ämnen. Idag kallas detta för additionsforskning, dvs. man 
fyllde i luckor.114 Det tog emellertid inte lång tid förrän det blev tydligt att den sortens åtgärd 
inte var tillräcklig. De rådande kunskaperna om kvinnors liv och förhållanden passade inte in 
i de begrepp och debatter som fanns. Man började istället tala om kvinnors oavlönade 
hemmaarbete, och allt eftersom kvinnoforskningen växte och utvecklades blev syftet att förstå 
genus som fenomen och beskriva det för att förändra.115 Från och med 1960 och vidare under 
1970-talet började spekulationerna om kvinnors underordning undersökas ur ett teoretiskt 
perspektiv präglat av marxismfeminismen och radikalfeminismen.116  
 
Under samma tid gjordes flera försök att skapa en manlig motsvarighet. I kölvattnet av 
feminismens och kvinnorörelsernas kritik gentemot patriarkatet och manlighetens 
överlägsenhet började allt fler män engagera sig i en omstrukturering av mansrollen. 
Populärast var denna mansrörelse i USA och Danmark, även den svenska feminismen med 
sitt eldtal om frihet och förtryck stod som förebild. Drömmen om en ny mansmodell fick 
enligt Helena Hill, doktorand i idéhistoria vid Umeå Universitet, inte samma slagkraft som 
kvinnorörelsen och kom att avta efter 1970-talets mitt.117 Ändå togs en del initiativ under 
några års tid för att förändra mansrollen och motverka kvinnodiskrimineringen i samhället. 
Männen fick inspiration från kvinnorörelsernas teori om att även män var infösta i könsfack 
och behövde befrias och började i allt högre grad ifrågasätta sina samhällsroller.118 Under 
1970-talet startade de första mansgrupperna med utgångspunkten att män inte hade några nära 
relationer inom vilka de kunde dela med sig öppet av känslor. Den allmänt vedertagna 
mansrollen betraktades som destruktiv och vådlig för båda könen.119 Flera mansrörelser 
hoppades på att kunna gå ihop med kvinnorörelserna för att kämpa för det gemensamma 
målet. Den svenska mansforskaren tillika sociologen Thomas Johansson menar att 
mansforskningen måste ta avstånd från konservativa mansrörelser och glorifiering av 
patriarkatet för att kunna gå framåt och belysa manlighetens underrepresenterade, feminina, 
svaga sidor.120 
 
Först under 1980 föddes den genusforskning som vi känner till den idag. Den fokuserar i 
högre grad än tidigare på att förstå relationerna mellan kvinnor och män utan att göra anspråk 
på en oemotsäglig verklighetsbild. Debatterna färgades av postmodernism och 
poststrukturalism och brännpunkter som ekonomi och lagstiftning får ge vika för ideologi och 
identitet. Under 1980-talet avklingade genusrörelserna i styrka och de män som var aktiva 
inom mansrörelserna fick utstå en hel del hån för sin kamp för en mjukare könsroll. Efter 
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hand kom de att utgöra en underordnad samhällsgrupp som det efter hand blev föga 
eftersträvansvärt att ansluta sig till. Därifrån tog manskampen en tvär vändning som istället 
för att gå efter kvinnokampens villkor började hävda att det inte var frågan att avsäga sig 
manliga privilegier utan att istället vidareutveckla mansrollen utifrån männens egna villkor.121 
Under 1990–talet började unga feminister slå tillbaka för att återuppliva 70-talets teorier och 
engagemang.122  
 
Den gemensamma nämnaren för både mans- och kvinnorörelsen var att de båda stod för en 
socialistisk syn och motsatte sig föreställningen om naturgivna könsroller då de inte tog 
hänsyn till den verkliga människan som enskild och unik individ. Via mansrörelsen fördes det 
politiska in i det personliga då den hävdade att personliga erfarenheter hade politisk 
betydelse.123 Emellertid var utgångspunkterna för de båda rörelsernas kamp olika. Medan 
kvinnorna längtade ut till den offentliga sfären idealiserade männen den privata sfären, 
hemmet, familjen och känslolivet och arbetade sig inåt för att avsäga sig det offentligas krav 
och privilegier.124 

3.4 Feministisk litteraturkritik 
Genus har betydelse för oss även i litteraturkritisk mening eftersom litteraturen kan användas 
för att undersöka skillnader och likheter mellan manligt och kvinnligt författande. Vi ser 
förvisso inte bloggen som en renodlad litteraturgenre, men då den har utvecklats till ett slags 
blandmedium med drag av självbiografiska genrer anser vi ändå att den kan vara värd att 
betrakta ur litteraturkritisk synvinkel. 
 
Elaine Showalter skapade under mitten av 1970-talet konceptet gynokritik för att beskriva 
sökandet efter det kvinnliga uttrycket. Det blev inkörsporten för mer konkreta, inte fullt så 
teoribaserade, studier. I samband med detta utvecklade hon en modell som avsåg att klargöra 
den skrivande kvinnans ambivalenta ställning med en fot inom och en utom kulturen,125 en 
teori som vi anser kan återkopplas till Habermas offentlighetsteori. Den litteratur-
vetenskapliga genusforskningen undersöker bland annat hur författare av respektive kön 
uttrycker sig, om vad de väljer att skriva samt hur de porträtterar det andra könet.126  
 
Lisbeth Larsson talar i Litteraturvetenskap: En inledning127 om en utveckling av det som vi 
idag talar om som genusvetenskap från kvinnolitteraturforskningen via den feministiska 
litteraturkritiken.128 Feministisk litteraturteori bygger enligt Irene Iversen på förförståelsen att 
manliga författare har ett övertag och att det handlar om att läsa och uttolka texter för att 
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skönja vad som kan leda till diskriminering och underkastelse av kvinnan.129 Enligt detta 
influeras såväl texterna som dess läsare av könsskillnader, och det är på den tanken vårt arbete 
bygger. Under 1980-talet började genusstudierna inriktas på hur språket skapade kön och 
identitet, och olika tänkare hade olika uppfattningar om huruvida kvinnan nu hade kommit att 
bli en verklig rival till den skrivande mannen.  
 
Den senare delen av1980-talet innebar en akademisering av den feministiska litteraturkritiken. 
Judith Butler beskriver i Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity130 tidens 
ambition som en kamp för hävandet av äldre etablerade könsbegrepp som identitet och 
subjekt, avfärdningen av dem som symboler för ett patriarkalt maktmissbruk och 
omvandlingen till en fråga om den kvinnliga essensen i en kulturell och litterär diskurs.131 
Under 1990-talet blev 1970-talets självbiografiska berättelser åter moderna, likaså 
skönlitterära studier.132  
 
Vi vill för tydlighetens skull betona att vi på intet vis vill påvisa att bloggarna skulle präglas 
av könsförtryck från ett ondskefullt patriarkat. Ingen säger längre rakt ut att en kvinna inte får 
skriva om journalistik, politik eller vetenskap. Däremot har vi anledning att tro att det finns en 
skillnad mellan det manliga och kvinnliga skrivandet som sitter djupare än vad vi ofta är 
medvetna om. Något som kan vara nödvändig att granska och försöka göra sig en uppfattning 
om för att bloggmediet ska kunna bli en så fri och jämlik publiceringsform som möjligt. 

3.5 Könsidentiteter i cyberspace 
Alla aspekter av vårt dagliga liv är enligt genusvetenskapen länkade till en tradition av 
könsroller. Sherry Turkle är en av de Internetforskare som menar att vi människor använder 
genus i stor utsträckning för att skapa relationer online.133 Enligt den tanken undrar vi hur 
skrivande på Internet framhäver oss som män och kvinnor då tillvaron i cyberspace tvingar 
oss till ett ökat självreflekterande och en annan sorts relationsbyggande mellan könen än vad 
som tidigare varit möjligt.  
 
Forsberg och Grenholm134 talar om en ”rumslig vändning” som de noterat inom flertalet 
discipliner. Den sortens inställning hävdar att rummet och platsen får ökad betydelse för vår 
förståelse av könskonstruktioner och könsrelaterade maktförhållanden då dessa ses som 
beroende av det rum och den miljö de skapas i. Vi ser bloggosfären som ett sådant rum, då 
dess explicita och implicita regler utgör speciella förutsättningar för könsrelationerna att 
verka inom. Ord och begrepp har minst lika stor betydelse som handling för utformningen av 
kön, och detta vill vi ta fasta på då bloggen är ett forum inom vilket språkbruket i högsta grad 
spelar en avgörande roll för de relationer som byggs och vidareförmedlas. 
 
Lena Hagman nämner i sitt arbete Dagny Stuedahl, doktorand i kulturstudier, som i sin artikel 
Kropsløs og kønsløs?: Om kønsidentitet på internettet135 beskriver hur vi på Internet skapar 

                                                 
129 Iversen, Irene (2002), Feministisk litteraturteori, sid. 9. 
130 Butler, Judith (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity 
131 Ibid., Sid. 121. 
132 Ibid., Sid. 122. 
133 Turkle, Sherry (1995). Sid. 211. 
134 Forsberg, Gunnel & Grenholm, Cristina (2005). Sid. 19. 
135 Stuedahl, Dagny (1998). Kroppsløs og kjønnsløs?: Om kjønnsidentitet på internett. 



 

28 

ett helt annan slags kön än det som vi känner till via biologiskt kön och socialt genus. Könet 
blir i detta sammanhang av symbolisk betydelse för kulturproduktionen då könsidentiteten 
formas och formas om beroende på den aktuella situationen och omgivningen.136 Författaren 
gör sig med andra ord till det/den man vill vara just då. 
 
Eva Erson137 har ägnat sig åt språkvetenskapliga studier av kvinnor och män i datorvärlden 
för att observera hur samtal fortlöper inom en datavetenskaplig institution på ett svenskt 
universitet. Hennes resultat har bl.a. visat på att män tycks bli mer angripande och kvinnor 
mer förhandlande i cyberkonversationer än vad de förmodligen skulle ha varit om de 
konfronterats öga mot öga. Hon uppvisar alltså en förstärkning av de etablerade könsrollerna 
där kvinnan är den mer stillsamma parten medan mannen är mer högljudd och tar större plats. 
 
Detta går i linje med språkforskaren Kerstin Nordenstams138 studier av manliga och kvinnliga 
samtal i privatsfären. Hon drar en skiljelinje mellan det offentliga språket i sin skriftliga form 
och privatspråket som det talas av olika grupper i hemmet. Hon har även fastslagit att 
privatsfären fortfarande tycks vara central för kvinnors verksamheter då de 
symbolkonstruktioner som den borgerliga kulturen har lett till fortsätter att prägla vårt 
samhälle och bidra till fortsatt könsdiskriminering. Nordenstam ser detta som en följd av den 
seglivade föreställningen att kvinnor ska hålla sig i hemmet samt att kvinnor sedan länge har 
uppfostrats till att diskutera och stärka relationer. 
 
Sammanfattningsvis tecknar hon upp en helhetsbild av det offentliga samtalet i egenskap av 
informationsutbyte, medan privatsamtalet upprätthåller och stärker sociala och emotionella 
relationer. På Internet syns, i dess mångfald av diskussionsforum, karaktärsdrag av båda dessa 
samtalsformer och dessa samtal menar vi kan ge oss vägledning i vår granskning av 
bloggarnas natur. 
 
Datorer och Internet har kommit att bli en del av våra levnadssätt. Detta menar Nicholas 
Negroponte, chef för amerikanska Medialabb på Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) ett av världens ledande forskningscentrum inom IT, i Anna Kamjous artikel.139 Han ser 
datorn som en del av tidens expanderande landskap.140 Bloggen är ett väldigt kommunikativt 
verktyg och kan i det teknologiska samhället ses som en förvånansvärt kvinnlig uttrycksform 
då bl.a. kommunikation är något som vanan och historien har tillskrivit kvinnan.141 Något 
som kommunikativa informationstekniker har bidragit med är en förändring i det som tidigare 
var fastslaget som manligt respektive kvinnligt. Identiteten och det egna jaget kan genom 
virtuella gemenskaper separeras från och göras oberoende av den fysiska kroppen, om än bara 
för korta stunder i taget142. Emellertid är detta inte synonymt med att män och kvinnor skriver 
på Internet med samma förutsättningar. Det sociala och kulturella arvet sitter fortfarande i 
ryggraden. Gladys We143 menar att de könsrelaterade orättvisor som råder ute i ”den verkliga 
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världen” återspeglas och förstärks i jargongen på Internet samtidigt som mediet ifråga kan 
erbjuda möjligheter att ändra inställningssätt.144 
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4 Metod och material 
Vår undersökning genomförs med hjälp av en kvalitativ analys av kvantitativ data. Detta i och 
med att vi har behövt räkna de ord i bloggarna som kan sällas till antingen den privata eller 
den offentliga sfären. Orden omvandlas i den processen till procentenheter för att vi vidare 
ska kunna avgöra i hur hög grad de förekommer eller uteblir hos respektive kön.  
 
Sociologen Fredrik Engelstad beskriver i Närhet och Distans de kvalitativa metoderna som de 
metoder som används för att fastställa skillnaden mellan äpplen och päron medan de 
kvantitativa metoderna snarare redogör för antalet äpplen och päron, och att dessa båda slags 
metoder förutsätter varandra.145 En sådan kombination för att undersöka ett och samma objekt 
kallar Pål Repstad för metodtriangulering.146 Såväl genusperspektivet som de 
litteratursociologiska områdena rymmer både kvalitativa och kvantitativa dimensioner,147 och 
vi kommer att nyttja den kombinationsmöjligheten för att sammanlänka såväl materialets 
statistik som ämnesordens betydelser. Vi kommer i det följande att beskriva de metoder som 
vi använder oss av, följt av våra ställningstaganden till dem. 

4.1 Kvalitativ metod 
Pål Repstad beskriver kvalitativa metoder som fokuserade på ett fenomens egenskaper och 
framträdande drag i texten som det centrala uttrycket.148 Forskaren skriver vanligen ner sina 
observationer under datainsamlingens gång och bygger utifrån sina anteckningar upp den text 
som analysen fortsättningsvis kommer att bygga på.149 Dessa metoder innefattar med andra 
ord mer tolkning och utrymme för spekulationer än de kvantitativa metoderna.  
 
Vi vill undersöka vilken tyngd bloggförfattarna lägger i orden och i vilka sammanhang orden 
används, och i det syftet behöver vi se till texternas formuleringar, ordval och värdeomdömen 
på ett sätt som kvalitativa metoder lämpar sig väl för. Behandlas de olika ämnena positivt, 
negativt, nedlåtande eller berömmande av bloggförfattarna? Vi eftersträvar att skapa en 
uppfattning om bloggförfattarnas tolkningar av verkligheten genom att granska de ämnen som 
männen och kvinnorna i vår undersökning valt att behandla via det kommunikationsmedel 
och forum som bloggmediet upprättar. Detta har vi huvudsakligen försökt göra via 
observationer, anteckningar och manuell textanalys av de utvalda bloggarna, samt studium av 
blogginriktad forskning och bloggcentrerad mediedebatt. 

4.2 Textanalys 
Enligt Nils Gilje och Harald Grimens definition i Samhällsvetenskapernas förutsättningar 
rymmer textanalysen en stor del tolkning utifrån teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
samt den egna förförståelsen.150 Göran Bergström och Helena Boréus beskriver det i Textens 
mening och makt som att texten ifråga får en mening genom att de tillsammans med sin 
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upphovsman och tolkare utgör ett sammanhang.151 Det kan exempelvis handla om 
maktförhållanden, politik, jämlikhet och ojämlikhet, kulturella mönster, konflikt och 
samförstånd med språket som den yttersta gränssättaren för tanke och handling.152 Detta 
finner vi tillämpbart på vårt arbete då ett sådant här studium av mäns och kvinnors bloggar 
berör jämlikhet, samhörighet, kultur och konflikt, förmedlat via ett språkligt medium som 
tillåter direkt och kontinuerlig kommunikation mellan författaren och läsaren. Genom att gå 
samman och utbyta tankar och idéer skapar individerna ständigt nya möjligheter att förändra 
sin tillvaro.153 Samhällsvetenskaperna rymmer forskningsinriktningar inom vilka språkliga 
kontexter i form av talat och skrivet språk är av stor betydelse i avseendet att människor i det 
moderna informationssamhället såväl medvetet som omedvetet påverkas till tanke och 
handling av de texter som konsumeras och produceras, och den aktiva bloggförfattaren 
producerar regelbundet text för en offentlighet. 
 
Hermeneutik ingår i varje form av textanalys och innebär att forskaren tolkar sina texter 
utifrån teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Hermeneutik är konsten att tolka, 
översätta och förtydliga och bygger huvudsakligen på att man aldrig möter en text helt 
objektivt utan mot bakgrund av sina egna upplevelser, erfarenheter och förförståelse. Med 
förförståelse åsyftar hermeneutikern Hans-George Gadamer att varje människa lever och 
verkar i ett socialt sammanhang bland andra människor och med tiden bygger upp en historia 
som påverkar hennes sätt att betrakta världen.154 Pål Repstad155 beskriver hermeneutiken som 
en process där vi läser in generella egenskaper och sammanhang i de konkreta 
observationerna.156 Med avstamp i teman och utsagor avser forskaren att finna dess innebörd 
och möjliga betydelse för att utifrån den granskade texten skapa en mer mångfacetterad 
helhetsbild, och i vårt skapande av ett privat respektive ett offentligt ämnesblock har dessa 
oundvikligen färgats av våra tidigare erfarenheter, uppfattningar och kunskaper.157 För oss är 
tolkning något essentiellt för att vi ska kunna analysera våra bloggar och göra korrekta 
bedömningar av innehållet. 

4.3 Kvantitativ metod 
De kvantitativa metoderna är verktyg med vilka forskaren omvandlar materialet till statistiska 
värden. Med hjälp av dessa värden kan forskaren därefter kvantifiera materialet för att finna 
mönster och sammankopplingar mellan olika teman.158 Därigenom blir det möjligt att besvara 
frågor som: ”Hur ofta sker någonting?” samt ”Hur många likartade händelser har inträffat 
under en viss tidsperiod?”. De kvantitativa metoderna tillåter alltså forskaren att räkna ut hur 
ofta vissa teman förekommer i en text utifrån sidor och rader, siffror och tal. Genom att räkna 
de ord som enligt vår definition bygger på värderingarna i Jürgen Habermas offentlighetsteori 
och sälla dem till antingen ett privat eller ett offentligt ämnesblock vill vi visa i vilken mån 
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kvinnorna och männen skriver om privata och offentliga saker. Därefter omvandlar vi orden i 
procent fördelat över männen och kvinnorna för att därigenom kunna konstatera vilket kön 
som har skrivit mest och minst om de olika ämnena som blocken utgör. 
 
Vi vill poängtera att vi inte prioriterar generaliserbarhet i vår undersökning men ändå anser att 
de uppgifter som de kvantitativa metoderna kan utvinna är av stort värde för resultatet av 
undersökningen såväl som för uppföljande forskning av större omfattning. 
 
Det vi kommer att undersöka kvantitativt är följande: 
 
*Vilka ämnen som behandlas mest frekvent bland männen. 
*Vilka ämnen som behandlas mest frekvent bland kvinnorna. 
*Vilka ämnen som behandlas minst av respektive kön. 
För att kunna bedöma hur det offentliga och privata genom sin frekvens speglar sig hos 
moderna män och kvinnors skrifter har vi delat in dessa ämnen i ett privat respektive ett 
offentligt block. 
 
I det privata blocket ingår ord som för tankarna till: 
 
*hem/inredning 
*familj 
*romantik/kärlek 
*känslor 
*sexualliv 
*fritidssysselsättningar 
 
Exempel på sådana ord är: ”barn”, ”tvättstugetid”, ”dagisplats”, ”äktenskap”, ”make”, 
”hustru”, ”kärlek”, ”förälskelse”, ”hat”, ”dejt”, ”semester”. 
 
Till det offentliga blocket hör ord som snarare är relaterade till: 
 
*yrkesliv 
*kultur 
*politik 
*samhälls/företagsekonomi 
*vetenskap 
 
Sådana ord kan vara: ”jobb”, ”löneförhandling”, ”kulturarv”, ”riksdagsledamot”, 
”partiledare”, ”företagsfaktura”, ”avhandling”, ”arkeologi”. 
 
Dessa ord utgör såklart bara några lösryckta exempel på vad som skulle kunna klassas som 
privata och offentliga ord, men då ämnesblocken ifråga är av en sådan vidd innefattar de ord 
av en omfattning som omöjligt kan redovisas här. 
 
Dessa ord bygger på vår tolkning av Habermas159 definitioner av offentliga respektive privata 
ämnen från Borgerlig offentlighet och har modifierats något av oss för att passa det moderna 

                                                 
159 Habermas, Jürgen (1984). 
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informationssamhället lite bättre utan att vi för den sakens skull anser att teorins grundtankar 
går förlorade. Genom att räkna såväl de ord som kan relateras till ovanstående ämnen som att 
ta hänsyn till hur blogginläggen är skrivna i form av berättande texter kommer vi att jämföra 
kvinnornas och männens bloggar för att kartlägga likheter såväl som olikheter i inläggens 
innehåll. Orden sorteras in i något av ovanstående ämnesfack beroende på de associationer de 
väcker. Ordet ”tvättstugetid” skulle i en bloggskildring av förra veckans tvättdag således 
hamna i det privata blocket under kategorin ”Hem/Inredning” eftersom det berör en ganska 
typisk hushållssyssla, att tvätta den egna eller familjens tvätt i hemmets tvättstuga, medan 
ordet ”löneförhöjning” skulle hamna i det offentliga blocket under ”Yrkesliv” då det handlar 
om något som berör människan i sin offentliga roll yrkesmänniska. 
 
Ord på andra språk än svenska kommer inte att kodas, inte heller blåmärkta Internetlänkar 
eller ord ur rena citat från andras texter då vi ansett att de snarare hänvisar till någon annans 
texter än att uttrycka bloggförfattarens egna åsikter. Noveller och andra fiktiva textstycken 
kommer att kodas i sin helhet beroende på vad de handlar om enligt vårt ovan nämnda 
exempel, alltså inte i den nerbrutna form som vi tillämpar på de övriga inläggen eftersom en 
novell inte säger någonting konkret om bloggförfattarens vardag och verklighet. Med hänsyn 
till att bloggarna varierar i storlek och är ständigt expanderande har vi valt att endast 
analysera bloggar som är minst 6 månader gamla och max 1 år gamla. Detta för att skapa 
någon form av rättvis innehållsrepresentation bloggarna emellan, då siffrorna annars kan bli 
väldigt olika mellan en blogg som sträcker sig över 2 år och en som endast har ett tiotal 
inlägg. 
 
Vi samlar efter hand in jämförbara data om våra bloggar och redogör för dessa statistiskt.160 
Vi kommer först att räkna förekomsten av ovan nämnda genusanknutna ord i bloggarna var 
och en för sig för att därefter summera resultaten till en helhet utifrån vilken vi kan mäta 
förekomsten av de olika orden och ämnena i procent. 
 
Som alltid inför en vetenskaplig undersökning måste upphovsmännen bakom arbetet vara 
medvetna om de valda metodernas för- respektive nackdelar. Vi är väl medvetna om att 
ämnen som ingår i vår kodningsmanual inte är definitiva eller uteslutande på så sätt att en 
kvinna inte skulle kunna skriva om t.ex. yrkesliv utan att förlora sin kvinnlighet eller att en 
man inte skulle vara en ”riktig man” om han skriver om romantik och kärlek. Det föreligger 
även en viss problematik i våra kategoriseringar av privata respektive offentliga ämnen som 
säkert kan ge upphov till frågeställningar, som exempelvis varför politik ska anses vara ett 
offentligt och tillika ”manligt” ämne när det i dagsläget finns en betydande andel kvinnliga 
forskare inom de flesta områden, eller hur många underrubriker som ska kunna läsas in i varje 
ämne. Likaså inser vi att dessa ord skulle kunna utökas och nyanseras i det oändliga utan att 
ens komma i närheten av att täcka alla områden. Men primärintresset är inte att sammanställa 
en alltigenom kvantitativ lista av likheter och olikheter mellan dessa för att skapa en slags 
schablonbild av hur den bloggande mannen och kvinnan ”är”. Vi vill snarare skapa förståelse 
för bloggen som uttrycksmedel i jämförelse med tidigare medier av liknande art och vilken 
betydelse den kan ha ur ett genus- och identitetsperspektiv. 

                                                 
160 Habermas, Jürgen (1984). Sid. 13. 
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4.4 Material 
Vi har via http://www.google.se161 och http://www.yahoo.se162 sökt efter svenska 
bloggportaler med ambitionen att finna de största. Båda sökmotorerna listar de populäraste 
resultaten högst upp och i enlighet med det valde vi enligt slumpmässigt urval ut fyra av de 
största och högst listade svenska bloggportalerna för att uppnå en jämn siffra. Därefter valde 
vi fyra bloggar från varje portal via den lista över dess mest frekvent besökta eller mest aktiva 
bloggar som funnits på portalernas respektive presentationssidor. Utifrån varje portal har vi 
valt 4 manliga och 4 kvinnliga bloggförfattare vars bloggar haft så ämnesneutrala titlar som 
möjligt för att undvika att fastna för alltför personliga urvalskriterier. Dessa portaler och 
bloggar redovisas ytterligare i Tabell 1. 
 
Analyserade bloggar 

Tabell 1 
Denna tabell innehåller de bloggar som vi valt att analysera, bloggförfattarens ålder, kön, 
intressen, yrke samt vilken portal de ligger på. Vi har valt att lägga upp våra analyserade 
bloggar på det här viset för att kunna visa på en överskådlighet och göra det lättare för 
läsaren. Den information som ligger till grund för denna tabell är samlad från 
bloggförfattarnas presentationssidor. Vilket betyder att vi som forskare ej kan svara för 
sanningshalten i uppgifterna.  
 

                                                 
161 http://www.google.se. [2006-03-04]. 
162 http://www.yahoo.se. [2006-03-04]. 

Portal Titel Kön Ålder Intressen Sysselsättning 

nyligen.se 
 

pyret.blogg.se 
 

Kvinna 
 

41 år 
 

Hundar, böcker, tv-
serier, läpp-
glans,solen 
 

Sjukskriven 
 

nyligen.se 
 

eremo.blogg.se 
 

Kvinna 
 

25 år 
 

film, journalistik, 
vänner, böcker, Lena 
Ph. 
 

Journalist 
praktikant / 
studerande 
 

blogrankers.com 
 

bejcon.webblogg.se 
 

Man 
 

43 år 
 

Mat, vin, skrivande, 
fiska, golf 
 

Projektledare IT 
 

blogrankers.com 
 

vestlinsvarld.blogspot.com 
 

Man 
 

44 år 
 

Skriva, böcker, 
musik, film, sport, 
nätspel 
 

Frilansare 
 

blogrankers.com 
 

kimmi70.blogspot.com 
 

Kvinna 
 

35 år 
 

Barn, zoologi, 
psykologi, psykiatri, 
kriminologi 
 

Zoologi, kost och 
logi, 
fritidsforskare 
 

blogrankers.com 
 

sokrates.webblogg.se 
 

Man 
 

28 år 
 

Filosofi, 
styrketräning, film, 
vänner, kärlek 
  

blogrankers.com 
 

brasved.blogspot.com 
 

Man 
 

28 år 
  

IT 
 

sprayblog.se 
 

hotspot.webblogg.se 
 

Kvinna 
 

26 år 
 

Kläder, smink 
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Fördelen med den urvalsmetoden är att vi förmodar att de mest besökta bloggarna blivit så 
populära just för att de behandlar ämnen som tilltalar många. Nackdelen är att vi inte på 
förhand kan säga vad det är som tilltalar läsarna och således inte kan garantera ett 
representativt urval. Lars Våge delar in bloggen i följande fack: filterbloggar som rör sig 
kring pågående händelser, kunskapsbloggar som inriktar sig på specifika ämnen, 
dokumentära bloggar som skildrar resor och dylikt i skrift och bild, kollaborativa bloggar där 
fler kan skriva samtidigt, diskussionsbloggar vars betoning ligger på en levande dialog, samt 
de personliga dagböckerna i vilka vardagshändelser redovisas och där läsare kan kommentera 
de olika inläggen.163 Det är vardagsbloggen som enligt Våge dominerar området och likaså är 
det just vardagsbloggen som vi kommer att inrikta oss på.  
 
Vi har valt ut följande som obligatoriska uppgifter om bloggförfattarna: 
*Kön 
*Ålder 
*Sysselsättning/yrke 
*Intressen 
 
I de fall dessa uppgifter inte funnits att tillgå har vi övergivit bloggen ifråga och gått vidare 
till nästa på portallistan. Vi är medvetna om att vi egentligen inte kan veta någonting säkert 
om personerna bakom bloggarna. Det är fullt möjligt att en 45-årig man av någon orsak skulle 
kunna skapa en blogg i vilken han utger sig för att vara en 28-årig kvinna och att de uppgifter 
man som bloggläsare får aldrig kan garanteras vara sanningsenliga.  
 
Detta är något som skulle kunna uppfattas som ett betydande problem för en forskare i ett 
samhälle där praktiskt taget alla uppgifter måste kunna härledas till en giltig källa innan de 
offentliggörs och betraktas som sanningsenliga. Emellertid tycks det ligga underförstått i 
bloggens diskurs att läsarna tar för givet att det bloggförfattarna berättar är sant, och då vi på 
grund av bristande personuppgifter inte har någon möjlighet att undersöka autenciteten 
närmare får vi helt enkelt göra detsamma. 

                                                 
163 http://internetbrus.com/vage/bob2004.ppt. [2006-03-04]. 
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5 Forskningsetiska överväganden  
Något vi har varit tvungna att ta särskilt stor hänsyn till i vår studie är den personliga 
integriteten, då vi inte vill att någon av de privatpersoner vars bloggar vi har undersökt ska 
känna sig utlämnade. Många bloggförfattare skriver ganska blygsamma presentationer i de 
fall en presentation över huvud taget finns att tillgå, och det har varit ytterst sällsynt med 
mailadresser på vilka läsaren kunnat nå bloggförfattarna. Därför har vi valt att inte utlämna 
bloggförfattarnas riktiga namn och hemort i de fall dessa uppgifter har funnits att tillgå eller 
återge alltför långa citat eller personliga detaljer. 

5.1 Definitioner 
De begrepp och definitioner vi kommer att använda oss av har mycket med genus och 
skapandet av kön att göra, likaså behandlas tekniska faktorer och termer kring 
identitetsskapande. 
 
Genus syftar i vårt sammanhang på ett socialt och kulturellt konstruerat kön och en 
könsidentitet till skillnad från det biologiskt betingade könet som är definitivt. Denna 
definition är av högsta relevans för oss då deltagande på Internet och skrivande av den art vi 
undersöker handlar mycket om att i skrift skapa sig och ständigt omstrukturera en identitet. 
 
Privat – offentligt kommer av Jürgen Habermas verk.164 Internet i sig innebär ett helt nytt 
offentligt rum som inte har varit ett allmänt vedertaget begrepp i ens 10 år. På grund av detta 
nya fenomen blir det intressant att ompröva Habermas teorier i ny kontext. Den privat – 
offentliga sfärsindelningen har använts inom genusforskningen tidigare för att jämföra och 
analysera kvinnligt och manligt. Genom denna indelning har det privata fått vara signifikant 
för kvinnligheten medan det offentliga blivit synonymt med manliga egenskaper. Dock är det 
viktigt att inte hålla sig allt för schematiskt till dessa kategorier då risken finns att man endast 
cementerar tidigare föreställningar istället för att bana väg för ny forskning.  
 
Blogg är ett nyligen uppkommet Internetmedium som har expanderat radikalt under de 
senaste åren. Var och varannan människa har en blogg där de delger världen sina personliga 
erfarenheter och upplevelser.  
 
Bloggförfattare är det ord vi kommer att använda för bloggens upphovsman. 
 
Begreppet cyberspace kommer ursprungligen från William Gibsons science fictionroman 
Neuromancer165 och syftar på en utopi om ett globalt datorstyrt närverk där alla relationer och 
all kommunikation förmedlas via avancerad teknologi med parallella, virtuella verkligheter i 
en värld utan samhällen. Vi kommer att använda oss av begreppet som en beteckning för den 
kontext i vilken datorkommunikation och informationsutbyten äger rum, däribland Internet. 

                                                 
164 Habermas, Jürgen (1984). 
165 Gibson, William (1984). Neuromancer. 
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6 Bloggen – historia, bakgrund, teknik och praktik 

6.1 Bloggens litterära föregångare 
De litteraturhistoriska uttrycksformer som vi har haft i fokus jämte bloggen under uppsatsens 
gång har varit brevet och dagboken. Detta för att de båda är av en synnerligen personlig 
karaktär, men som ändå skrevs med en eller flera presumtiva läsare i åtanke och gärna med en 
dramaturgisk ordning som lämpade sig väl för högläsning. Då dessa genrer i sin 
självbiografiska och utelämnande natur kan betraktas som föregångare till bloggmediet vill vi 
gå igenom dessa som en kontextualisering av våra frågeställningar för att läsaren på ett 
välinformerat sätt ska kunna förhålla sig till problemen vi tar upp. 

6.1.1 Brevskrivning 
Brevskrivningen har en lång historia. I Kina finns exempelvis 3000 år gamla snörformade 
brev bevarade och i Mindre Asien och Babylon har man påträffat lertavlor av brevnatur från 
andra årtusendet f. Kr.166 Ursprungligen sågs brevet som ett formellt förkunnat tal, så bland 
annat under antiken och medeltiden då brevet nyttjades i egenskap av påbud, och ställde 
därför naturligt nog stora retoriska krav på dess författare såväl som dess tilltänkta läsare.  
 
Under renässansen kom brevtrafiken att omfatta lärda personer, i form av ”samtal med någon 
frånvarande person”. Den klassiska retoriken påverkade brevskrivningen på så sätt att den 
trots sin nuvarande förtroliga samtalston skulle innehålla ett visst mått av korrekta retoriska 
regler.167 Postlinjer öppnades som även var till för privatpersoner, familjära brev blev den 
viktigaste kategorin, uppkom under tidigt 1600-talet runt om i Europa och växte snabbt i 
popularitet. Dock var det en så dyr sysselsättning att bara överklassen hade råd med den. Då 
skrivandet var något som krävde såväl tid som resurser och bildning blev det med tiden 
företrädesvis den högre klassens kvinnor som ägnade sig åt att skriva brev och dagbok.  
 
Madame de Sévigne (1626-1696) var den som utvecklade privatbrevet som genre och blev 
något av en stilikon för det gryende 1700-talets kvinnliga Europa. Ett nytt kulturideal växte 
fram, l’honneste homme och l’honneste femme, adelsmannen och adelskvinnan. Dessa stöptes 
ursprungligen i Italien under 1500-talet, vann stor popularitet i kulturmetropolen Frankrike 
och kom sedermera att utgöra norm för hela Europa. Det var dessa roller som utgjorde 
målgruppen för 1600-talets salongskultur, en halvoffentlig sfär där lärda människor fick ge 
uttryck för sina åsikter och känslor samt ge respons till andras. De brev och dagbokstexter 
som florerade där var ofta avsedda för högläsning och utformades utifrån det franska idealet 
la négligence, vilket kan sägas översättas ungefär som ”spontanitet”.168  
 
Detta är ett drag som vi även finner påfallande hos bloggmediet, där den outtalade 
förutsättningen är att författaren delger läsarna sina egna, autentiska känslor, upplevelser och 
drömmar. Om läsaren på förhand visste att en blogg var delvis eller fullständigt fiktiv skulle 
dennes intresse troligtvis svalna snabbt, detta trots att bloggens sanningshalt ytterst sällan kan 
bevisas. 

                                                 
166 Helgeson, Paulina & Nordenstam, Anna (2003). Sid. 7. 
167 Ibid., Sid. 32. 
168 Alenius, Marianne (1993). Brevet: En genre för kvinnor. Sid. 33. 
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6.1.2 Dagboken 
Christina Sjöblad169 har studerat några svenska kvinnors dagböcker från 1700-talet, dessa är 
skrivna för tilltänkta läsare precis som breven. Sjöblad delar in dagböckerna i fyra olika typer: 
släktkrönikekaraktär som återger livet och arbetet på gården, en religiös dagbok, en 
hovkrönika och en resedagbok. Dagboken var ett livslångt engagemang och blev under mitten 
av 1800-talet verkligt mode bland de borgerliga kvinnorna i och med romantiken. I likhet med 
bloggen hade dagboken ofta en eller flera tilltänkta läsare inom familjen eller den närmaste 
umgängeskretsen. 
 
Emellertid får man vid jämförelsen av dessa två medier ha i åtanke att 1700-talets dagböcker 
skrevs under en tid som saknade den demokratiska frihet som dagens bloggförfattare åtnjuter, 
och att innehållen således skiljer sig markant beroende av de värderingar som präglat 
respektive period. Som författare i ett samhälle som betonar vikten av jämlikhet på så många 
plan kan man lätt bli frestad att jaga efter de mest substanslösa tecken på ett otvetydigt 
kvinnoförtryck med historiska rötter som till varje pris måste bekämpas. Då är det viktigt för 
forskaren att kunna se uttrycksformerna för vad de är mot bakgrund av de vid tillfället 
rådande samhälleliga normerna och att forskaren försöker hålla sig öppen för alla sorters 
intryck, även fast de kanske inte lever upp till de förväntningar forskaren inledde sitt arbete 
med. 
 
1700-talet och upplysningstiden var dagböckernas blomstringstid i Europa och många 
dagboksskrifter som finns bevarade idag blev aldrig publicerade och är sedermera enbart 
tillgängliga för experter.170 Jämte Bellmans poetiska visor och Carl von Linnés reseskildringar 
var dagböckerna den skriftform som bäst bevarat den tiden åt eftervärlden.171 
 
Utifrån de bevarade 1700-talsdagböcker som analyserats vetenskapligt har det kunnat 
konstateras att fler manliga än kvinnliga dagböcker finns bevarade. Detta beror dock inte på 
att män skulle ha skrivit mer än kvinnor, utan att historien och en litteraturkritisk tradition har 
bedömt de manliga dagböckerna som intressantare och värda större uppmärksamhet från släkt 
och forskare.172 
 
En annan närbesläktad genre är självbiografin, vilken likaså lider underskott av 
kvinnorepresentanter. Agneta Horns 1600-talsmemoarer är allmänt betraktad som den första 
nordiska självbiografin, och kom på sikt att bana väg för en våg av såväl kvinnlig som manlig 
självbiografisk prosa under 1970- och 80-talen.173 Vad som senare kommer att skilja 
dagboken och självbiografin åt stilmässigt under 1800- och 1900-talen är att dagboken får en 
allt mer privat prägel medan självbiografin söker sig ut i offentligheten. 
 
Med bakgrund av detta ser vi i bloggen drag av såväl dagbokens privata, personligt inriktade 
karaktär som självbiografins mer distanserade, publika prägel, då den i de flesta fall håller en 
smal balansgång mellan innerliga känsloyttringar och dramaturgiska livsredogörelser. 

                                                 
169 Sjöblad, Christina (1993). Sid. 381-390. 
170 Göran Hägg (1996). Den svenska litteraturhistorien. Sid. 180.  
171 Ibid. 
172 Hagman, Lena (2000). Sid. 14. 
173 Ibid., Sid. 15. 
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6.2 Bloggen som interaktivt uttrycksmedel 
För att bygga upp en överskådlig helhetsbild av bloggen som uttrycksforum och litterär 
subgenre vill vi redogöra för mediets uppkomst och användningsområden, för att därefter gå 
in på lite Internethistorik samt några andra informationsteknologiska hjälpmedel vars drag vi 
återfinner i bloggen. 

6.2.1 Blogghistorik 
Dagböcker på Internet är förvisso ingen nyhet, men idag finns det ett flertal kostnadsfria 
publiceringsverktyg på Internet, vilket har gett upphov till att allt fler snabbt och enkelt kan 
lära sig hur man skapar och upprätthåller en blogg. Detta är något som skiljer bloggen från 
exempelvis hemsidan, som kan kräva ingående kunskaper om t.ex. HTML. Hemsidan är 
dessutom svårare att uppdatera. Idag (2006-03-04) finns det 5267 svenskspråkiga bloggar,174 
en siffra som förvisso ändras för varje dag som går. Statistiken baseras på en amerikansk 
undersökning som kategoriserat bloggar efter språk över hela världen. Upphovsmännen har 
använt sig av en algoritm som kunnat avgöra språktillhörighet utifrån textinnehåll. Bloggar 
under 500 bytes har således exkluderats och det är med hänsyn till metoden inga exakta 
siffror vi har att göra med. Johanna Nylund skriver i sin uppsats,175 om mannens respektive 
kvinnans sätt att ta sig an Internet på olika sätt, som produkt, process eller metafor. Denna 
indelning kom vi fram till kunde vara av nytta för vår forskning då en analys av olika 
individers skrivsätt på Internet passar in bra under kategorin ”process”, dvs. intresset riktas 
mot informationsutbyte mellan aktörer.176 

6.2.2 Bloggpraktik 
Bloggen kan konstateras vara en mellanlitterär uttrycksform som har drag av genrer men utan 
att ändå riktigt utgöra en. Många är de som hamnat i juridiska problem som resultat av att de 
trott sig vara lika anonyma och ha lika stor yttrandefrihet i sin elektroniska dagbok som i sina 
pappersdagböcker. Ett exempel på detta utgör den artikel ur Göteborgs-Posten177 som redogör 
för hur en 17-årig flicka i Lerum blev åtalad för bl.a. olaga hot efter att ha trakasserat och 
hotat en annan flicka till döden i sin dagbok på ungdomssajten Lunarstorm. I och med att det 
är frågan om ett offentligt kommunikationsmedel får man som bloggförfattare, försöka 
föreställa sig en tilltänkt publik och därefter välja sina ord med omsorg. Vi har granskat 
reglerna för de fyra bloggportalerna vi använde som urvalsgrund. De flesta bloggportaler har 
idag pedagogiska instruktioner som steg för steg hjälper den nyblivne bloggaren rätt. När 
användaren har skapat sin blogg kan denne skriva om i princip vad som helst, något som 
kanske också utgör något av tjusningen med uttrycksformen. Det som räknas är vad 
användaren väljer att skriva om för att fånga läsarnas intresse. 
 
Varje blogg är knuten till ett konto med tillhörande användarnamn, lösenord och signatur. I 
varje blogg finns en s.k. profil, ett utrymme där användaren kan berätta om sig själv, sina 
intressen och allt som den presumtiva läsaren kan förmodas vara intresserad av. Bloggarna 
kan även utökas med bilder, videoklipp och ljudslingor. Via s.k. permalänkar förses varje 
blogginlägg med en unik webbadress (URL). Permalänken består i regel av rubriken för 

                                                 
174 http://www.blogcensus.net/?page=lang. [2006-03-04, 09:27]. 
175 Nylund, Johanna (2005). 
176 Ibid., Sid. 8. 
177 Martinsson, Anders (2006-09-11).  
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inlägget ifråga följt av datumet då det publicerades, och med hjälp av en sådan kan läsaren 
återkomma till ett specifikt inlägg flera månader efter att det först publicerats. Denna metod är 
särskilt behövlig i och med att bloggen ofta läses som en bok och kan behöva ett bokmärke 
för att läsaren ska veta var en viss sak kan återfinnas. En annan praktisk funktion är 
trackbacks (återlänkar).178 Via trackbacks kan bloggförfattaren bli varse om att en annan 
bloggförfattare har kommenterat ett inlägg genom att en notis har lämnats på inlägget 
ifråga.179 Den tekniken är bra för att följa upp en diskussion kring ett visst ämne. 
 
De flesta bloggportaler utfärdar i någon form en varning för att lämna ut hemadress, 
telefonnummer eller kontonummer i bloggarna då det trots allt är en mycket offentligt och 
utlämnande uttrycksform som kan missbrukas. Inte heller rasistiska uttalanden, 
personangrepp eller andra uttryck som strider gentemot svensk lag är tillåtna (se Bilaga 2).  
 
Som bloggförfattare är det därtill viktigt att tänka på följande saker: Det man skriver ligger 
ute på nätet för alltid och även om man raderar ett inlägg finns en kopia av det kvar i 
arkivfunktioner som Bloglines, Google cache, Archive org. och Kulturarw3.180 Den skärpta 
upphovsrättslagen som trädde i kraft 2005 kräver i högre grad källuppgifter i samband med 
saker man skriver om och bilder man lägger ut, som exempelvis tidningsartiklar, andra 
bloggar och hemsidor. Precis som brevet och dagboken är bloggen en väldigt partisk 
uttrycksform och som läsare bör man alltså inte ha alltför stor tillit till att det som ens 
favoritbloggare säger alltid är korrekt. Läsaren bör ha i åtanke att bloggförfattaren till syvende 
och sist är en privatperson (såtillvida det inte handlar om en kunskapsblogg) och inte alltid 
bryr sig om att kontrollera validiteten i sina påståenden innan han/hon skickar iväg dem. 
 
Bloggen har också en funktion som påminner lite om en tidningsprenumeration och som 
kallas för flöden. Med hjälp av flöden kan läsaren starta en prenumeration genom vilken nya 
inlägg från en viss blogg kommer till läsaren automatiskt. För att kunna prenumerera på ett 
eller flera flöden behövs en flödesläsare, såsom exempelvis Bloglines eller FeedDemon, dessa  
använder exempelvis cookies för att kunna visa vilka bloggar som uppdaterats sedan senaste 
inloggningen och för att kartlägga om och när författaren är inloggad.181 

6.3 Internethistorik och interaktivitet 
Telefonen var det kommunikationsmedel som verkligen började bromsa ner brevskrivningen, 
och Alan Bryman182 menar i Samhällsvetenskapliga metoder att det är möjligt att e-posten 
kommer att bidra desto mer till den utvecklingen och bygga sig en större plats inom 
samhällsvetenskapen. Och visst har den moderna informationsteknologin mycket att tacka 
telefonen för, då telenätet lade grunden för det system som möjliggjort global kommunikation 
över hav och land och till och med via satelliter. 
 

                                                 
178 http://bloggbloggar.se/, via http://www.nyligen.se. [2006-09-10]. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sid. 357. 
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Malin Sveningson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist beskriver i Att fånga Nätet – 
Kvalitativa metoder för Internetforskning183 hur själva tekniken utvecklades av den 
amerikanska militären under 1970-talet. Syftet var att förena lokala datornätverk via samma 
typ av protokoll för dataöverföring (TCP) och adressering (IP) av filer och e-post.184 Den här 
sortens teknik kallades allmänt för ”switching”. Det som vi idag benämner som ”Internet” 
blev ett officiellt begrepp först 1982 och föregicks av Arpanet, vars huvudområde var att 
underlätta avancerade beräkningar genom att göra det möjligt för flera institutioner använda 
sig av varandras processorkraft.185 Först under 1990-talets början blev nätverket tillgängligt 
som ett kommunikationsnät för privatpersoner efter att tidigare endast ha varit ett verktyg för 
forskare, studenter och datortekniker.186 

6.3.1 E-post 
Innan dagens definition av Internet fanns var e-posten den främsta kommunikationstekniken 
för datoranvändare. Upphovsmannen Ray Tomlinson uppfann systemet med mailadresser 
under sin tid som konsult för ARPANET.187 Principen för mailadressen har varit densamma 
sedan 1972 och ser ut som följande: användarens namn@datorns namn. 1975 lanserades det 
första e-postorganiseringsprogrammet för Arpanet-användare och inom loppet av bara några 
år hade tjänsten börjat sprida sig som en löpeld genom cyberspace.188  
 
Något som förde Internet ytterligare en bit på vägen mot det multifunktionella 
kommunikationsmedel som det är idag var den expansion Arpanet genomgick under 1980-
talet. Arpanet vann popularitet inom såväl forskarkretsar som den akademiska världen. 
Begreppet Internet blev allt vanligare och USA finansierade stiftelsen National Science 
Foundation (Nsfnet) som övertog Arpanets forna roll som Internets grundpelare.189 Än så 
länge skedde kommunikationen mestadels via textmassor mot en enfärgad skärm.  
 
1989 utvecklade emellertid den brittiske forskaren Tim Berners-Lee WWW (World Wide 
Web), gränssnittet genom vilket Internetanvändaren inte bara kunde förmedla sig i text och 
koder utan likaså skapa och läsa bilder, färger och former, och HTML (Hyper Text Markup 
Language), det programmeringsformat som många privatpersoner och företag sedermera har 
använt för att skapa webbsidor.190 HTML beskriver dokumenten och dess innehåll och kan 
användas för att färglägga, ändra textens storlek och typsnitt samt infoga länkar och bilder i 
dokumenten. Berners-Lee upprättade den första webbservern 1990. Ytterligare ett år senare 
offentliggjordes webbtekniken för gemene man att nyttja gratis.191 

                                                 
183 Bergquist, Magnus, Lövheim, Mia & Svenningsson, Malin (2003). Att fånga nätet: 
Kvalitativa metoder för Internet forskning. 
184 Ibid., Sid. 36. 
185 http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia. Sökord: Internets historia. [2006-08-31]. 
186 Bergquist, Magnus, Lövheim, Mia & Svenningsson, Malin (2003). Sid. 37. 
187 http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Tomlinson. Sökord: Ray Tomlinson. [2006-09-01]. 
188 Ibid. 
189 http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia. Sökord: Internets historia. [2006-08-31]. 
190 Sir Timothy Berners-Lee KBE, http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html. 
[2006-09-03]. 
191 Ibid. 
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6.3.2 Webbsidan 
En av de populäraste föregångarna till bloggen är hemsidan, eller webbsidan. Webbsidan kan 
användas av såväl privatpersoner som företag för att nå ut till offentligheten med information 
om sig själv och/eller sin verksamhet. Webbsidan beskrivs av Svenningsson, Lövheim och 
Bergquist som en asynkron Internetmiljö i den bemärkelsen att användarna kan läsa och 
skriva meddelanden vid olika tidpunkter samt flytta sig mellan olika sidor genom att klicka på 
länkar.192 De tekniker genom vilka användarna kan läsa och skriva till varandra samtidigt 
kallas synkrona, och några av de populäraste alternativen har länge varit webbchatt, MSN 
(Microsoft Network) Messenger och ICQ. Via dessa synkrona kommunikationsmedel kan två 
eller flera användare skriva till varandra samtidigt via en server.193 Webbportaler och 
webbcommunities kan beskrivas som paraplymedier som kombinerar synkrona och asynkrona 
tekniker för att föra människor samman i grupper som huvudsakligen baseras på ett visst 
intresse, som exempelvis en viss musikstil eller fritidssysselsättning.194  
 
Den som vill skapa sin egen webbsida kan göra detta snabbt och kostnadsfritt på ett 
webbhotell och de färdiga resultaten kan variera oändligt i typsnitt, layout och innehåll. Via 
bild, färg, filmklipp, länkar och text kan man visa vem man är och det är mycket lätt att göra 
sin sida personlig. Lägger man till en gästbok, en dagbok och en besöksräknare har man snart 
skapat sin egna lilla metropol i cyberspace. 
 
De flesta företag, universitet och föreningar har idag någon form av webbsida, och ju 
snabbare tekniken förändras desto större blir de outtalade kraven på att webbsidorna är väl 
underhållna, lättbegripliga och stilrena. På så sätt ökar kraven på interaktivitet. En webbsida 
som saknar gästboksfunktion eller möjligheter att kontakta dess upphovsmän blir idag snabbt 
betraktad som mindre seriös och ”bortklickad”. Ju fler interaktivitetsfunktioner en webbplats 
har, desto starkare känsla får användaren av att upphovsmännen har lagt ner mycket tid, 
omsorg och hänsyn till den målgrupp de riktar sig till.195 

6.3.3 Communities 
Webbcommunities är som ovan nämnt mötesplatser på Internet där synkrona och asynkrona 
kommunikationstekniker sammanlänkas.196 Genom att skapa ett kostnadsfritt 
inloggningskonto blir användaren medlem och får därmed tillgång till sajtens utbud. 
Medlemmen kan därefter skapa en hemsida med e-post, bildgalleri och gästbok och få kontakt 
med andra medlemmar via diskussionsforum och chattrum. Communities kretsar ofta kring ett 
speciellt tema, som t.ex. konst, film, musik och subkulturer etc. där medlemmarna kan finna 
likasinnade och vidga sina vyer, och betoningen ligger ofta på gemenskap över de geografiska 
gränserna och utbyte av erfarenheter och värderingar.197  
 
Ett community kan startas av en ideell förening eller organisation och samarbetar inte sällan 
med kommersiella företag som sponsrar communityt ifråga i utbyte mot att de får lägga upp 

                                                 
192 Bergquist, Magnus, Lövheim, Mia & Svenningsson, Malin (2003). Sid. 39. 
193 Ibid., Sid. 39. 
194 Ibid., Sid. 40ff. 
195 Ibid., Sid. 41. 
196 Ibid., Sid. 46. 
197 Ibid., Sid. 47. 
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reklambanners och annonser på sajten.198 Populära communitys är Lunarstorm och Skunk 
som inriktar sig mot en målgrupp av ungdomar, samt Helgon som fokuserar på bl.a. 
subkulturer, musik och bodyart. 

6.3.4 Chatt 
Chatten utgör en av de vanligare möjligheterna för Internetanvändare att kommunicera i 
realtid via en webbläsare. Det finns chattkanaler som är inriktade på specifika ämnen där 
privatpersoner kan träffas och lära känna varandra.  
 
Sådana återfinns numera på vart och vartannat community. Ett annat alternativ med växande 
popularitet är de chattrum i vilka TV-kanaler och tidningar erbjuder sina konsumenter att 
chatta med programdeltagare, journalister, artister, politiker och mediaprofiler.199 Till skillnad 
från bloggen och gästboken har chatten ingen sparfunktion, utan meddelandena försvinner 
efter som till förmån för nya meddelanden.  
 
Ett annat system för den här sortens direktkommunikation kallas för instant messaging, varav 
klientprogrammet MSN Messenger är ett av de populäraste. MSN Messenger utvecklades av 
Microsoft för operativsystemen Windows och Mac OS och möjliggör chattande från och 
mellan de flesta datorer med Internetanslutning.200 2004 lanserade Microsoft en variant av 
MSN Messenger som är webbaserad och inte kräver att användaren har klienten installerad på 
sin dator.201 Användaren registrerar sig först med sin e-postadress och får därefter det passport 
som behövs för att kunna ansluta till tjänsten. Via ett awarenessprogram kan användaren 
lägga till andra användare på en kontaktlista och därefter se vilka av dem som är online vid en 
viss tidpunkt.202 Program som MSN Messenger är ett alternativ för den som vill prata med 
någon på tu man hand utan att behöva gå via ett chattrum där alla kan se vad som skrivs. 
MSN Messenger-användarna kan skicka såväl textmeddelanden som jpeg-bilder, länkar och 
ljudfiler till varandra. Andra funktioner är webbkamera, röstsamtal och spel. Via MSN kan 
även flera användare bjudas in till en och samma konversation, och på så sätt kan en 
användare skapa en minichatt på några få personer.203 Sedan en uppdatering 2006 heter MSN 
Messenger MSN Live Messenger. 

6.3.5 Skype 
Ju större kraven blir på interaktivitet desto fler medier utvecklas för att tillgodose dem. Den 
rutinerade Internetanvändaren av idag vill förutom att skriva till människor över hela världen 
även kunna välja att se och höra sin samtalspartner. En medieform som tagit hänsyn till dylika 
behov är Skype.  
 
Skype är ett program som används för IP-telefoni och grundades 2003 av Niklas Zennström 
och Janus Friis, upphovsmännen bakom fildelningsprogrammet Kazaa.204 För att kunna 
använda sig av Skype måste man installera programmet och därefter skapa ett kostnadsfritt 

                                                 
198 Bergquist, Magnus, Lövheim, Mia & Svenningsson, Malin (2003). Sid. 48. 
199 Ibid., Sid. 44. 
200 http://www.wikipedia.org. Sökord MSN. [2006-08-26]. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Bergquist, Magnus, Lövheim, Mia & Svenningsson, Malin (2003). Sid. 45. 
204 http://www.skype.com/intl/sv/. [2006-08-31]. 
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användarkonto, precis som med MSN Messenger. Skype har vunnit stor popularitet bland 
ungdomar och studenter då uppkopplingen sker via Internet och således inte kostar något i 
uppkopplingsavgift, minutavgift eller abonnemangskostnad. I likhet med MSN Messenger 
och ICQ kan två användare med Skype skicka meddelanden, filer och videoklipp till 
varandra. Både företag och privatpersoner använder sig av Skype, som sedermera även kan 
användas för att ringa till fasta telefoner och mobiltelefoner, så kallad SkypeOut.205 Den som 
vill kan komplettera med ett vanligt telefonnummer (SkypeIn) så att användaren kan nås via 
ett vanligt lokalsamtal. Sedan januari 2006 kan man via Skype 2.0 och Windows XP använda 
webbkamera under samtalen.206 
 
Alla dessa ovan nämnda medier har bidragit till att utforma samtal mellan människor och till 
att dana skribentens identitetsbygge. Genom att skriva, för sig själv och riktat till en publik, 
tydliggör människan sina åsikter och idéer, sina värderingar, drömmar och ambitioner. 
Skribenten lär känna sig själv medan läsaren kan utveckla sin egen självkännedom genom att 
ta del av vad någon annan har skrivit. 
 
I stegen från dagboken och brevet vidare till elektroniska medier som chatten och bloggen går 
utformningen från pappersark, som förvisso kan postas till andra människor och i vissa fall 
även läsas upp högt inför publik, till någonting substanslöst. Breven och dagböckerna slutade 
allt som oftast i någons låsta byrålåda eller undangömda i ett vindsförråd, medan de ord som 
skickas ut i cyberspace till allmän beskådan stannar där för alltid när de väl en gång postats. 
Uttrycksformen som sådant är med andra ord ny men innehållet är i stort sett detsamma, dvs. 
personliga utsagor, redogörelser för vardagliga händelser och poesi som är tänkta att läsas av 
fler än bara upphovsmannen själv. Då det har hänt att särskilt populära bloggar har publicerats 
i bokform törs vi även påstå att bloggen har salongens egenskap som ”prövoforum” där folks 
åsikter och texter kan prövas och kommenteras innan de letar sig ut i offentligheten, i andra 
former. 

                                                 
205  http://www.skype.com/intl/sv/. [2006-08-31]. 
206 Ibid. 
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7 Analys 
Något vi snabbt blev varse var att olika bloggportaler kan skilja sig väldigt mycket från 
varandra i design, struktur och innehåll. Vissa bloggar har inte ens en användarprofil där 
uppgifter som emailadress, ålder, kön och sysselsättning kan anges (se Tabell 1). Vi fick 
således avgränsa urvalet ytterligare något för att få med de nödvändigaste användar-
uppgifterna, dock utan att behöva begränsa oss alltför mycket. Ofta var det bara frågan om att 
hoppa över bloggen vi först hade valt ut för att istället välja den nästföljande av samma kön. 
 
Ett annat problem har varit att bloggarna ofta startar väldigt abrupt och ibland helt utan vidare 
presentation. Vi har fått intrycket av att dessa bloggförfattare helt enkelt har utelämnat mycket 
information för att de skriver för människor de redan känner eller om ett ämne som bara berör 
en särskild episod av deras förflutna eller en särskild aspekt av deras pågående liv och således 
inte anser sig behöva ange så mycket personuppgifter. Ett drag som återfanns hos alla våra 
kvinnor var en tämligen abrupt inledning av bloggen utan vidare presentationer. Männen 
bemödade sig i större utsträckning med att berätta lite om sig själva, som riktat till en ny 
läsare som aldrig kommit i kontakt med bloggförfattaren tidigare, medan kvinnorna hellre 
inledde med något i stil med: ”Hejhopp, här är jag!” och gick direkt vidare med redogörelser 
om vänner, händelser och situationer som kändes mest avsedda för de läsare som var bekanta 
med bloggförfattaren sedan tidigare. Detta gjorde våra personuppgiftskrav minst sagt 
svåruppfyllda.  

7.1 Privat 
Av stor vikt för oss när vi undersökte bloggarna ur den privata synvinkelen (se Tabell 2) var 
hur bloggförfattarna valt att presentera sig själva på ett mer personligt plan. 
 
Privata ord, kvinnor, män och totalt samt kvinnor och män i procent 
privata ord Kvinnor Män Summa  Kvinnor % Män % 
Hem 1618 439 2057  79 % 21 % 
Familj 3455 672 4127  84 % 16 % 
Relationer 346 356 702  49 % 51 % 
Känslor 3491 2916 6407  54 % 46 % 
Sexualliv 240 243 483  50 % 50 % 
fritidssysselsättning 184 188 372  49 % 51 % 
sjukdom/mediciner 1694 344 2038  83 % 17 % 
Sport 1347 550 1897  71 % 29 % 
mat/dryck/fest 2123 625 2748  77 % 23 % 
djur/natur 1595 412 2007  79 % 21 % 
Resor 496 867 1363  36 % 64 % 
mode/skönhet 9347 521 9868  95 % 5 % 
privat ekonomi 813 307 1120  73 % 27 % 
Skrivande 222 402 624  36 % 64 % 
vikt/hälsa 666 138 804  83 % 17 % 
Summa 27637 8980 36617  75 % 25 % 

Tabell 2 
Denna tabell innehåller den totala summan och procenten privata ord som bloggförfattarna 
använt sig av och vi analyserat efter. Som synes så diskuteras den privata sfären oftare och 
intensivare av kvinnorna än av männen i vår studie. En sfär som av tradition ses som 
kvinnlig. 
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Till det privata hör enligt våra teman det som händer i känslolivet eller i sfären kring hemmet, 
vännerna och familjen – de aspekter av livet som betonar vad en människa tänker och känner 
snarare än det hon gör. I vissa fall har informationen ifråga varit så personlig att man som 
utomstående läsare inte fått ut så mycket av den. Andra har varit mer frikostiga med 
förklaringar för nya läsare men ändå vidtagit försiktighetsåtgärder och bara nämnt andra 
människor med initialer eller smeknamn. I de fall familjebilder förekom var dessa emellertid 
inte censurerade. 
 
Något som alla våra bloggförfattare hade gemensamt var att de inte utlämnade sina adresser 
eller arbetsplatser av respekt för sina familjer och medarbetare. Ofta har utelämnandet av 
sådana detaljer inte gjort bloggen mer svårbegriplig eller opersonlig. I utläsandet av det 
privata tyckte vi att bloggförfattarnas identiteter och karaktärsdrag framhävdes på ett tydligare 
sätt än via de offentliga ämnena. Detta tror vi har att göra med det som Anthony Giddens 
säger om identitetsbyggandet som ett resultat av medveten, upprepad självreflexion som 
ligger de privata, personligare ämnena närmare än de som är av mer offentlig natur. Trots 
detta och trots att bloggarna känns intimare och mer levande än exempelvis den tämligen 
statiska hemsidan, erfor vi en känsla av utanförskap i och med att det enda sättet att kontakta 
bloggförfattaren ofta var via kommentatorfunktionen, men även detta var lite som att kasta ut 
en flaskpost i havet. I många fall var man tvungen att vara registrerad som medlem hos 
bloggportalen i fråga för att ens kunna lämna kommentarer. 
 
2000-talets demokrati och sociala frihet är förvisso en helt annan än den som 1700-talets 
dagböcker skrevs under, men vi ser ändå likheter i dess offentliga utformning. Bloggen och 
dagboken har framför allt det gemensamt att de är skrivna för en publik, och inte sällan för en 
ganska intim sådan. Läsaren får intrycket av att ha kommit åt skribentens allra hemligaste och 
personligaste tankar samtidigt som de är nerskrivna med en ton som tydligt riktar sig till en 
läsare. Kvinnornas bloggar känns särskilt relaterade till den sortens kommunikativa 
självbiografi då de tycks ha mer personlig kontakt med sina läsare via kommentator-
funktionen än männen, som snarare svarar sakligt på konkreta frågor. 

7.2 Offentligt 
Vårt val av offentliga ämnen rör sådant som vanligtvis förknippas med en persons offentliga 
fasad, såsom yrkesroll, politiska ståndpunkter och ämnen som rör individens förhållande till 
och roll i samhället som system (se Tabell 3) snarare än till det egna jaget och andra 
människor. 
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Offentliga ord, kvinnor, män och totalt samt kvinnor och män i procent 
0ffentliga ord Kvinnor Män Summa  Kvinnor % Män % 
yrke/studier 1300 1181 2481  52 % 48 % 
Kultur 2772 3272 6044  46 % 54 % 
Politik 144 1862 2006  7 % 93 % 
samhälls ekon 25 710 735  3 % 97 % 
filos/psyk/relig 150 3358 3508  4 % 96 % 
Föreningsliv 43 14 57  75 % 25 % 
Samhällsfrågor 926 1971 2897  32 % 68 % 
Spel 91 128 219  42 % 58 % 
vete/tekn/nyhet 2898 2087 4985  58 % 42 % 
Väder 634 152 786  81 % 19 % 
Summa 8983 14735 23718  38 % 62 % 

Tabell 3 
Denna tabell innehåller summan samt procenten offentliga ord som bloggförfattarna använt 
sig av och som vi har analyserat efter. Som synes så diskuteras den offentliga sfären oftare 
och intensivare av männen än av kvinnorna i vår studie. En sfär som av tradition ses som 
mannlig. 
 
Vi anser att de offentliga ämnena beskriver individen i samspel med människor som inte hör 
till den närmaste kretsen, såsom familj, partners och vänner. I den mån en blogg har präglats 
starkt av offentliga ämnen har den lätt känts opersonlig för oss som utomstående läsare då den 
förvisso har gett oss information om bloggförfattaren ifråga, men utan att utlämna några 
direkt karaktäristiska, minnesvärda drag. De offentliga ämnena redogör med andra ord mest 
för individens åsikter och ståndpunkter om samhällsskicket och de aspekter av livet som 
reducerar henne till en kugge i det stora maskineriet. Även dessa ämnen behandlades i regel 
med stor hänsyn och diskretion då ingen av dem uppgav namnet på sin arbetsplats, sina 
arbetskamraters namn eller var särskilt frispråkiga med sina politiska inriktningar. Detta med 
undantag för Sokrates, vars främsta inriktning var just politik och kritik av olika partiers 
partiprogram. 
 
Området kultur är på många sätt ett omstritt ämne då det kan gå in under både privat och 
offentligt beroende på utgångspunkt. Historiskt sett blev det något offentligt för att männen 
helt enkelt hade de förutsättningar för att kunna delta aktivt i kulturevenemang, som 
kvinnorna saknade. Under 1900-talet har emellertid kultursfären öppnat sig även för kvinnor 
och många kvinnor är idag kulturellt aktiva. Dock kvarstår faktumet att männen fortfarande 
besitter de högsta positionerna inom kultursfären, vilket man kan se prov på bara genom att 
granska den svenska skådespelareliten. Filosofi/psykologi/religion är också ett område som 
kvinnor på intet sätt är förhindrade att ta del av. Detta placerade vi i det offentliga dels med 
historiska belägg och dels på grund av att många rön inom genusvetenskapen tyder på att 
kvinnor trots sin frihet att behandla samma ämnen lika frispråkigt som männen ändå präglas 
av en insocialiserad, nedärvd roll som mor, partner och hemmets trygga punkt som begränsar 
dem. I den mån våra kvinnliga bloggförfattare behandlar ovanstående ämnen (se Diagram 1 
och Diagram 2) handlar det vanligen om personliga spekulationer som inte tycks vara skrivna 
för att uppmuntra debatt. Detta märkte vi på många håll när vi analyserade bloggarna.
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Diagram 1 
Diagrammet visar en sammanställning på träffarna av privata och offentliga ord i antal hos 
män och kvinnor i bloggarna som vi analyserat.  
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Diagram 2 
Diagrammet visar en sammanställning på träffarna av privata och offentliga ord i procent, 
hos män och kvinnor i bloggarna som vi analyserat. 
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8 Resultat 

8.1 Bloggarnas innehåll 
I det kommande kapitlet kommer vi att beskriva våra utvalda bloggar utförligare. Detta för att 
läsaren ska kunna få en inblick i hur våra analyserade bloggar ser ut.  
 
Pyret,207 kvinna 46 år, Sundsvall:  
Skriver till mesta del om sin hund samt om sina sjukdomar. Hon bedriver en form av privat 
sjukvårdsupplysning via sin blogg, som kan ge ett lite märkligt intryck då hon efter vad vi har 
förstått inte har någon vårdutbildning. Dock är det många som lägger upp frågor om sina 
symptom och hon svarar ingående i sin blogg om vilka mediciner som är bäst till vad, vad 
som kan blandas och vad som inte ska mixas med varandra. Bloggen kretsar även mycket 
kring hennes egen sjukdomsbild och sjukskrivning. Utöver det skriver Pyret gärna om 
shopping, förtäring av bakverk, träning och utseende. En stor del av hennes värld kretsar 
således kring hennes fysiska uppenbarelse. Dock får läsaren även en del recensioner av 
böcker, film och TV.  
 

Pain 

”Jag hade riktigt ont i nacken igår. Kroniskt cervikobrakialt smärtsyndrom är 
inget att leka med. 

När man inte ens kan sätta sig framför datorn och skriva några trånande 
rader om GW Persson är det illa. 

Allvarligt talat är det en pina att ha ont i nacken OCH huvudvärk. 
Huvudvärken är liksom the icing on the cake. 

Dessutom mår jag illa av all värk. Det är omöjligt att göra någonting. Kan 
inte äta för att då mår jag illa. Bara lukten av mat räcker. Hur mår man om 
man inte äter då? Jo, då mår man ännu mer illa. 

En promenad känns som ett maratonlopp. Nej, snarare som att försöka 
klättra upp på världens högsta bergstopp. Utan mat. 

Sorry mina vänner, man blir inte smal heller. För istället för mat stoppar man 
i sig godis och fikabröd när illamåendet släpper några minuter. 

Jag får ont av att ligga i sängen för mycket. För ligger man i sängen för 
mycket utan att röra på sig gör det ju tillslut ont på alla ställen där man inte 
hade ont förut. 

Helst vill man droga sig in i medvetslöshet och sova tills värken har släppt. 
Det är ok att droga sig in i sömnen. För att sova ett helt dygn krävs det dock 
starka varor och då blir det baksmälla dagen efter. Inget är värt den typen av 
baksmälla. Jag lovar. 

Alltså var gårdagen en hel dag av lidande. Jag var mycket tapper. Jag kan 
lida på ett mycket fint och tappert sätt.”208 Pyret [2005-10-30, 19:19:22]. 

                                                 
207 http://www.pyret.blogg.se. [2006-05-30]. 
208 http://www.pyret.blogg.se. [2005-10-30]. 
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Kimmi70,209 kvinna, 35 år, Trelleborg:  
Kimmis intressen är barn, kost och logi, zoologi, psykologi, psykiatri och kriminologi. Hon 
bor med sin sambo och är mor till en tvåårig dotter, hennes inlägg kretsar mestadels kring 
dotterns utveckling, vardagssysslor, sambon, väninnorna, släkten och jakten på ett nytt jobb 
efter mammaledigheten. Hon ger intryck av att vara tillfreds med sin tillvaro och skriver glatt 
om shoppingrundorna och ett hektiskt pendlande mellan cafébesök, middagar och utekvällar 
med väninnorna, dagisträffar med personalen och föräldrarna på dotterns dagis, hushållsbestyr 
och utflykter, filmkvällar och andra fritidssysselsättningar med sambon. Intressena zoologi, 
psykologi, psykiatri och kriminologi kommer inte särskilt ofta på tal. Inläggen håller en 
genomgående glad och munter ton som i regel bara sjunker när det gemensamma ansvaret för 
hemmet, relationen till föräldrarna eller arbetssökandet kommer på tal. Sambon är allt för ofta 
frånvarande och upptagen med annat än familjen, föräldrarna har en historia av 
alkoholmissbruk som gör sig påmind då och då och framgången med arbetssökandet vacklar 
då hon slits mellan viljan att göra rätt för sig och tjäna pengar och begäret att stanna hemma 
hos dottern för att inte missa något steg i hennes utveckling.  
 

Upp som en sol...  

”...och ner som en pannkaka. Idag är jag pannkaka. Om än inte lika platt. 
Vaknade i morse och INGET var bra. Men, har man Loppa så är det bara att 
pallra sitt feta arsle ur vagnen och sätta igång med morgonbestyren. 09 
börjar dagis. Basta! 

Lämnade min lilla solstråle och traskade hem och lade mig. Vaknade strax 
innan hon skulle hämtas. Ville inte gå hem sen för här ser ut som om en 
atombomb briserat. Shoppade kläder till Loppan på vägen hem. 2 långbyxor, 
3 t-shirts, 1 tunika och ett par bermudashorts. Shopping lindrar det inre 
kaoset, åtminstone för stunden. Ville köpa jeans till mig själv också, men att 
släpa med barn och barnvagn in i en trång provhytt, dra av sig kläderna och 
dra på andra för att göra om samma procedur en gång till kändes bara FÖR 
bra! Så det blev inga jeaas idag. Det blev ett 100g Ragusa istället. *hata* 

Har diskat, lagt undan tvätt, hängt ny tvätt och lagt i en ny maskin. Slängt 
tidningar... Auto-piloten är inkopplad. Hade preciiiis att mig ner vid 
köksbordet med någon andefattig skvallerblaska och en kopp kaffe när 
Hunken kommer hem. 

-Ajammen, sitt inte där! Hjälp till med maten! Sätt på vatten! 

Vissa dagar känns det som om min hjärna kokar. Det susar och brusar, fast 
ändå inte. Jag vill bara hålla om huvudet och gallskrika, samtidigt som jag 
bara vill vara i ett mörkt, svalt, och TYST rum, ensam. Hela jag vibrerar av 
"LÅT-MIG-VARA!" Min önskan är att Hunken ska ta med sig Loppan och 
leka med henne. Och låta mig få andas, få luft, vila huvudet, flyta på ytan ett 
tag, slippa trampa vatten. 

Har inte tränat heller. Det gör inte saken bättre. Hade molvärk i ena ankeln 
när jag vakande. Det räckte för att jag skulle skubba. Nu är jag sur för det 
med. 

Hyrde en film. Nu vet jag inte om jag pallar se den. 

Idag är en sådan dag som jag bara vill ska ta slut så jag kan ta nya tag i 
morgon. 

Urk....”210 Kimmi70 [2006-04-20, 19:30]. 

                                                 
209 http://www.kimmi70.blogspot.com. [2006-04-20]. 
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Eremo,211 kvinna 25 år, Örebro:  
Eremos blogg handlar till mesta del om hennes praktikplats, vänner och shopping. Hon går 
igenom allt hon handlar från matvaror till kläder och småprylar. Läsaren får en ganska god 
insikt i hennes privata ekonomi eftersom det hela tiden framgår hur mycket hon handlar för 
och hur låg hennes inkomst är. Eremo skriver också gärna om sin träning och hur underbart 
hon tycker att det är känns att träna. Läsaren får i detalj veta hur hennes träningsschema är 
utformat. Annat som är viktigt på denna blogg är människors utseende samt hur svårt det är 
att vara ung i dagens samhälle med alla de krav som ställs på en praktikant som försöker ta sig 
in på arbetsmarknaden. 
 

”Svarta stövlar 

Ja men så hittade jag mina vinterskor tillslut. Här i den lilla staden där jag 
gör praktik. Och så har man sprungit runt i hela Örebro o letat. Här stod de, 
inte kanske helt 100 men ändå okej. Och priset var underbart, endast 399:-, 
det var nästan det som avgjorde faktiskt. Nu kan jag ju köpa ett par till. 
Hahhahahah Jag har ont i halsen :( .”212 [2005-12-01,13:08:34]. 

 
Sokrates,213 man, 28 år, Karlstad: 
Sokrates har utformat sin blogg som ett filosofiforum där han ger uttryck för sina funderingar 
och teorier kring hur livet och människan är funtad. Ordvalet ”forum” känns särskilt träffande 
eftersom Sokrates i många av sina inlägg uppmuntrar läsarna till att kommentera och sätta 
igång diskussioner om det han har skrivit. 
 

”Som bekant har "En filosofs dagbok" ett syfte. Syftet är "en bättre och 
roligare värld". 

 
Nu vill jag ha dina åsikter om vad som är "en bättre och roligare värld". För 
saklighetens skull, skulle jag uppskatta om innehållet inte var för långt och 
inte heller för kort. Kanske en halv till två A4 sidor med text, eller någonting 
liknande. Naturligtvis får ni skriva längre eller kortare än så... men meningen 
är att DU ska skriva ett inlägg om vad DU anser vara en bättre och roligare 
värld. Börja med det du känner är mest angeläget och centralt (ideologi) och 
fortsätt sedan med mindre detaljer (sakfrågor). Gör som du vill! 

 

Ditt inlägg publiceras sedan här på "En filosofs dagbok", för att just främja 
"en bättre och roligare värld". Efteråt kommer jag kommentera texten och 
om DU vill, föra en dialog kring den. Allt för att komma vidare i 
utvecklingen till denna bättre och roligare värld vi pratar om. 

 

Så.... skriv en text och skicka till mig! Antingen som en kommentar till detta 
inlägg, eller mejla till happygames@hotmail.com”214 Mvh Sokrates [2006-
02-09, 12:16:38]. 

 
                                                                                                                                                         
210 http://www.kimmi70.blogspot.com. [2006-04-20]. 
211 http://www.eremo.blogg.se. [2006-05-30]. 
212 http://www.eremo.blogg.se. [2005-12-01]. 
213 http://www.sokrates.webblogg.se. [2006-02-09]. 
214 http://www.sokrates.webblogg.se. [2006-02-09]. 
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De intressen han uppger är filosofi, styrketräning, film, vänner och kärlek, men det intresse 
som överlägset dominerar bloggen är filosofi, med vilket han berör frågor som livets mening, 
hur man uppnår lycka och ändrar sin egen del av världen. Bloggen heter passande nog ”En 
filosofs dagbok”. Även politiska och religiösa frågor tas kontinuerligt upp och behandlas 
gärna i frågeform på ett sätt som inger läsaren känslan av att han riktar frågan till henne 
personligen. Han uppger inte särskilt mycket information om sin arbetsplats, förutom att han 
arbetar på ett kommunledningskontor och har hand om uppgifter som bokföring och diverse 
”papperssorteringsuppgifter”, som han själv kallar det [2006-01-27, 12:06:23]. Inte heller 
personliga relationer behandlas annat än kortfattat och, när det kommer till kärleksrelationer, 
vemodigt. Han vill väldigt gärna träffa någon, men tycks inte riktigt veta vad han söker och 
allt som oftast tar han sig an ämnet med filosofins hjälp. 
 

”Svårt att bli kär 

Jag har ett problem, vilket egentligen inte är ett problem, utan mer en orsak 
till viss rastlöshet: Jag har svårt för att bli kär. 

 

Det är inga problem alls med att vara nära och tycka om och sånt, så det är 
ingen rädsla för andra. Kanske är jag naivt romantisk och förväntar mig att 
jag ska "veta" när jag är kär, vilket jag aldrig kanske kommer göra. (utan 
kärlek kanske är något som växer fram) 

 

Hursomhelst... det är bara att jobba på det, så dyker kärleken upp! Vissa 
saker är värda att utforska. Relationer och kärlek är en sådan sak.”215  

Mvh Sokrates [2005-11-17, 12:50:46]. 

”Kärlek, sex och relationer är ett ämne värdigt mycket eftertanke och debatt! 
Jag kommer skriva om det ganska mycket... eftersom det är frågor som 
ligger mig nära hjärtat, då jag liksom dejtar och försöker finna "kärleken". 
Lite skämmigt är det, men vafan... hellre det, än att vara rädd!”216 
Mvh Sokrates [2005-10-26, 09:43:32]. 

 

Vestlinsvarld,217 man 45 år, Munka Ljungby:  
Vestlinsvärld handlar om musik, bra musik dålig musik och hans egen musik. Här får läsaren 
listor på veckans bästa respektive sämsta musik samt även smakprov på dessa. Mycket av 
författarens tid ägnas även åt att spela nätpoker, något som är konstant återkommande i 
bloggen. Som läsare får man även ta del av författarens arbetsliv som frilansande journalist, 
hans problem med arbetsförmedlingen och glädjen när han väl får en artikel publicerad. Dock 
skrivs det även om hur hans barn har det och hans tankar om hur det ska gå för dem i 
framtiden. Bloggen innehåller också mindre vetenskapliga undersökningar som författaren 
hittar på själv och lägger ut på sin blogg. Han varvar inläggen med topplistor i litteratur, 
musik, politiker, skribenter, kändisar, film och TV. 

                                                 
215 http://www.sokrates.webblogg.se. [2005-11-17]. 
216 http://www.sokrates.webblogg.se. [2005-10-26]. 
217 http://www.vestlinsvarld.blogspot.com. [2006-05-30]. 
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”Mitt i-krönika: Varför inte en hjältes begravning? 

 

Häromdagen fick jag en utmaning från en bloggande vän. Utmaningen löd: 
"Vilken musik vill du ska spelas när du vandrar vidare?" Min första tanke 
var att man inte ska skriva en låtlista till sin egen begravning? Det är att 
bagatellisera allvarliga grejer, och dessutom att utmana ödet. Men så började 
jag fundera. Hade det inte varit skönt för nära och kära att slippa sitta där i 
kyrkan och undra över om jag, musiknörden i kistan, hade gillat musiken 
som spelats? Om Gud finns är jag övertygad om att han gillar den omtanken. 

 

Och så dyker det upp frågor. Kan man spela cd-skivor i kyrkan? För jag vill 
inte att någon kantor ska förvandla Bob Marleys "Redemption Song" till en 
kyrkorgel-cover. Hur många låtar ska vara med? Vill jag att 
begravningsceremonin ska vara lättsam eller allvarlig? Fyra, fem låtar är nog 
alldeles tillräckligt, långa begravningar är att förlänga lidandet. Men minst 
två av låtarna ska vara riktiga hjärtskärare, för visst ska de vara ledsna, jag 
har ju faktiskt avlidit. 

 

Det finns de som säger att alla gäster ska vara glada på deras begravning, 
men det där är någon sorts motsägelse, och ett sätt att nedvärdera sig själv. 
För vilka begravningar är man glad på? Möjligtvis de där den som dött varit 
massmördare, tyrannisk diktator, eller bådadera. Och sådana begravningar 
går man inte på. 

 

Inte heller på Hunter S. Thompsons, som var förutbestämd att bli någonting 
extra. Hans begravning skulle bli den ultimata egotrippen. Och kanske 
gjorde han rätt, vi må vara obetydliga flugskitar i kosmos men på sin egen 
begravning ska man få vara hjälten hela da'n. 

 

Hunter S. Thompson uppfann gonzo-journalistiken, som innebär att man 
rapporterar inifrån en händelse, inte om den. Den 20 februari i år sköt sig 
Thompson i huvudet medan han talade med sin fru i telefon. Häromdagen 
(den 20 augusti) begrovs han och askan spreds genom att i gryningen skjutas 
ut ur en 45 meter hög kanon. Medan gästerna väntade på skottet skulle det 
enligt planerna hållas en gigantisk spritfest. Jag vet inte om det blev så. 
Kanonen ska i alla fall stå kvar som ett monument över Thompson och 
gonzo-journalistiken. Spektaklet sägs ha betalats av Johnny Depp, som blev 
polare med Thompson efter att ha spelat huvudrollen i filmen "Fear and 
Loathing in Las Vegas" baserad på Thompsons kultbok med samma namn. 

 

Nåväl, vid närmare eftertanke, om någon annan än en kändis eller dåre gör 
ett jippo av sin begravning blir det bara patetiskt. Men färg på klädsel, 
jordbegravning eller kremering, sten eller minneslund ska man välja. Och 
musik. Så jag antog den där utmaningen och skrev ner de låtar jag vill ska 
spelas på min begravning. Det var en blandning av allvarligt och lättsamt, 
rock och klassiskt. Ganska snart började det droppa in både ombedda och 
oombedda kommentarer till bloggposten, människor med egna förslag på 
vad som ska spelas då de åker upp i himlen.Tydligen är det något speciellt 
med Keith Jarretts Kölnkonsert, för den fanns med på två av listorna. 
Författaren Conny Palmkvist ville att Tom Waits "Ol' 55" skulle spelas och 
endast den, en skivrecensent väldigt nära denna sida önskade sig lång 
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betänketid men just nu lutade det åt Monty Pythons "Always Look on the 
Bright Side of Life" och Frank Sinatras "Angel eyes" med slutraden: "excuse 
me while I disappear". Klockrent. 

 

En polare, som jag av någon sorts hänsyn döper om till Jonne i texter, har en 
ganska udda, plump, sexistisk, nästan hädisk önskan. Nämligen Eddie 
Meduzas "Jag vill ha en brud med stora pattar". "För i min himmel vimlar 
det av sådana". Och då undrar man om vad som helst ska kunna spelas på en 
begravning? Jag är kluven i den frågan. Någonstans måste gränsen gå, men 
samtidigt, varför inte? En eventuell Gud har säkert både humor och 
överseende, och sin sista show ska man bannemej få regissera själv. 

Min egen redan reviderade låtlista ser ut så här: 

 

    * Albinonis Adagio 

    * Bob Marley - Redemption Song 

    * The Byrds - My Back Pages 

    * Johnny Cash - We'll Meet Again  

 

Förhoppningsvis kommer jag få tillfälle att ändra den många gånger till. 

 

(Och där var krönikan slut, men jag måste berätta vad som hände när jag 
sökte efter mina låtar så att du ska kunna höra. Vad hände då? Jo, jag fick en 
Keith Jarrett-träff på "My Back Pages". Minsann.)” 218[2005-08-29, 09:31].  

 
Brasved,219 man, 28 år, Göteborg: 
Brasved är ursprungligen från Småland men är nu bosatt i Göteborg, och han utgör den 
anonymaste av våra bloggförfattare då han inte berättar så mycket mer om sig själv i 
presentationen än att han intresserar sig för IT. Hans blogg kretsar kring vardagshändelser, 
heminredning, fritidsaktiviteter med vänner, klimatet på arbetsplatsen samt en framväxande 
kärlekshistoria med en arbetskollega som aldrig omtalas som någonting annat än Y. Efter ett 
femårigt samboskap håller Brasved som bäst på att orientera sig i singellivet och finner sig 
inte sällan förvirrad och osäker inför dejtingspelet med Y. 
 

”Y heter tjejen jag ska på musikal med på lördag. Jag ringde henne nyss, å frågade om hon ville 
ta en fikapaus med mig. Det ville hon. Vi sågs vid kaffeautomaten (sååå romantiskt :), drack 
äckligt automatkaffe tillsammans och hade jättetrevligt. Den normala fikapausen på 10 min 
utökades något. Till 60 min. Ååh vad hon är vacker. Å trevlig. Å allt det där andra. Rolig. Men 
det är fortfarande ingen date på lördag.”220[2005-11-02, 15:59]. 
 
”Igår var jag och fikade med Y efter jobbet. Det här börjar bli jobbigt. Hon är så himla fin. Så 
perfekt. Verkligen underbar. Okej, jag erkänner. Börjar nog få lite känslor för henne. Det är inte 
bra. Det är jobbigt. Jag är helt värdelös på att tyda signaler. Och att sända ut dito. Är en mästare 

                                                 
218 http://www.vestlinsvarld.blogspot.com. [2005-08-29]. 
219 http://www.brasved.blogspot.com. [2005-11-04]. 
220 http://www.brasved.blogspot.com. [2005-11-02]. 
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på att förhålla mig neutral i vissa situationer. Inte visa nånting. Vad vill hon? Vad vill jag? 
(levande charader?).”221 [2005-11-04, 08:16]. 

 
Den röda tråden går genom deras vacklande kärlekshistoria från att vara kollegor till att 
långsamt bli någonting mer. Bloggen håller en tämligen anonym ton. Förvisso nämns somliga 
av vännerna med förnamn, men däremot får läsaren aldrig några personligare detaljer om 
Brasved utöver utlägg om hans egna känslor, inte heller avslöjar han exakt vad det är han 
arbetar med eller inom vilken bransch. Att han arbetar på kontor och går på affärsluncher och 
middagar då och då är utöver kortare citat från samtal med kollegorna det mest konkreta han 
skriver om sitt yrke.  
 

”Njutning Öhrk. Vad jag alltid ska vara så himla krånglig och speciell. 
Nördig är vad jag är! Det duger inte med vilket kaffe som helst. Nänä, 
världens dyraste ska det va. Whisky, inte billigt skräp där inte. Dyr och 
gammal, annars är jag hellre utan. 20 olika sorter, minst. Cigarrer. Okej, det 
är inte så ofta. Jag är en renlevnadsman (nåja..), men jag gillar cigarrer. Inte 
billiga cigaretter, nejnej, dyra och handrullade cigarrer. Annars inget. Men 
bara om det finns tillräckligt med tid att njuta. Inget stress. Resor. Inte duger 
Sverige, inte. Eller ens charter till medelhavet. Absolut inte. Till andra sidan 
jorden, minst. Eller åtminstone långt bort som f-n.Popcorn. Varför göra som 
alla andra, slänga in en micropoppåse i micron å sen klart. Nix pix. Det ska 
vara popcorn av den gamla sorten. I kastrull, med olja. Och lock. Hur svårt 
ska det va att komma ihåg lock!?? För en stund sen badade jag i 
popcorn...”222 [2006-02-03, 23:22] 

 

Bejcon223, man 43, Västerås:  
Bejcons blogg fungerar i högsta grad som ett politiskt forum, och är enligt hans egen utsago 
hans egna, personliga rike. Sveriges in- och utrikespolitik dryftas här ur ett högerperspektiv. 
Här får läsaren veta hur underbart Sverige kommer att bli när alliansen vinner valet. 
Författaren spenderar mycket tid på resande fot, och hos honom kan man läsa om vilka ställen 
som serverar utsökt mat och vin, var du ska spela golf och vilka ställen man absolut inte ska 
åka till. Som läsare får man även följa med lite i författarens privata liv och hur det kan vara 
att ha en tonårsdotter. Dock är huvudämnet för den här bloggen politik, EU och det stundande 
valet, samt tips på god mat och dryck. 
 

” Vem är Sveriges Europaminister? 

Vet DU vem som i regeringen är ansvarig för samordningen av EU-
frågorna? Nope! Du har troligtvis gissat helt fel! Men jag kan ge dig en liten 
hint. Det är en "han". Och han har på senare tid blivit mest omtalad för att ha 
svårt att lägga på luren... 

Jodå, det är vår idrottsminister Bosse Ringholm som också innehar rollen 
som Europaminister, med ansvar för samordningen av samtliga EU-frågor. 
En gigantisk uppgift! En uppgift som innebär enormt ansvar för det lilla 
Sveriges framtid i det stora Europa! En uppgift som vem som helst borde ta 
på absolut största allvar! Och då inte minst vår vice statsminister Bosse! 

                                                 
221 http://www.brasved.blogspot.com. [2005-11-04]. 
222 http://www.brasved.blogspot.com. [2006-02-03]. 
223 http://www.bejcon.webblogg.se. [2006-05-30]. 
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Men vår Europaminsiter har nu blivit KU-anmäld, och det med rätta. Efter 
ett helt år på posten så har han gjort....absolut ingenting! Saxat ur dagens 
VLT: 

" Under denna tid har han inte, vilket moderate riksdagsledamoten Lars 
Lindblad anger som skäl för sin KU-anmälan av Ringholm, deltagit i ett 
enda ministerrådsmöte i Bryssel. Han har inte heller, fick jag mejlledes reda 
på av en tjänsteman, inte någon gång varit i EU-nämnden under sin tid som 
Europaminister. " 

Det är ungefär som om jag i min yrkesroll som projektledare skulle strunta i 
att gå på ett projektmöte på ett helt år! Konsekvensen för min egen del skulle 
bli ack så tydlig...jag skulle få foten rakt av! Men vanliga spelregler gäller 
inte inom politiken, så mycket vet vi ju vid det här laget.... 

Saludos... 

By Bejcon”224 [2005-11-29, 21:17]. 

 

Hotspot,225 kvinna, 26 år, Stockholm: 
Hotspots blogg är designad som ett modemagasin. Där kommenterar hon de senaste modena, 
vilka kläder, skor och accessoarer som är ute och inne, vilka märken som är bäst och sämst, 
var de mest prisvärda reorna finns och vad som eventuellt kommer att bli inne eller ute 
framöver. Hotspot kombinerar sina egna kläder i olika utstyrslar, så kallade ”outfits”, och 
lägger sedan upp bilder på sig själv i kläderna för att visa läsarna vad hon har på sig för dagen 
och hur tankarna har varit bakom varje outfit. Olika tillfällen kräver olika outfits och läsaren 
förses med detaljerad information om var plaggen har inhandlats, hur mycket de har kostat 
och vilken kvalitet de håller. Topplistor med illustrativa bilder på de senaste modeobjekten 
läggs in titt som tätt och fungerar som hennes personliga betygsystem av olika varor. Inläggen 
saknar över lag information om var hon jobbar, hennes exakta arbetsuppgifter och kärleksliv. 
Hennes vänner och familj nämns bara i förbifarten, ofta som parenteser i modeutlägg. 
 

”Dagens outfit 

OJ oj oj, nu ska jag stressa iväg på möten och jobbärenden.... Kanske inte 
världens bästa bild men nu har jag iallfall lagt upp en bild på mina svarta 
stövlar (vilket efterfrågats av bland annat Julia). 

Kofta: Filippa K 
Blus: See by Chloé 
Jeans: cheap Monday 
Amulett: Gammal 
Stövlar Bruuns Bazaar.”226 [2006-01-31, 08:30]. 

 

”Taxfree-shopping 

Idag bär det av till Tyskland i jobb (som jag skrev tidigare idag). Ska dra 
iväg lite tidigare för att hinna med lite taxfree-shopping (jag vet att det inte 
är taxfree när man flyger inom EU, men man kan ju alltid låtsas).  

Det jag planerar att köpa är: 

                                                 
224 http://www.bejcon.webblogg.se. [2005-11-29]. 
225 http://www.hotspot.webblogg. [2006-01-31]. 
226 http://www.hotspot.webblogg. [2006-01-31]. 
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1. Dior Show - ok, efter så mycket snack om en mascara måste jag kolla vad 
grejen är. 

2. Foundation från Biotherm - har inte hört så mycket om den, men jag gillar 
Biotherm så jag tänkte att jag skulle prova efter en lång tids användande av 
MACS foundation.  

3. Elisabeth Arden, Eight hour cream - måste alltid inhandlas när man flyger 
då man endast kan få tag på de små behändiga tuberna på taxfree (man 
brukar då även få ett eight hour stift på köpet som jag älskar). 

4. Anti-drying body milk, Biotherm - Underbar lotion som är i dyraste 
laget så det känns lite bättre om man köper den ett par kronor billigare (vet 
inte om det är billigare men det känns alltid bättre att handla dyra saker när 
man är på en flygplats av någon konstig anledning).”227 [2005-11-21, 11:17]. 

8.2 Privata  
Vi kommer i de följande styckena att redogöra för de privata orden hos våra bloggar och hur 
de tedde sig hos männen respektive kvinnorna (se Tabell 4 och Diagram 3), följt av de offentliga 
orden (se Tabell 5 och Diagram 5) och avslutningsvis av en sammanfattning. 
 
Privata ord, antal per bloggaförfattare 
privata ord pyret eremo vestlinsvarld bejcon kimmi70 sokrates brasved hotspot 
Hem 523 576 156 59 478 122 102 41 
Familj 334 1224 127 126 1864 380 39 33 
Relationer 108 39 6 32 167 271 47 32 
Känslor 218 320 67 170 1988 2419 260 965 
Sexualliv 176 12 32 1 51 201 9 1 
fritidssysselsättning 66 23 11 0 74 133 44 21 
sjukdom/mediciner 1111 201 44 54 367 228 18 15 
Sport 630 478 44 99 205 400 7 34 
mat/dryck/fest 564 1024 97 168 486 201 159 49 
djur/nature 1014 73 18 33 408 349 12 100 
Resor 41 103 25 45 174 751 46 178 
mode/skönhet 804 896 153 59 817 272 37 6830 
privat ekonomi 83 116 41 46 270 173 47 344 
Skrivande 146 69 58 26 7 318 0 0 
vikt/hälsa 405 94 13 17 155 105 3 12 

Tabell 4 
Denna tabell innehåller antal privata ord per bloggförfattare. Tabellen visar hur många 
gånger varje bloggförfattare tar upp ett visst ämne. Den privata sfären är tydligt dominerad 
av de kvinnliga författarna.  

8.2.1 Kvinnorna  
Vi har kunnat konstatera att de kvinnliga bloggförfattarna varit mycket sparsamma med 
konkreta personuppgifter och mer utlämnande beträffande känslor, händelser och människor i 
deras närhet. Kvinnorna använder sig i regel av fler foton på närstående och drar sig mindre 
för att i detalj exponera sina respektive än vad männen gör. Självporträtt brukar emellertid 
lysa med sin frånvaro, eller vara censurerade från halsen och uppåt. Den modeintresserade 
hotspot hade till exempel en hel del bilder på sig själv där hon poserar med olika kläder, så 
kallade outfits, men de var alltid beskurna i hakhöjd. De yngre kvinnorna ger intrycket av att 
låta blogginnehållet kretsa mer kring dem själva än vad de äldre kvinnorna gör, då de hellre 

                                                 
227 http://www.hotspot.webblogg.se. [2005-11-21]. 
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fokuserar på familj, vänner och släkt. Åsiktskanonen (Kimmi70)228 lade ofta upp bilder på sin 
dotter och sambo men dröjde flera månader med att slutligen lägga upp en bild på sig själv, 
vilket hon kallade för att outa sig, och som tydligen inte skedde helt utan oro för illasinnade 
kommentarer. Vi förvånades aningen av hur någon som värnar så om det egna privatlivet på 
samma gång kan exponera sina närmaste på det sättet. I de fall det fanns inlagda bilder hade 
de yngre kvinnorna ofta bilder på saker som berörde dem själva, som exempelvis sina 
husdjur, miljöer och kläder. Så var fallet med Pyret, som ofta lade upp bilder på sin hund och 
på naturmotiv som väckte särskilda känslor hos henne. Även den bloggen saknade bilder på 
bloggförfattaren själv.  
 
Inom det privata blocket hade kvinnorna ett påfallande övertag om flertalet ämnen (se Tabell 2 
och Diagram 3). Mode/skönhet med 95 procent, familj med 84 procent, sjukdomar/medicin 
med 83 procent, vikt/hälsa med 83 procent, djur/natur med 79 procent, hem dominerades med 
79 procent, mat/dryck/fest med 77 procent och känslor med 54 procent. 
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Diagram 3 
Det här diagrammet visar på summan av träffar i privata ord hos våra bloggförfattare efter 
kön. 
 
Dessa ämnen stämmer ganska bra överens med de aspekter av livet som Habermas lät 
kategorisera in i ett privat ämnesblock och likaså med de ämnen som de ledande rösterna 
inom samhällsdebatterna menar att huvudsakligen kvinnor rör sig inom. Något som dock 
överraskade var att kvinnorna likdels dominerade sport med 71 procent och privatekonomi 
med 73 procent, då i synnerhet sport ju allmänt anses vara ett övervägande manligt intresse. 
Skönhet, vikt, mode och utseende var återkommande ämnen hos alla kvinnliga bloggar, likaså 
uttryck för missnöje över det fysiska jaget och en önskan om att bli vackrare, smalare och 
bättre klädda. De privata ämnen de behandlade minst var skrivande och resor med 36 procent 
vardera (se Diagram 4). 

                                                 
228 http://kimmi70.blogspot.com. [2006-04-28]. 
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Diagram 4 
Det här diagrammet visar på procenten av träffar i privata ord hos våra bloggförfattare efter 
kön. 

8.2.2 Männen 
De manliga bloggförfattarna gav också jaget stort utrymme i bloggarna, även fast deras 
privata drag hade mer med fritidsintressen, framtidsplaner och resor att göra. Männen beskrev 
i regel sig själva genom att redogöra för vad de tycker om att göra, vad de planerar att göra på 
sikt och vad de drömmer om att en dag kunna göra. Sokrates lät till exempel demonstrera sin 
dröm om ”en bättre och roligare värld” att leva i, genom att engagera sig i de politiska 
debatterna och planera en föreläsningsresa om vardagsfilosofi runt om i Sverige. Likaså 
uttryckte han en önskan om att börja studera igen och flytta till en annan stad. Ett 
genomgående drag hos männen är att de förhåller sig väldigt strukturerande och långsiktiga 
till sina framtidsplaner medan kvinnorna tycks leva mer i nuet och för dagen.  
 
Männen var också betydligt mer sparsamma med detaljer om sina partners och 
familjemedlemmar och framhävde istället arbetskamrater, klasskamrater och kompisar, såväl i 
text som i bild. I den mån personliga känslor beskrivs gäller det mestadels emotionella 
förluster i stil med dödsfall och olyckligt avslutade förhållanden. Brasved höll för det mesta 
en ganska lättsam, humoristisk ton och hängde aldrig ut sig själv eller någon i sin närhet med 
vare sig namn eller utseendedetaljer. Däremot kunde vi ana drag av bitterhet och uppriktig 
nerstämdhet i de inlägg som rörde en kärleksrelation som aldrig verkade kunna utvecklas till 
något annat än ett evigt dejtande. Personliga känslor väcktes även lätt hos männen i 
association med dagsaktuella händelser och nyheter. Sokrates farhågor inför det nya livet som 
arbetslös student i en ny stad sken ofta igenom hans politiska resonemang när han kritiserade 
olika partiprogram för deras oförmåga att ta itu med bl.a. arbetslösheten (se Tabell 2 och 
Diagram 3). 
 
Även männen bjöd på några överraskningar, sett ur det perspektiv som bl.a. Fi och Alliansen 
demonstrerar i sina valmanifest för jämlikhet i familjelivet och mellan könen relationsmässigt. 
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I den privata sektorn visade sig nämligen män ha övertaget om ämnet relationer med 51 
procent. Övriga ämnen var resor med 64 procent, skrivande med 64 procent och 
fritidssysselsättningar med 51 procent. Det privata ämne som hamnade längst ner i 
rankordningen hos männen var mode/skönhet med 5 procent (se Diagram 4). 

8.3 Offentliga 
Vi gör här en redogörelse för de offentliga orden som vi har arbetat med, den kommer att 
följas av våra kvinnliga och mannliga resultat inom ramen för de offentliga orden (se Tabell 5 
och Diagram 5). 
 
Offentliga ord, antal per blogg 
0ffentliga ord pyret eremo vestlinsvarld bejcon kimmi70 sokrates brasved hotspot 
yrke/studier 277 562 62 105 380 842 172 81 
Kultur 747 731 951 125 732 2118 78 562 
Politik 109 5 39 622 29 1198 3 1 
samhälls ekon 10 0 4 472 14 230 4 1 
filos/psyk/relig 16 8 27 32 66 3286 13 60 
Föreningsliv 41 2 0 0 0 14 0 0 
Samhällsfrågor 191 109 109 878 622 972 12 4 
Spel 6 36 26 11 46 82 9 3 
vete/tekn/nyhet 657 330 144 448 1645 1200 295 266 
Väder 307 205 32 67 114 44 9 8 

Tabell 5 
Denna tabell innehåller antal offentliga ord som bloggförfattarna använt sig av. Tabellen 
visar hur många gånger varje bloggförfattare tar upp ett visst ämne. Den offentliga sfären är 
tydligt dominerad av de manliga författarna.  

8.3.1 Kvinnorna  
I det offentliga ämnesblocket syns kvinnorna bl.a. inom ämnena föreningsliv med 75 procent 
och yrke/studier med 52 procent. Kanske kan representationen inom kategorin yrke/studier 
komma sig av att kvinnor i allt större utsträckning hävdar sig såväl akademiskt som på 
arbetsmarknaden som ett resultat av tidsandans främjande av jämlikhet på alla samhälleliga 
plan. Den demokratiska situationen av idag är som sagt en helt annan än den som utgjorde 
normen 1962, och idag har de flesta svenska medborgare, oavsett kön och etniskt ursprung 
möjlighet att studera på högre nivå och i större utsträckning välja arbete efter passion och 
intresse snarare än efter vad som anses normativt. Emellertid gick bloggarna isär beträffande 
bloggförfattarens yrke/studier då en var studerande/praktiserande, två andra 
kommunalanställda och en tredje arbetslös. Den höga siffran för föreningsliv kan synas 
missvisande då den markanta övervägningen huvudsakligen representerades av Pyret (se 
Tabell 5 och Diagram 5). Hennes hund utgör en stor del av hennes liv och likaså den 
brukshundklubb hon är med i. 
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Diagram 5 
Det här diagrammet visar på summan av träffar i offentliga ord hos våra bloggförfattare efter 
kön. 
 
På samma sätt visade sig de kvinnliga bloggförfattarna vara mer inriktade på väder och 
vetenskap/teknik/nyheter än de manliga. Dessa ämnen dominerar kvinnorna med 81 procent 
respektive 58 procent. Vi ser även detta som ett tecken på att den moderna tidens kvinnor 
intresserar sig för hur världen är beskaffad och själva vill vara med och påverka den för 
kommande generationer. Den svenska kvinnan är inte längre på förhand dömd till att nästan 
enbart röra sig inom hemmets väggar och familjesfären. Kvinnorna tycktes också vara mer 
observanta inför väderväxlingar än män, och beskriver ofta vädret med mycket känslor, 
växelvis eufori och depression. Vädret tycks hänga ihop med deras humör. Ofta noteras 
vädret också ur praktisk synvinkel, som den avgörande faktorn för om det ska bli någon 
familjeutflykt på eftermiddagen eller för valet av kläder. Det ämne som behandlades minst 
frekvent av kvinnorna var samhällsekonomi med endast 3 procent (se Diagram 6). 
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Diagram 6 
Det här diagrammet visar på procenten av träffar i offentliga ord hos våra bloggförfattare 
efter kön. 

8.3.2 Männen 
Vad männen beträffar syns de rejält inom ämnena samhällsekonomi 97 procent, 
filosofi/psykologi/religion 96 procent, politik med 93 procent, samhällsfrågor 68 procent och 
spel 58 procent (se Diagram 6). Dessa ämnen är historiskt sett traditionellt maskulina. Likaså 
tycktes männen dominera ämnet kultur med 54 procent. Männen framstår emellertid som mer 
reflekterande över hur världen är beskaffad på ett praktiskt plan (se Tabell 3 och Diagram 5) 
medan kvinnorna håller sina funderingar på ett personligt, emotionellt plan som känns för 
intimt och ovetenskapligt för att kunna klassas som tillhörande någon regelrätt filosofisk 
skola. Sokrates var den manliga bloggförfattare som bäst täckte hela det ovanstående spektra 
av ämnen då han först och främst titulerade sig själv filosof och därtill intresserade sig för 
samhällets struktur på ett psykologiskt, religiöst och politiskt plan. Detta kunde emellertid 
göra bloggen ganska grötig att läsa då de spontana känslouttrycken och personliga detaljerna 
ofta lyste med sin frånvaro. 
 
Känslor nämns förvisso även i männens bloggar, men oftast kortfattat och på ett så tvetydigt, 
dämpat sätt att det stundtals kan bli svårt för den utomstående läsaren att förstå vad det är som 
menas. Arbetsplatserna benämns ofta och ingående och männen tycks ha en närmare relation 
med sina arbetskamrater än vad kvinnorna redovisar. Brasved lyckas t.o.m. kombinera jobb 
och kärleksliv när han inleder ett förhållande med en kollega. Det offentliga ämne som 
männen behandlade sparsammast var väder, med 19 procent. 
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9 Diskussion och slutsatser 

9.1 Inledning 
Under arbetets gång har vi kommit till insikt med att det är lättare sagt än gjort, att som 
forskare ta ställning till de egenskaper och sysselsättningar historien har betecknat som 
manliga respektive kvinnliga, huruvida dessa är relevanta i dagens samhälle och hur vi skulle 
kunna tillämpa dessa i en magisteruppsats. Eftersom samhället befinner sig under ständig 
omvandling och utveckling kan man knappast vänta sig mindre av definitionerna av kvinnliga 
och manliga egenskaper, men vi har trots detta kunnat urskilja litterära uttrycksformer och 
attityder som genusvetenskaperna och litteraturhistorien har uppmärksammat en 
genusprägling hos och som än idag tycks ta sig olika uttryck hos kvinnor och män. En 
undersökning av sådana uttrycksformer och attityder kan spela stor roll för den framtida 
forskningen inom interaktiva kommunikationsmedel och dess sociala sammanhang. 
 
Följande tre frågeställningar har vi använt oss av: 
 
* Hur skriver den kvinnliga respektive den manliga bloggförfattaren om sin vardag och 
omvärld? 
 
* Vad pekar mot ett bekräftande eller dementerande av att de ämnen bloggförfattarna 
behandlar är färgade av samhälleligt konstruerade genusmönster?  
 
* Vad talar för att bloggosfären reproducerar eller motverkar traditionella samhälleliga 
genusmönster? 

9.2 Diskussion 
Beträffande analysarbetet av våra bloggar utgjorde representationen av den egna identiteten 
på vissa håll ett problem då somliga bloggförfattare gärna kastade läsaren in i händelsernas 
centrum utan vidare presentationer. I de fallen fick vi intrycket av att bloggförfattaren ifråga 
hade förutsatt att hennes identitet redan var tillräckligt känd i bloggsammanhang sedan 
tidigare, att läsaren måste börja läsa från första inlägget för att kunna göra sig någon slags 
helhetsbild eller att bloggförfattaren hade riktat bloggen till läsare som redan känner henne. 
 
Vi kan alltså konstatera redan här att det inom cyberspace råder helt andra normer för 
identitetsskapande än de som är allmänt vedertagna IRL (In Real Life) där person A på något 
sätt bör presentera sig från grunden vid det första mötet med person B för att person B ska ha 
något konkret med vilket han kan bygga sig en första föreställning om person A. I 
bloggosfären finns det ofta inga direkta bakgrundsfakta att tillgå för den som besöker en 
personblogg för första gången, utan inläggen börjar direkt och rakt på sak med att beskriva 
vardagshändelser, personliga åsikter, nära vänner och framtidsplaner. På så sätt är bloggen 
mer direkt än både hemsidan och communityt, då dessa båda medier hittills har byggt på att 
användaren bakom ett alias måste göra ett vinnande första intryck med en fängslande 
presentation för att fånga läsarnas intresse. 
 
Något som tycktes kunna bekräfta att de ämnen bloggförfattarna skrev om var färgade av 
samhälleligt nedärvda genusmönster var att våra undersökta kvinnliga privatbloggar rörde sig 
mycket kring känslor, hemmet och familjen. Hushållssysslor, barn, giftermål, relationer till 
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släktingar, dagis- och skolbestyr, matlagning, utseende, mode och privatekonomi var med 
andra ord populära ämnen hos våra kvinnliga bloggförfattare. Dock var det ytterst få av dem 
som tycktes uttrycka särskilt mycket missnöje över sina relationer till dessa ämnen. De skrev 
för det mesta ledigt och naturligt om sina intressen och vardagliga göromål och tycktes i vissa 
fall till och med njuta av sin position som bevakare och bevarare av hemmet och familjen. 
 
Kimmi70 (Åsiktskanonen),229 varvade sina inlägg med vrede och glädje. Texterna handlade 
mesta dels över att vara den som styr och ställer i familjen. Hon är den som ordnar allt det 
praktiska med dotterns dagis, matlagning, städ, tvätt och fritidsplaner, medan hennes man 
mest beskrivs som dold i bakgrunden. En annan sida av myntet är dock att samma kvinnor, 
däribland Åsiktskanonen, ofta beskriver en frånvarande, butter och inåtvänd 
make/sambo/pojkvän som saknas i hemmet och sällan bidrar särskilt mycket till dess 
bevarande och utveckling. Mannen beskrivs ofta som borta, antingen på jobbet och/eller 
upptagen med kompisar och fritidssysselsättningar. I de fall en fast partner inte fanns tycktes 
en sådan inte heller saknas, medan de ensamstående männen däremot ägnade stort utrymme åt 
att skriva om sin längtan efter den rätta kvinnan. 
 
Pyret230 skrev istället om sin ”offerställning” som sjukskriven kvinna som ingen kunde förstå. 
Hon behövde, som singelkvinna, sköta allt och ingen tog hand om henne. Hennes inlägg 
andades tydlig avundsjuka mot andra i samhället som hade familj. Dock la hon alltid till att 
hon trivdes med att vara singel, eftersom hon absolut inte kunde kompromissa om sitt leverne 
med någon. Vilket skulle komplicera ett samboförhållande av något slag. 
 
De manliga bloggförfattare som levde i fasta relationer skrev oftast mycket varmt och 
innerligt om sina livskamrater, däribland Brasved, men framträdde allt som oftast ändå mest 
som halvtidsfäder och sporadiskt äkta män och pojkvänner då deras arbeten, vänner och 
fritidsintressen tycktes ta upp en stor del av deras tillvaro. Dessa beskrev över huvud taget 
inte hemmet med andra termer än som en plats för födointag och sömn. Även i männens 
versioner var det alltså en kvinna som stod i centrum för familjen och hemmet, om än skildrad 
med kärlek och ömhet. 
 
Dessa exempel utgör vårt svar på den andra frågeställningen: Vad pekar mot ett bekräftande 
eller dementerande av att de ämnen bloggförfattarna behandlar är färgade av samhälleligt 
konstruerade genusmönster? 
 
Männen bakom bloggarna är välutbildade och/eller har högavlönade samt välansedda jobb. 
Deras arbetsplatser beskrivs som något av det viktigaste i deras liv, och även om det ibland 
inflikas små vassa kommentarer om arbetskamrater och krångliga rutiner finns där hela tiden 
en varm underton. De observerar samhället och världen omkring sig utifrån ett mer politiskt 
och filosofiskt perspektiv än vad som är förekommande hos kvinnorna. Dessa män trivs med 
sina samhällspositioner och skildrar sina liv med yrket som en central del av den egna 
identiteten. Kvinnorna beskriver sina arbetssituationer som ett nödvändigt ont, där de inte får 
uppskattning för vad de gör, varken i ord eller i lön. 
 

                                                 
229 http://www.kimmi70.blogspot.com. [2006-12-15]. 
230 http://www.pyret.blogg.se. [2006-12-14]. 
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I de fall barn eller planer om att skaffa barn nämns tycks mannen fokusera mer på själva 
situationen och känslorna inför barnet medan kvinnan mest skriver om de rent praktiska 
detaljerna, som t.ex. när dagiset är slut för dagen och hur fotbollsträningen ska kunna 
schemaläggas i förhållande till mötet på jobbet. De kvinnliga bloggförfattarna med barn 
redogör i större skala för dagis och skola, favoritsagor, namn på kompisar och utvecklingen 
kring barnet i stort. Mödrarna tycks stå barnen närmare på daglig basis, vilket för våra 
exempel tycks bero mycket på att mödrarna inte jobbar lika mycket som fäderna. Fäderna 
tänker mer på vad barnen kan bli när de växer upp och planerar mer uttryckligt och 
drömmande för deras framtid (se Diagram 3). 
 
Det var i synnerhet här som vi kunde märka en slags sammansmältning av det privata och det 
offentliga, då barn och familj förvisso hör till det privata rent traditionellt sett, men kvinnorna 
tar större ansvar för ordning och reda, rutiner och de praktiska göromålen inom den privata 
sfären på ett sätt som i det närmaste kan kallas offentligt. 
 
Männens bloggar var över lag väldigt självcentrerade och handlade i större utsträckning om 
jobb, framtidsplaner, politik och fritidssysselsättningar – med andra ord om deras positioner 
som samhällsvarelser snarare än emotionella privatpersoner. Att spel var något som återfanns 
starkt hos männen hänger troligtvis ihop med deras frånvaro i hemmet och passion för 
umgänge ute med kompisarna och dylikt. Sex hamnade exakt 50-50 procent. Då lika många 
av våra skribenter knappt behandlade sex alls som den andel som var betydligt mer 
intresserad av ämnet uppstod en ytterst jämlik fördelning (se Diagram 4). Dock kan det 
konstateras att männen behandlade ämnet aningen mer lustfyllt och avslappnat medan det 
vanligaste hos kvinnorna var en mer tillrättalagd och avdramatiserad inställning. 
 
Mycket hade talat för att det fanns en samhällelig jämlikhetsdebatt i rörelse under arbetets 
inledning, och kanske hade just det faktumet planterat en vag förhoppning hos oss båda om att 
resultatet av vår undersökning skulle bryta av mot det mönster av könsindelningar som 
tycktes florera i massmedia, genusforskningen och samhället i stort. Dessvärre, måste vi 
kanske säga, fann vi ganska snart att bloggarna skilde sig ganska markant från varandra och 
att dessa skillnader gick att dela in efter kön. De diagram vi sammanställde utifrån de 
färdiganalyserade bloggarna visade tydligt att en indelning mellan privat och offentligt 
förekommer, om än inte i den renodlade form som vi använt Habermas offentlighetsteori som 
grund för. 
 
Emellertid kan vi konstatera att resultaten även rymde några ur vår synpunkt sett positiva 
överraskningar. 

9.3 Slutsatser 
Vi har utifrån våra undersökningsobjekt kunnat fastslå att informationstekniken utan tvivel är 
tillräckligt utvecklad för att kunna erbjuda män och kvinnor forum att fritt ventilera sina 
känslor och åsikter i. Emellertid tycks tekniken ha kommit längre än den mänskliga 
genusindelningen, då såväl vetenskapliga undersökningar som politiska och samhälleliga 
debatter har kunnat uppvisa tendenser på att män och kvinnor lätt halkar in i traditionella 
roller. Tonen anpassas efter ämnet och män och kvinnor tycks dras åt olika håll vare sig det 
sker på ett medvetet eller omedvetet plan. Men trots att en av våra farhågor faktiskt 
besannades, att män och kvinnor verkligen visade sig vara indelade i varsitt ämnesblock, blev 
vi också positivt överraskade av att dessa ämnesblock inte var så traditionellt inordnade som 
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vi först befarat. Vi kommer här att återanknyta till de teorier och tidigare forskningsverk som 
vi använt oss av. 
 
Jürgen Habermas beskriver en sammanfogning av det privata och det offentliga som sker i 
samband med att tekniken går framåt, varpå den tidigare öppna diskussionen i allt högre grad 
övergår i den enskildes privata mottagande av andra människors åsikter. Därmed blir också de 
samtalsämnen och sysselsättningar som tidigare betraktats som privata någonting som antar 
en mer offentlig karaktär. Med begreppen livsvärld och systemvärld skiljer Habermas mellan 
sociala relationer och sociala institutioner, och en uppluckring av det privata och det 
offentliga av det slag som redovisats ovan skulle i värsta fall kunna resultera i att massmedia 
tar över det privata rummet medan det privata förs ut i det offentliga, vilket i sin tur påverkar 
människans sätt att förhålla sig till sig själv och andra samt strukturera sin livsvärld och i sin 
tur bidra till att omforma de kulturella traditioner hon lever med. 
 
Bokens resonemang, enligt vår tolkning, rymmer en fruktan för att de kommunikationssätt 
som råder inom livsvärlden ska övertas av de moderna teknologierna och således bidra till att 
skapa ett ”falskt” kommunikationssamhälle. 
 
Den problematiken har vi funnit gällande inom bloggosfären i och med att många 
bloggförfattare lägger ut väldigt personliga och detaljerade uppgifter om sig själva och 
människorna i deras närhet utan att kanske riktigt inse hur offentligt mediet ifråga faktiskt är. 
Trots de säkerhetsrekommendationer som bloggportalernas startsidor ofta kan erbjuda den 
nyblivne bloggförfattaren gör det avskilda skrivmomentet, hemma framför den egna datorn, 
lätt att illusionen av privat dagboksskrivande överskuggar faktumet att vem som helst med 
Internetuppkoppling kan läsa ens inlägg, följa ens liv och kommentera det man har skrivit, 
ofta med aggressiva undertoner. Särskilt för yngre människor kan ambivalensen i mediet göra 
att det blir svårt att avgöra vilka ämnen som är tillräckligt offentliga för att man ska kunna 
dela med sig av dem och vilka som av integritetsskäl bör hållas utanför bloggosfären. 
 
Anthony Giddens och Trost & Levin hävdar att individen förstår sig själv genom att reflektera 
över sitt liv i bild eller skrift och att denna självreflektion förvandlas från monolog till dialog 
då bilderna eller texten vänds utåt mot en publik. Genom att sönderdela ett antal slumpvis 
utvalda bloggar på det sätt som vi har valt och därefter infoga beståndsdelarna enligt vår 
tolkning av Habermas har vi velat undersöka om det funnits några direkta samband mellan 
våra bloggförfattares kön, yrke, civilstatus och intressen och de uttryck de valt att använda sig 
av för att beskriva sig själva och världen de lever i. 
 
Precis som Giddens konstaterar lever vi i ett samhälle där en stor del av våra relationer med 
andra människor kan konstrueras utan att de involverade parterna ens behöver träffa varandra. 
När man på ett så villkorslöst vis offentliggör sig själv ställs högre krav på originalitet och 
individualitet för att den väldiga, osynliga folksamling som cyberspace utgör ska se 
bloggförfattaren ifråga. Våra utvalda bloggförfattare utgjorde inget undantag när det kom till 
offentliggörandet av personliga aspekter av den egna tillvaron, dock kunde skillnader i valen 
av ämnen och de ordval med vilka ämnena behandlades urskiljas. Enligt Dagny Stuedahl 
skapar Internetanvändaren ett nytt, symboliskt kön i cyberspace med hjälp av vilket denne 
formar om sig till den han/hon önskar vara för tillfället. I bloggosfären har detta närmast tagit 
sig formen av rollen som den anonyma läsarens nära vän, eftersom bloggarna ofta börjar helt 
utan introduktion och kastar läsaren rätt in i författarens privatliv. 
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Eva Ersons studier visar på förekomsten av en mer aggressiv attityd hos manliga 
Internetanvändare kontra ett förhandlande, stillsamt sätt hos de kvinnliga som tar sig tydligare 
uttryck än i situationer där parterna möts personligen. Kerstin Nordenstams231 studier av 
manliga och kvinnliga samtal i privatsfären har fastslagit att privatsfären fortfarande tycks 
vara central för kvinnors verksamheter och byggt upp en helhetsbild av det offentliga samtalet 
i egenskap av informationsutbyte, medan privatsamtalet upprätthåller och stärker sociala och 
emotionella relationer. Våra manliga bloggförfattare visade förvisso inte prov på den 
aggressivitet som Erson beskriver, men däremot har vi sett många punkter på vilka 
Nordenstams resultat stämmer in, bland annat i hur de kvinnliga författarnas bloggar 
fokuserar på sociala och känsloanknutna relationer medan de manliga i högre grad handlar om 
yrkesmässiga och samhälleligt generella förhållanden. 
 
Det vi lärde oss av Grewin och våra exempel på amerikanska forskningsprojekt som bedrivits 
om genus och informationsteknologi var att den sortens beteendemönster som lätt delar in 
könen i separata samhällssfärer har kommit långt i utvecklingen redan hos barn i 8-årsåldern. 
I studien Girls don’t waste time – Pre-Adolescent Attitudes toward ICT232 redovisas tydliga 
skillnader i mellanstadieelevers förhållanden till datorer och filmutrustning, vilket av allt att 
döma inte bara vidareutvecklas utan likaså befästs som någonting undermedvetet underförstått 
hos de vuxna individerna. Det vi kunde skönja hos våra vuxna bloggförfattare var 
beteendemönster som till viss mån stärker genusvetenskapernas teorier om att samhället 
påverkar genusordningen samtidigt som genusordningen formar samhället i ett kretslopp. 
 
De kvinnor som deltar i den här sortens samhällsvetenskapliga studier tycks förvisso ha 
lättare att bejaka känslor, sinnesstämningar och relationerna till de som står dem närmast 
framför mer yrkesrelaterade, politiska och samhällsnyttiga ämnen men uttrycker sällan något 
konkret missnöje inför detta. Däremot skönjer många av våra kvinnliga bloggförfattare ett 
sorts främlingskap inför det motsatta könet i form av bittra klagomål på äkta makar som inte 
hjälper till i hushållet, misslyckade dejter och partners som inte förstår eller lyssnar. Detta 
visar sig i högre grad hos kvinnorna än männen. 
 
Det tycks i stora drag finnas kommunikationssvårigheter mellan kvinnornas emotionella sidor 
och männens praktiskt lagda, vilket i så fall stärker Yvonne Hirdmans idé om att vi människor 
är biologiskt åtskilda i kön och agerar därefter i sociala situationer. Vi skulle därför gärna se 
fler svenska studier om hur genusbetingade beteendemönster kan skönjas hos svenska barn i 
förskoleåldern, då det kanske skulle bereda samhällsvetenskaperna större insikter i hur den 
kulturella identiteten formas över tid och vilka kulturella förutsättningar framtida former av 
interaktiva kommunikationsmedel bör konstrueras för att kunna ta hänsyn till. 
 
Bloggen har gjort det lätt för gemene man att på bara några minuter öppna ett fönster in i det 
egna jaget för vem som helst att kika in i, och vi har fått intrycket av att samma möjligheter 
som har fått kvinnor att bli mer frikostiga med att dela med sig av personliga saker som 
känslor och familjebilder har fått männen att bli mer reserverade med sina personliga 
angelägenheter och istället se bloggen som ett sätt att dela med sig av praktiska, handfasta 
tankar och idéer kring hur samhället är beskaffat och vilken roll de själva fyller i sagda 
samhälle.  

                                                 
231 Nordenstam, Kerstin (1993). Sid. 41. 
232 Hou, Weiman et al. (2006).  
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Bloggen kan alltså mycket riktigt sägas vara ett identitetsverktyg utan någonting konkret som 
skulle kunna hindra någotdera av könen från att skriva om vad som än faller den enskilde 
individen in, men då historien följer en röd tråd av särskiljande av könen beträffande social 
status och författargenrer är det kanske så att vårt samhälle fortfarande bygger på en ordning 
av särskiljande och sammanhållande könsstrukturer enligt vilka vi socialiseras in i könsroller, 
även om dessa könsroller ändras med tiden. 
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10 Sammanfattning  
I vår uppsats tar vi oss an bloggen som ett exempel på ett interaktivt kommunikationsmedel 
och granskar hur manliga och kvinnliga användare uttrycker sig med hjälp av det. I arbetets 
inledningsfas ägnar vi de inledande kapitel åt en genomgång av de två självbiografiska medier 
med långa anor, brevet och dagboken, detta för att på ett enkelt vis kunna urskilja bloggens 
halvlitterära och självbiografiska natur samt dess personliga inriktning mot en publik. 
 
Vårt syfte är att underlätta förståelsen för hur svenska män och kvinnor bygger upp en 
identitet och skapar sig en roll i sitt vardagsliv med bakgrund av samhällsvetenskaplig 
forskning som bland annat pekar mot ett seglivat kulturellt patriarkat. Våra huvudsakliga 
teoretiker som legat till grund för undersökningen har varit Jürgen Habermas, Anthony 
Giddens och Yvonne Hirdman. 
  
Eftersom bloggen är ett exempel på ett medium, som snabbt blev mycket populärt och 
uppmärksammat under 2000-talets början, försöker vi ta reda på om det finns någon skillnad 
på hur kvinnor och män skriver i cyberspace i förhållande till hur de tidigare har uttryckt sig 
via mer renodlat litterära former. 
 
Vi går igenom bloggens uppkomst och användningsområden och gör en något mer utförlig 
redogörelse om Internethistorik och några av dess interaktiva medier som är besläktade med 
bloggen, bland annat communities och chatt. 
 
För att avgränsa problemet och hålla oss till en period då bloggarna, enligt våra 
artikelsökningar, hade något av ett genombrott och ett stort nyhetsvärde valde vi att endast 
hålla oss till 2004-2006 års bloggar. Åldersavgränsningen kom sig av att vi vill fokusera på 
vuxna skribenter, i arbetsför ålder. Den geografiska avgränsningen omfattar endast de svenska 
bloggarna eftersom avsikten är att studera förhållandena i Sverige, hur svenska män och 
kvinnor skriver på webben och vad de använder sina bloggar till. Vårt syfte är att undersöka 
bloggmediet som uttrycksmedel samt huruvida bloggande män och kvinnor oberoende av 
varandras texter delar in sig i en offentlig respektive en privat sfär genom detta uttrycksmedel, 
och hur detta i så fall visar sig. 
 
Våra frågeställningar är som följer: 
 
* Hur skriver den kvinnliga respektive den manliga bloggförfattaren om sin vardag och 
omvärld? 
 
* Vad pekar mot ett bekräftande eller dementerande av att de ämnen bloggförfattarna 
behandlar är färgade av samhälleligt konstruerade genusmönster?  
 
* Vad talar för att bloggosfären reproducerar eller motverkar traditionella samhälleliga 
genusmönster? 
 
Uppsatsens metodiska del har vi valt att göra kvalitativ och den är huvudsakligen präglad av 
textanalys och hermeneutik. Dock tillkommer drag av kvantitativa metoder i vår redovisning 
av de analyserade bloggarna och dess ämnesord i procent. Såväl genusperspektivet som de 
litteratursociologiska områdena rymmer både kvalitativa och kvantitativa dimensioner, en 
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kombinationsmöjlighet som vi har använt oss av för att kunna sammanlänka såväl materialets 
statistik som dess mer personliga undertoner. 
 
Som sagt så använder vi oss av textanalys i denna uppsats eftersom den rymmer 
tolkningsmöjligheter utifrån teoretiska och metodologiska utgångspunkter samt den egna 
förförståelsen. Texten får en mening först när den tillsammans med sin upphovsman och 
tolkare utgör ett sammanhang. För oss är tolkningen essentiell för att vi ska kunna göra våra 
bloggar och dess upphovsmän rättvisa. 
 
För att kunna tolka texten använder vi oss av hermeneutiken som är känd som konsten att 
kunna tolka, översätta och förtydliga. Den metoden bygger huvudsakligen på att man aldrig 
möter en text helt objektivt utan mot en bakgrund av sina upplevelser, erfarenheter och 
förförståelse. 
 
Materialet vi arbetar med utgörs av åtta slumpmässigt valda bloggar, fyra manliga och fyra 
kvinnliga, vars blogg har en så ämnesneutral titel som möjligt, utifrån fyra av de största och 
populäraste svenska bloggportalerna. Dessa har vi funnit genom sökningar via Google och 
Yahoo, då dessa sökmotorer listar de populäraste resultaten. Vi har med ett kortfattat stycke 
om våra forskningsetiska överväganden, nämligen att med hänsyn till bloggförfattarnas 
personliga integritet inte utlämna deras riktiga namn, hemort eller alltför personliga eller 
långa citat, listar vi några grundläggande definitioner som återkommer under arbetets gång. 
 
Vi arbetar efter teorier som bygger på att kommunikation är en av de faktorer som skapar och 
utvecklar identiteten. Här ser vi på språket som en avgörande faktor för hur människor 
förhåller sig till sig själva och till sin omvärld. Utefter detta försöker vi tolka de kulturella och 
sociala omständigheterna som är avgörande för hur genusmönster reproduceras samt även hur 
dessa mönster verkar i det offentliga respektive privata rummet. 
 
För att kunna belysa hur kvinnor och män framställer sig själva i sina bloggar använder vi oss 
av genusperspektivet inom samhällsvetenskaperna. Enligt tradition syftar genus på en socialt 
och kulturellt formad könsidentitet, detta till skillnad från det naturgivna biologiska könet, 
som förblir oföränderligt. Frågor om kön och genus har visat sig vara grundläggande för 
tolkningen av världen och synen på människan. 
 
Vårt resultat har visat på en synbar indelning mellan mäns och kvinnors val av ämnen samt 
sätt att behandla dessa ämnen på, något som vi anser har med traditionsburna genusmönster 
att göra. Detta kan tydligast skönjas i kvinnornas empatiserande av hemmet, barnen, familjen 
och socialt umgänge medan männen hellre skriver om mer allmänna ämnen såsom arbete, 
politik, psykologi och fritidssysselsättningar. Dessa skillnader delar vi in i kategorierna 
Kvinnorna, Männen, Privat och Offentligt. 

10.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång kom vi fram till en hel del intressanta insikter i svenska mäns och 
kvinnors uttryckssätt i samma medium, och vi tror att betydande framsteg inom 
genusforskningen skulle kunna vinnas genom jämförande studier mellan olika länders 
bloggmönster då den politiska och ekonomiska situationen i ett land har stor inverkan på det 
samhälleliga klimatet och därigenom också invånarnas livsinställning. Exempelvis tror vi att 
det skulle vara en utmaning att jämföra mäns och kvinnors bloggande i de nordiska länderna 
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samt mellan europeiska och asiatiska länder. Även en jämförelse mellan europeiska länder 
och USA skulle kunna bidra med mycket. 
 
Avslutningsvis skulle vi kunna fastslå att det traditionella dagboksskrivandet lever kvar i vårt 
interaktiva informationssamhälle, om än i förlängd och uppdaterad form. Bloggens litterära 
föregångare präglades av genusindelning och vi måste nog tyvärr konstatera att den till viss 
mån ännu kvarstår. Visserligen har dagens kvinnor betydligt mer rumslig frihet och utrymme 
att röra sig inom än vad som exempelvis var fallet under 1700- och 1800-talen, men däremot 
tycks många kvinnor vara delvis bundna till hemmet och den intima sfären av en 
traditionsburen trygghet som gått i arv från mor till dotter och som troligtvis kommer att ta 
lång tid att bryta ner helt och hållet. 
 
Dagboken och brevet har till stor del tagit steget över till bloggen och e-mailen, men 
ingenting tyder på att det privata skrivandet helt kommer att ersättas av elektroniska medel, 
snarare ser vi en alternativ uttrycksform av stora potentialer för dem som vill förmedla åsikter 
som de känner att de kan dela med sig av utan att inkräkta på den egna eller någon annans 
integritet. 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 

 
Figur 1 Registrering på http://www.blogs.se[2006-03-17]. 

 
 
 
 

 
Figur 2 Registrering på http://www.blogs.se[2006-03-17]. 
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Figur 3 Registrering på http://www.blogs.se[2006-03-17]. 

 
 
 
 

 
Figur 4 Registrering på http://www.blogs.se[2006-03-17]. 
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Figur 5 Registrering på http://www.blogs.se[2006-03-17]. 
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12.2 Bilaga 2 
Precis som vilken uttrycksform som helst har bloggen vissa regler som måste följas. I de allra 
flesta fall tycks svensk lag och i synnerhet personuppgiftslagen (PUL) utgöra grunden för 
dessa. Dvs. rasism, diskriminering, spam, pornografi, förtal, kränkande handlingar, 
piratverksamhet, bedrägeri, hacking och upphovsrättsligt intrång är några av de nyckelord 
som står högst upp på varningslistan för presumtiva bloggare. Vissa portaler är mer 
uttryckliga och rakt på sak med sina regler än andra, men vanligen måste nybörjarbloggaren 
godkänna ett elektroniskt standardavtal där denne går med på att avhålla sig från dylika 
användarmissbruk innan det är fritt fram att skapa en blogg. Dessa avtal brukar inte skilja sig 
mycket från portal till portal. De svenska bloggportaler vi har tittat på har varit kostnadsfria, 
men man har i vissa fall, som med webblogg.se, möjlighet att för en mindre månadsavgift 
avsäga sig all reklam som annars skulle visas på ens bloggsida. Somliga portaler erbjuder 
även förmåner i form av t.ex. mer bloggutrymme och designmöjligheter för en smärre avgift. 
 
Av de fyra bloggportaler vi bestämde oss för hade http://www.nyligen.se233 den mest utförliga 
regelförteckningen. Deras uppgifter skyddas enligt katalogskyddet (49 § Upphovsrättslagen) 
och databasdirektivet (96/9/EG) (2006-04-18). De nämner också lagen om elektronisk 
kommunikation som verkställdes den 25 juli 2003, enligt vilken besökaren på en webbplats 
måste informeras om att webbplatsen ifråga använder sig av cookies. En cookie är en 
textsträng som webbplatsen begär att få spara i användarens dator. Därefter används den för 
att dela information mellan en användare och en server. Den kan exempelvis användas för att 
användaren ska veta vad som har hänt på webbplatsen ifråga sedan sist denne besökte den, för 
att spara användarnamn och lösenord samt lagra övriga användaruppgifter. 
http://www.susning.nu,234 http://www.wikipedia.org235 samt http://www.nyligen.se.236 
 
http://www.bloggportalen.se237 lyder under en bindande och mycket långdragen 
överenskommelse mellan användaren och Wilken & Simmer Gbr, ett tyskt företag som har 
sitt säte i Erkelenzdamm, Berlin. Genom att använda denna mjukvara och/eller andra tjänster 
eller innehåll som företagets webbsajter förmedlar, godkänner användaren att binda sig och 
rätta sig efter överenskommelsens termer och villkor såväl som tysk lag. Tjänsterna som 
företaget erbjuder gör det möjligt för användaren att skapa och upprätthålla bloggar online.  
 
Användaren kan administrera dessa bloggar och kan bemyndiga andra användare att 
administrera, upprätthålla och utveckla de bloggar som användaren har skapat. Alla bloggar 
kan tillgängliggöras, ändras, publiceras och upprätthållas för andra mediers vinning, t.ex. 
mobiltillbehör. Vissa tjänster är kostnadsfria. Företaget förbehåller sig rätten att erbjuda andra 
sorters tjänster mot en avgift, men underförstått att användaren nyttjar dessa tjänster på egen 
risk. Användaren försäkrar att endast delge korrekt, laglig och lämplig data när de registrerar 
för att använda företagets tjänster. Användaren är även överens med företaget om att deras 
personliga uppgifter sparas och behandlas av företaget i syfte att kunna erbjuda bästa möjliga 
service. Personliga uppgifter kommer dock inte att göras tillgängliga till en tredje part, om 
inte användaren samtycke finnes. Användaren är skyldig att hålla med uppdaterade och 
                                                 
233 http://www.nyligen.se. [2006-04-19]. 
234 http://www.susningen.se. [2006-04-18]. 
235 http://www.wikipedia.org. [2006-04-18]. 
236 http://www.nyligen.se. [2006-04-19]. 
237 http://www.bloggportalen.se. [2006-04-19]. 
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korrekta personuppgifter. Användaren måste även hålla all användardata hemlig, så som 
användarnamn och lösenord och får ej heller låta en tredje part få tillgång till hans/hennes 
användarkonto. 
 
Användaren är ensam ansvarig för allt egenhändigt skapat material som publiceras på 
bloggen. Företaget granskar inte publicerat material. Användaren är skyldig att lämna 
kontaktinformation och personlig identifikation på sin blogg. Användaren är även enig med 
företaget om att inte att agera kränkande och/eller skadligt fysiskt och/eller psykiskt för en 
tredje part. Användaren skall heller inte länka till, erbjuda eller marknadsföra varor och/eller 
tjänster som är olagliga, kränkande, etiskt eller moraliskt olämpligt, pornografiska eller 
rasistiska. Användaren skall inte använda sig av någon form av skräppost eller marknadsföra 
virus, maskar eller andra skadliga program. Både företaget och användaren kan via mail säga 
upp medlemskapet utan anledning, med 30 dagars uppsägningstid till den andra parten. 
 
Trots det överstående kan företaget avsluta tjänsten när som helst, utan att skadestånd kan 
utkrävas och utan förvarning om användaren inte uppfyller alla delar av avtalet eller det 
intellektuella egendomsskyddets tillämplighet av tjänsten. Kränkande av någon av dessa 
termer kan resultera i åtal. Företaget kan även säga upp kontot om medlemsavgifter ej har 
blivit betalda. 
 
Användaren har det yttersta ansvaret för konsekvenserna av samtliga tjänster och produkter 
som företaget tillhandahåller. Företaget kan alltså ej hållas ansvarigt för de krav, förpliktelser, 
förluster och avgifter som dessa innefattar, vilket även innefattar eventuella juridiska 
kostnader. Företaget och dess anställda har ej ansvar för de möjliga defekter som kan 
uppkomma vid användarens bruk av samtliga tjänster, dessa ligger helt på användarens eget 
ansvar såtillvida dessa inte har uppkommit som följd av företagets avsikter eller grov 
vårdslöshet. Denna avtalsinskränkning ska inte gälla vid fall av personlig skada, vid av 
företaget uppsatt garanti, i det fall företaget missbrukar avtalets essentiella förpliktelser 
och/eller i det fall det skulle gå emot tysk produktlagstiftning. Företaget kan ej hållas ansvarig 
för oförutsedda skador och för smärre skador orsakade av defekter i de licensbelagda 
materialen. 
 
Nyheter, förändringar eller andra meddelanden kommer att sändas från företaget till 
användaren via e-mail. Användaren accepterar att ta emot uppdateringar angående tjänsten 
från företaget och kan kommunicera med företaget via de vanliga kommunikationsvägar som 
finns tillgängliga för användaren. Företaget kan förändra villkoren i detta avtal. Sådana 
förändringar kommer att meddelas via e-mail och kommer även vara subjekt för speciella 
uppsägningsregler. Denna rättighet måste utnyttjas inom 30 dagar från och med att 
meddelandet har skickats ut. Förändringarna kommer att ta sin verkan inom 14 kalender dagar 
om inte användaren, via e-mail eller brev, lämnat in sina invändningar. Skulle användaren inte 
godta de nya villkoren för tjänsten kommer medlemskapet att upphöra efter 5 dagar. 
 
Företaget tillämpar en regelbunden säkerhetskopiering av användarens persondata. Skulle en 
förlust av data inträffa får företaget vidta alla åtgärder för att restaurera och skydda den 
förlorade datan, men detta är ej en förpliktelse. Nödvändiga justeringar av tjänsten kan 
komma att göras när helst företaget ser det som nödvändigt. Om underhåll kan förutses 
kommer användaren att bli informerad. Användaren garanterar att inlämnad massmedia 
såsom foto, video eller annat material inte på något vis inverkar på tredje persons äganderätt. 
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Tysk lag gäller genom Förenta Nationernas Konvention angående kontrakt gällande 
internationell försäljning av varor samt tysk internationell privat lagstiftning. 
 
Om användaren är entreprenör i mening av tysk kommersiell lagstiftning skall parterna följa 
jurisdiktion, samt avfärda all annan jurisdiktionsorts invändningar mot the Landgericht Berlin, 
Germany om någon form av rättstvist skulle uppstå. 
 
Om delar av detta avtal skulle bli ogiltigt skall det inte röra resterande delar av avtalet. Den 
del som blivit ogiltig skall bytas ut mot en giltig del, som närmast möjligt efterliknar den 
ogiltiga delen; detta gäller även kryphål som möjligen uppkommit.238 

                                                 
238 http://www.bloggportalen.se. [2006-04-19]. 


