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1 Inledning 

”Användarna [av Internet] åsidosätter ofta etablerade stavningskonventioner och regler för 

meningsbyggnad, och istället hittar de på nya, kreativa sätt att använda språket” 1, hävdar 

Malin Sveningson, forskare vid Viktoriainstitutet i Göteborg. Då vi tenderar till att bli allt mer 

slarviga med skrivregler, är språket i mångas ögon på väg att förfalla. Det Sveningson vill 

framhålla är de nya möjligheter till kommunikation som getts genom Internet, där inte enbart 

ett storslaget språk spelar in utan även andra kommunikationssätt bidrar till att skapar den 

slutliga texten. Jag vill i min uppsats belysa hur den nya kommunikationstekniken har bidragit 

till förnyade uttryckssätt genom att titta närmare på ungdomars sätt att förmedla sin text 

genom Internet via bloggar.  

Att vi inte bara kommunicerar genom ord då vi samtalar med någon, ansikte mot ansikte, är i 

mångas ögon en självklarhet. Genom att använda oss av olika tonlägen, blickar, gester med 

mera, framförs vårt budskap via fler komponenter än vad enbart ord bidrar till. Via Internet 

ges inte möjlighet att ta del av personers kroppsspråk. Istället sker en annan form av språkligt 

uttryck som förstärks genom bilder, filmer och olika stilformer på texten, såsom kursiverad 

stil, fetstilt och versaler. I bloggen ges möjligheten att använda dessa olika språkliga 

förstärkningar i och med att blogginläggen i princip går att konstruera som skaparen bakom 

inlägget själv vill. Att ungdomar använder sig av ett ungdomligt talspråk vid exempelvis 

chattande har framförallt bland lärare blivit en farhåga, då de anser att detta skulle medföra en 

förändrad textnorm. Forskare av mediekommunikation tillbakarvisar dock detta och menar att 

några sådana tecken inte har kunnats påvisas än.2 

Peter Dahlgren påpekar i sin bok Internet, medier och kommunikation3 att det inte är Internet 

som förändrar språket utan människan själv, Internet har bara gett människan möjligheten. 

Vedertagna kommunikationssätt har genom Internet omskapats till nya former. I boken Att 

fånga Nätet4 påvisas att Internet är ett hybridmedium, dels genom de helt nya 

                                                 
1 Sveningsson, Malin, 2002, ”Samtal och samtalsstilar på Internet”, s. 89. 
2 Bellander, Theres, 2006, Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? Ungdomars kommunikation i tal 

och skrift via nya och traditionella medier, s. 19. 
3 Dahlgren, Peter, 2002, Internet, medier och kommunikation, s. 14. 
4 Sveningsson, Malin, Lövenheim, Mia, & Bergquist, Magnus, 2003, Att fånga Nätet- Kvalitativa metoder för 

Internetforskning,  s. 29 f. 
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kommunikationssätten som framkommit och dels genom att flera redan etablerade 

kommunikationssätt går att genomföra genom en och samma källa – datorn. Förmodligen är 

det fler än jag som tittade på Från A till Ö som liten, detta populära barnprogram från 70-

talet, och önskade sig en likadan bildtelefon som Hedvig hade, där hon via en tv-ruta kunde 

samtala med sin syster Hariette. Idag är detta möjligt. Internet ger oss möjligheten, 

exempelvis via programmet Skype, som fungerar som en telefon kombinerad med en 

webbkamera, där personen man samtalar med går att se. Dahlgren framhäver ytterligare att 

det blir allt svårare att urskilja några klara gränser mellan de traditionella massmedierna och 

de interaktiva medierna (Internet i synnerhet) då de tenderar att allt mer växa ihop.5 Jag skulle 

vilja säga att de traditionella medierna har fått ny skepnad genom Internet. Brevväxling sker 

numera vanligtvis genom e-post, istället för att prata direkt eller via telefon kan man numera 

samtala genom olika ”chatt-program” såsom MSN, ICQ eller via Skype. Klassiska samkväm 

och syjuntor tycks ge allt mer plats till förmån för forum på Internet. Tidningar går att läsa på 

Nätet, böcker och arbeten finns tillgängliga på Internet och den tidigare allt så hemliga 

dagboken finns numera även helt öppen för allmän beskådning genom bloggar. 

Att man åskådliggör sitt liv genom en blogg blir allt vanligare hos ungdomar vilka, enligt 

Hans Kullins undersökning BloggSverige 3-unga kvinnor tar över6, är de främsta blogg-

användarna. Att ungdomar i allt större utsträckning kommunicerar genom ett medium som 

står nära den klassiska dagboken, finner jag mycket intressant. Till skillnad från dagboken 

innefattar bloggen flera kommunikationssätt då bilder och filmer lätt kan infogas i 

blogginläggen. Genom att titta närmare på bloggar skrivna av gymnasieelever får man inte 

bara en inblick i vad ungdomarna finner viktigt i sina liv, utan även hur de uttrycker sig 

utanför skolan. Många ungdomar strävar efter att framställningen på bloggen ska bli så 

intresseväckande som möjligt i strävan efter att öka sin läsarskara. Jag skulle vilja mena att 

det som verkligen görs är att de exponerar sitt liv och i mångt och mycket gör reklam för sig 

själva genom bloggen.  

 

 

                                                 
5 Dahlgren, P. 2002, s. 13 f. 

6 Kullin, Hans, 2008, Bloggsverige 3- unga kvinnor tar över. En enkätundersökning av svenska bloggare och 

bloggläsare. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Jag ämnar undersöka vilka olika uttrycksmedel som används för att estetiskt och kreativt 

skapa ett blogginlägg, hur bild, film, färg och stilformat på text skapar olika uttryck på 

Bloggen, samt hur rubriksättningen påvekar intrycket av blogginläggen.  

Jag finner det samtidigt intressant att dra paralleller till den traditionella dagboken och 

bekännelselitteraturen för att få en inblick i hur bloggen skiljer sig, eller liknar, denna genre 

vad gäller den språkliga framställningen. Dessutom finner jag det intressant att undersöka hur 

kommunikationen på bloggar sker och att reflektera över om man i blogginläggen kan utläsa 

en mottagare.  

Mina frågeställningar lyder: 

• Hur använder sig gymnasieungdomar av olika uttrycksmedel för att estetiskt och 

kreativt skapa ett blogginlägg på så kallade dagboksbloggar? 

- Hur används rubriksättning, bild, film, färg och olika stilformat på texten för 

att skapa kommunikation och olika uttryck på blogginläggen?  

• Hur förhåller sig gymnasieungdomars dagboksblogg till den traditionella dagboken i 

vad gäller utformning och kommunikationsmöjligheter? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden tas historiken bakom och framställningen på den traditionella ’text-bloggen’ 

upp. Rena video- och fotobloggar utesluts i undersökningen då de, som namnet antyder, 

använder sig av en visuell kommunikation som uttrycksmedel. Jag vill i min beskrivning av 

framställningen på bloggen ge en inblick för dem som kanske aldrig tidigare kommit i kontakt 

med bloggar, för att göra dem mer medvetna om vad en blogg innebär.  

3.1 Historik  

Bakom både Internet och bloggen står samma skapare, Tim Berners-Lee. Då Internet var i 

startfasen fann Berners-Lee det intressant att uppmärksamma de nya webbplatser som 

ständigt uppkom genom att samla länkar till dessa på en och samma webbsida där han även 

kortfattat beskrev deras innehåll. Denna sida, som Berners-Lee höll uppdaterad från slutet av 

1991 och ett par år framåt, har i mångas ögon kommit att betraktas som den allra första 

bloggen, en företeelse som snart kom att sprida sig bland andra Internetanhängare. Syftet med 

dessa webbsidor var att föra en loggbok över de hemsidor som besöktes och som 

anteckningsföraren fann intressanta. På sina webbsidor gjorde de övriga anslutarna, till likhet 

med Berners-Lee, inlägg med länkar till de webbsidor de besökt.7  

Genombrottet för bloggen kom under sommaren 1999 då webbplatser för att göra bloggen 

tillgänglig för alla utvecklades, och bloggen blev då tillgänglig inte enbart för de som själva 

hade kunskaper i webbutveckling. Pitas.com var den första webbportal som startades i syfte 

att låta allmänheten, utan HTML-kunskaper8, att starta en sida där länkar och text 

kombinerades. Denna bloggtjänst bestod i två rutor där man i den ena kunde infoga en länk 

och i den andra kunde skriva en kommentar.9 

Onlinedagboken uppkom inte långt efter Berner-Lees första logg. I mitten av 90-talet var 

onlinedagboken redan en väl etablerad företeelse. Att dra en gräns mellan bloggar och 

onlinedagböcker menar Lars Våge inte är lätt, eller om ens nödvändig. I och med att 

bloggportalerna gjorde det möjligt för allmänheten att publicera sina anteckningar anser Våge 

att det inte spelar någon roll om användaren av bloggportalen använde webbsidan för att 

                                                 
7 Våge, Lars, 2005, ”Bloggvärlden från början”, s. 8 ff.  
8 Ett språk som används för att skapa hemsidor på Internet, se 3.2 Layout.  
9 Våge, 2005, s. 12 ff. 
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skriva om självupplevda saker och tankar eller om det berörde webbsidor de fann på Internet, 

oavsett i vilket syfte bloggportalen användes skapade personen i fråga en blogg.10 

Under år 2000 växte bloggarna i antalet, från några dussin till tusentals. En anledning till detta 

är den så kallade permalänken som bidrog till att man lätt kunde länka till ett tidigare skrivet 

inlägg utan att behöva navigera sig bland sidorna. Varje unikt inlägg fick en permalänk, en 

specifik webbadress, på så vis skapades diskussioner mellan olika bloggar med hänvisning till 

varandras inlägg. Även en kommentarfunktion skapades för att ytterligare aktivera bloggarna 

sinsemellan och små ”communities” skapade mellan bloggarna.11 

Ordet blogg skapades inte i samband med att företeelsen först uppkom. Först år 1997 finner 

man första gången ett ord som ligger i närheten av svenskans ’blogg’. Jorn Barger gjorde på 

sin egen blogg, Robot Wisdom, en benämning på de webbsidor som, liksom hans egna, 

fungerade som en slags loggbok över de webbsidor som besöktes. Ordet han bildade var 

”weblogs”, en sammansättning av webb och logbooks. Ordet kom att bli allt mer vedertaget 

bland användarna och det kom snart att sprida sig även utomlands. Under våren 1999 kom en 

annan blogganhängare, Peter Merholz, att kalla ’weblogs’ för att ’wee-blogs’. Ordet kom 

strax att förkortat till ’blogs’, vilket är den engelska motsvarigheten till svenskans ’bloggar’.12  

3.2 Layout 

Bloggarnas utseende kan designmässigt skilja sig avsevärt beroende på vad bloggaren13, har 

för kunskaper i HTML (HyperText Markup Language), ett programmeringsspråk som 

används vid hemsidekonstruktion. Dock finns det numera, på de allra flesta bloggportaler, 

färdiga mallar att utgå ifrån, vilket gör att bloggen når en bredare publik.  

Även om bloggens utseende kan variera markant från blogg till blogg så finns det en del 

företeelser som förenar dem. Högst upp på sidan brukar vanligtvis bloggens namn eller titel 

finnas, ofta även med en underrubrik eller en beskrivning av bloggens innehåll eller om 

skaparen bakom den. Bloggens namn markeras även i regel med hjälp av en logotyp, bild eller 

en bakgrund som skiljer sig från övriga sidan.  

                                                 
10 Ibid., s. 12 ff. 
11 Ibid., s. 15 f. 
12 Ibid., s. 11 f. 
13 Skribenten bakom bloggen 
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Blogginlägget eller posten har även den ofta en rubrik eller titel. Våge menar att ”det allra 

vanligaste är naturligtvis att bloggaren försöker fånga uppmärksamhet med titlar som på så 

sätt lockar till läsning genom att vara slående eller deskriptiva”14. Blogginläggen visar sig på 

sidan i en omvänd kronologisk ordning, så det senast skrivna ligger närmast bloggens titel 

högst upp på sidan. Blogginläggen är vanligtvis centrerade på sidan vilket gör att sidorna kan 

användas till annat, såsom länkar till andra bloggar, mer information om bloggaren samt även 

för reklam. För att inte göra startsidan, förstasidan, för lång brukar vanligtvis runt de tjugo 

senaste blogginläggen visas. Vid inlägget, antingen ovanför eller nedanför, finner man ofta 

metadata där datum och i många fall även klockslag då blogginlägget postades, publicerades, 

visas. I likhet med en byline i en tidningsartikel finner man ofta även bloggarens namn under 

blogginlägget, detta kan i många fall tyckas onödigt då det vanligtvis bara finns en skribent 

bakom bloggen, men då det även förekommer kollaborativa bloggar med flera skribenter är 

detta en viktig detalj.  

Utformningen på blogginläggen skiljer sig i sin tur ofta från bloggare till bloggare. Vanligtvis 

kombineras skrift med visuella inslag som bilder, filmer samt länkar till andra webbsidor eller 

bloggar. Att kombinera de visuella inslagen med skriften menar Våge gör att blogginläggen 

lättare mottas av och väcker nyfikenheten hos läsare. Idag finns det inget hinder för hur långt 

ett skrivet blogginlägg kan vara, men Våge skriver att det är vanligt att blogginläggen är 

kortfattade. Detta för att ytterligare göra bloggen så lättläst som möjligt. Varje blogginlägg 

har, som tidigare nämnts, en permalänk. Detta är en länk som är kopplad direkt till det 

specifika blogginlägget vilket har gjort att diskussioner och kopplingar mellan blogginläggen 

är möjligt. Till varje blogginlägg finner man även en möjlighet till att kommentera det 

skrivna.15  

3.3 Begreppsdefinition  

Jag finner det betydelsefullt att införa en begreppsdefinition där jag preciserar vad jag 

inkluderar i de termer som senare kommer att användas i uppsatsen. Centrala begrepp 

kommer att vara språkliga faktorer och kommunikation som är viktiga i bloggarna.  

                                                 
14 Våge, 2005, s. 27. 
15 Ibid., s. 27 ff. 
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3.3.1 Språkliga faktorer 

Alla har vi en uppfattning om vad vi benämner som språk. Språk kan enligt SØren KjØrup ses 

på två sätt inom semiotiska sammanhang, antingen via en snäv betydelse, där framförallt 

verbalspråket är vitalt, eller en vid betydelse, där han innefattar alla former av 

kommunikationsmedel eller uttryck.16 Jag har i denna uppsats utgått från en semiotisk vid syn 

på språklighet där begreppet språk inte enbart innefattas av text utan av tecken i allmänhet.  

Då man talar om text som återfinns på Internet innefattar begreppet inte bara de skrivna 

orden, såsom dem vi kan finna i exempelvis en bok. Texten består istället av en förbindelse 

mellan det visuella, såsom färg, storlek, form och bilder som tillsammans på webbsidan 

skapar den text som vi sedan läser.17 Trots att bilden i sig inte uppfattas som en text blir den i 

detta medium en del av uttrycksspråket då det genom HTML-kodningen skrivs in på 

webbsidan på samma vis som den övriga texten. Sveningsson, Lövenheim och Bergquist 

menar att ”Webbsidans speciella karaktär visar alltså tydligt att vi behöver vidga vår 

vardagliga användning av begreppet ’text’” 18. Bilder, filmer och ikoner (såsom smileys) ingår 

alla i den färdiga text som visar sig på Internet. Språket har gått ifrån att bara innefatta text till 

att inkludera flera element för att på så vis skapa en helhet. Svenningsson med fler menar att 

texten kan delas in i två delar, antingen skriftlig eller icke-skriftlig, varav den sistnämna 

utgörs av exempelvis fotografier och symboler.19 

Enligt Anna-Malin Karlsson är det inom skolan en dominans av skriften som hör ihop med 

den ’gamla skriftkulturen’ där teckensystemet dominerar. Utanför skolan tenderar dock 

skriftspråket allt mer att gå mot det visuella, där layout och bilder får en allt större betydelse. 

Karlsson menar följaktligen att barn idag inte får de önskvärda kunskaperna i att reflektera 

och kritiskt granska detta skrivsätt som dominerar det nutida, kommersiella samhället.20  

Pierre Andersson, skribent för tidningen Internet World, sammanfattar sättet att skriva 

lockande på Internet med ”Kort, rakt på sak och med en lockande rubrik”21. Karin Ernerot, 

                                                 
16 KjØrup, Søren, 2004, Semiotik, s. 15. 
17 Sveningsson et al., 2003, s. 155 f.  
18 Ibid., s. 156. 
19 Ibid., s. 156. 
20 Karlsson, Anna-Malin, 2002, Skriftbruk i förändring – En semiotisk studie av den personliga hemsidan, s. 21 

f. 
21 Andersson, Pierre, 2006, “Locka till läsning. Så skriver du bättre för webben”, s. 44. 
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vars arbete går ut på att skriva texter för Internet, menar att det är viktigt att verkligen 

framföra sitt budskap i den text man skriver på ett enkelt sätt istället för att göra det krångligt 

och försöka förmedla flera saker på en och samma gång.22 Jonas Söderström, 

informationsarkitekt, anser det viktigt att Internettexten är lätt att få en överblick över, då 

datorskärmen begränsar översikten av texten. Att använda sig av rubriker, korta stycken, 

punktlistor samt fetstilta ord gör texten mer övergriplig och vid en hastig titt får läsarna en 

uppfattning om vad texten handlar om. Söderström menar också att en text på Internet inte bör 

vara i samma storlek som en text i en tidskrift och refererar till Jakob Nielsen som menar att 

då en text överförs från papper till datorskärm bör den förkortas med 50 procent.23 

Söderström framhäver ytterligare hur viktig rubriken är. En lockande rubrik är bra, men en 

bra rubrik är inte alltid lockande. Söderström säger att ”En rubrik ska ge läsaren en rimlig 

chans att förstå vad hon kan vänta sig av den följande texten”24 det är därför viktigt att 

rubriken i sig sammanfattar och refererar till vad texten behandlar.  

Länkar i text tar Söderström också upp som en viktig punkt. Han menar att man inte ska vara 

rädd att använda sig av många ord i sin länk och att sju till tolv ord i en länk, genom en 

engelsk undersökning, har visat sig vara mest effektiv för att läsarna ska följa länken.25 

Söderström sammanfattar webbtexten med att ”Det handlar inte särskilt mycket om vad som 

är ’rätt’ eller ’fel’; om det bör heta ’längre än mig’ eller ’längre än jag’, eller hur man 

använder ’före’ och innan’. Många sådana dispyter är ganska poänglösa. Det viktiga är 

kommunikationen”26. 

3.3.2 Kommunikation    

”Genom bruket av termen kommunikation försöker man fånga den vidare synen på hur tal och 

skrift samverkar[ …]”27 hävdar Britt-Marie Gunnarsson. Ordet kommunikation kommer från 

latinets ’communicare’ som betyder ”göra något gemensamt”. Kommunikation innebär en 

process mellan personer, antingen två eller fler, där meddelanden och budskap skickas 

                                                 
22 Ibid., s. 44. 
23 Söderström, Jonas, okänt utgivningsår, Att skriva för webben är att skriva för publik. Handledning för ovana 

skribenter, s. 10 ff.  
24 Ibid., s. 12. 
25 Ibid., s. 12 ff. 
26 Ibid., s. 36. 
27 Gunnarsson, Britt-Marie, 2007, ”Inledning”, s. 14. 
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sinsemellan. Budskapen sker inte bara genom språket och talet utan involverar flera kanaler 

såsom ögonkontakt, gester, mimik och liknande.28  

I sin doktorsavhandling i nordiska språk om ungdomars dagliga kommunikation tar Bellander 

upp termen datormedierad kommunikation, så kallad CMC, Computer Mediated 

Communication.29 CMC innebär kommunikation genom datorn där meddelande snabbt och 

enkelt kan skickas mellan sändare och mottagare. Bellander menar att ungdomar som är födda 

under senare delen av 1980-talet och framåt är uppväxta med detta kommunikationssätt och 

har lärt sig det parallellt med att de lärt sig att läsa och skriva i skolan.30  

CMC har inom forskning ofta ansetts som opersonlig och osocial, en föreställning som allt 

mer har övergetts. Kommunikation via Internet skiljer sig på så vis att den paralingvistiska 

informationen utesluts, alltså de kommunikativa signaler som kompletterar de språkliga 

yttrandena såsom gester, mimik och tonfall.31 Fredrik Lundström, som undersökt två 

personers kommunikation via e-post, menar att den paralingvistiska informationen som inte 

går att nås genom en skriven text har ersatts med emoticons eller smileys, sidovända ansikten 

ritade med hjälp av tangentbordets tecken, exempelvis :-). Genom dessa figurer kan 

mottagaren få en inblick i om sändaren skrivit meddelandet med glimten i ögat, ;-), eller för 

att retas, :-P, eller bara vill uttrycka glädje, :-). Utöver smileys förekommer även en skriftform 

där man genom att använda sig av att omsluta ett verb med stjärnor, exempelvis *skrattar*, 

för att visa att skribenten bakom texten finner det han eller hon skriver roligt.32 Intressant att 

notera är att det i vissa textprogram på datorn, såsom Word, idag finns färdiga tecken för just 

smileys. Skriver man in :-), omvandlas tecknen på en gång till att istället rita ett glatt ansikte, 

☺, på samma vis som ett alldagligt ord blir rättstavat då man råkat stava fel vid 

tangenttryckningen. Smileys kan alltså ses som vedertagna tecken/ord som används för att 

beskriva känslor i texten. Att smileys används inom CMC, men är ovanliga i exempelvis brev 

skrivna på papper menar David W Sanderson och Dale Dougherty beror på att 

kommunikationen via Internet skiljer sig på så vis att den sker snabbare och oftast mer 

spontant än skrift nedskriven för hand. De menar att man på Internet skriver utan att ägna sig 

åt någon form av förarbete eller efterarbete och genom att infoga en smiley minskas risken att 

                                                 
28 Nilsson, & Waldemarson, 1994, s. 9 ff. 
29 Bellander, 2006, s. 9. 
30 Ibid., s. 19. 
31 Ibid., s. 11 ff. 
32 Lundström, Fredrik, 1997, ”Mellan tal och skrift”, s. 147 ff.  
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missförstånd uppkommer.33 Att använda sig överdrivet mycket av någonting i en text menar 

Sanderson och Dougherty avslöjar att skribenten är nybörjare. Att använda sig av exempelvis 

många utropstecken kan till en start ses som en betoning av ord, men då de används mer 

frekvent tenderar läsaren istället att förbise dessa och läsa texten utan att notera de 

utropstecknen som tillfogats. På samma vis menar Sanderson och Dougherty att smileys 

fungerar i en text och jämför det med historien om Peter som ropade varg för många gånger.34 

Bellander menar vidare att CMC skiljer sig från annan kommunikation genom tre olika plan. 

För det första eftersom kommunikationen kan ske i så gott som realtid trots att personerna 

som kommunicerar inte befinner sig på samma plats. För det andra att kommunikationen sker 

genom flera tekniska former som till skillnad från andra medier, såsom TV, radio och 

dagstidningar, går att besvaras av mottagaren. Och sist men inte minst innebär CMC att en ny 

form av anonymitet är möjlig i och med att sändaren inte är synlig för mottagaren. Denna 

anonymitet menar Bellander bidrar till en form av intimitet där kontakt mellan personer som 

annars inte skulle ha träffats är möjlig.35 

3.3.3 Dagboksblogg 

Det finns flera olika slags bloggar. Allt från debatterande bloggar där åsikter lyfts fram till 

den så kallade dagboksbloggen, varpå den sistnämna formen är den som är intressant för 

denna uppsats. Dagboksbloggen har som namnet antyder spår från den traditionella dagboken 

i och med att den ofta skrivs personligt, beskriver folks vardagshändelser samt personliga 

tankar. Dagboken har genom detta sätt att skriva gått från att vara något hemligt och privat till 

att vara öppen för såväl bekanta som okända personer. Bloggen kan med andra ord ses som en 

offentlig dagbok. Bellander hävdar att ”Blogg har en annan funktion än traditionella 

dagböcker. De har ett kommunikativt värde eftersom det är möjligt för andra att ta del av 

dem” 36 . Och menar att bloggen och dagboken skiljer sig främst i hänseende på 

kommunikation.  

                                                 
33 Sanderson, David, & Dougherty, Dale, 1993, Smileys, s. 24 f. 
34 Sandersen, & Dougherty, 1993, s. 26. 
35 Bellander, 2006, s. 13. 
36 Ibid., s. 81. 
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Vad en traditionell dagbok är har nog de flesta en föreställning om. I Nationalencyklopedin 

står det förklarat att en dagbok vanligtvis är ”anteckningar förda dag för dag om händelser 

som skribenten blivit indragen i eller vittne till, om det dagliga livets göromål eller kanske om 

antecknarens inre utveckling”37. Historiskt sett har man funnit dagboken omtalad redan i det 

gamla romarriket och inom de medeltida klostren. Den mest vanliga dagbok där jaget står i 

fokus och som speglar den inre utvecklingen hos skribenten blev under renässansen allt 

vanligare och hade då oftast en religiös, intellektuell eller en konstnärlig inriktning. Christina 

Sjöblad menar att dagboken utmärks genom upprepningar, bekännelser, närhet med 

skribenten, försköningar samt spontanitet.38 Under 1970-talet kom dagboksskrivandet att 

uppmärksammas på nytt och det talades om ”den nya dagboken”. Denna form av dagbok, 

inspirerad av bland annat Tristine Rainer och Anaïs Nin, sågs som ett psykologiskt verktyg i 

sin väg till självterapi och självförståelse.39  

                                                 
37 Sjöblad, Christina, 2008, Dagbok 
38 Ibid. 
39 Brandt-Pedersen, Finn, &  Rønn-Poulsen, Anni,  1997, Skrivarverkstad, s. 117. 
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Sigbritt Erlandsson skriver att ”Dagboken har (förhoppningsvis) bara en läsare – jag själv”40 

och menar att det är för sin egen del som dagboken skrivs, för att berätta för sig själv och 

kunna sätta ord på sina innersta känslor. Hon menar dessutom att då en dagboks skrivs 

behöver man inte lägga ner tid på att stava rätt eller fundera över meningsbyggnader då det 

bara är en själv som läser det.41 Jan Carlquist och Ingemar Fägerlind har i sin studie av 

dagböcker konstaterat att ”Det är viktigt för alla att ha någon att anförtro sig åt. Men är man 

osäker och erfaren är det särskilt svårt att hitta någon, som man kan tala med om allt. Då kan 

dagboken bli den enda kanal man har för en sådan kommunikation”42. Bloggar bidrar till 

skillnad från dagboken till en öppen kommunikation med de eventuella läsarna. Dagbokens 

tidigare enda läsare, skribenten själv, har genom bloggen fått sällskap av bloggläsarna.  

Självbiografin blev benämningen på den genre som till stor del bygger på den klassiska 

dagboken. Till skillnad från dagboken kom självbiografin att skrivas till en mottagare. 

Självbiografin sågs som ett historiskt dokument där personers handlingar och känslor gick att 

urskilja under olika perioder. Till självbiografin ansågs alla verk som skildrade personers liv 

höra, såsom dagböcker och brev.43 Självbiografin är idag en omtyckt och mycket läst genre. 

Dagboksbloggen ligger inte långt från självbiografin då de båda skrivs med personliga 

händelser i fokus samt har en mottagare. Att dagboksbloggen blivit en så läst form av text kan 

ha sin grund i detta. Till skillnad från sin dagbok har man alltid tillgång till dagboksbloggen 

så länge det finns Internet att tillgå. Bloggen är med andra ord inte något som bara är låst till 

sin egen dator utan finns genom Internet att tillgå var man än befinner sig. Och möjligheten 

att läsa vad som skrivs på bloggen är lika lättillgänglig.  

                                                 
40 Erland, Sigbritt, 2001, Skrivsätt. Handbok för unga skrivare, s. 49.  
41 Ibid., s. 49. 
42 Carlquist, Jan, & Fägerlind, Ingemar, 1978, Tonåring skriver dagbok, s. 22. 
43 Fahlgren, Margaretha, 1987, Det underordnade jaget : en studie om kvinnliga självbiografier, 9 f. 
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4 Teori 

De teorier som uppsatsen grundar sig på är semiotik och narrationsteorin. Då teorierna är 

omfattande och rymmer stora delar har jag här nedan valt att presentera teorierna på en nivå 

som berör min utgångspunkt. 

4.1 Semiotik 

Beteckningen semiotik44, teckenlära, infördes redan i slutet av 1600-talet av den engelske 

filosofen John Locke. Semiotiken kan delas in i olika delar där man skiljer mellan två 

uppfattningar kring vad ett tecken är. Tecken kan antingen vara indexikala, där ”tecken är 

tecken på något”,45 eller kommutativa där ”tecken först och främst är tecken för något”46, där 

den sistnämna har sina rötter i den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures 

teckenuppfattning. SØren KjØrup menar att tecken inte behöver vara ord för att fungera som 

budskapsbärare. Gester, bilder, diagram och vägmärken fungerar alla som en form av 

kommunikation mellan människor utan att för den sakens skull utgöra några skrivna ord.47 

För uppsatsens syfte krävs en syn på tecken där man ser på dem som kommutativa och även 

genom en så kallad vid betydelse av ordet ’språk’, vilket täcker alla former av 

kommunikations- och uttrycksmedel, istället för som i en snäv betydelse vilket innefatta 

främst verbalspråket.48 

Ferdinand de Saussure höll under början av 1900-talet en rad föreläsningar där han 

introducerade termen strukturalism i lingvistiken. Anteckningar från dessa föreläsningar gavs 

några år efter hans död ut i bokform genom några av hans tidigare studenter i boken Kurs i 

allmän lingvistik49, vilken kom att bli en stor källa inom semiologin trots att termen aldrig 

nämns. Saussure såg på verbalspråket som enbart ett av ett flertal teckensystem och 

språkvetenskapen kom att bli en underavdelning som fungerade som en mer allmän vetenskap 

där ”tecknens liv i det sociala liv”50 kom att stå i centrum. Vid en terminologisk avgränsning 

                                                 
44 Från grekiskans semeion som betyder tecken. 
45 KjØrup, 2004,  Semiotik, s. 9. 
46 Ibid., s. 9. 
47 KjØrup, 2004,  s. 9-10. 
48 Ibid., s. 15. 
49 de Saussure, Ferdinand., 1970, Kurs i allmän lingvistik.  
50 KjØrup, 2004, s. 16. 
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mellan den strukturalistiska teckenteorin i synnerhet och teckenteorin i allmänhet kom den 

förstnämnda betecknas semiologi och den senare semiotik.  

”I en semiotisk analys fokuserar forskaren på vilken funktion olika element i en text fyller för 

att skapa mening, och på hur relationen mellan dessa element ser ut och hur de påverkar 

textens mening”51. I forskning kring webbsidors uppbyggnad menar Sveningsson m.fl. att en 

semiotisk analys är ett viktigt steg i undersökningen kring hur budskap framförs. Ramar, pilar 

och bakgrundsfärger är element som antingen förstärker eller motsäger budskapet som skall 

framföras på webbsidan. Enligt Sveningsson m.fl. kan det vara intressant att analysera vad 

dessa element bidrar till för funktion och hur det samspelar mellan texten och hon frågar sig 

även om det är ”så att skriftelementet och skriftlösa element förstärker varandra som en bild 

och en bildtext, eller kan det vara så att de i stället motverkar varandra som en rubrik och en 

pil i motsatt riktning?”52.  

Andrew Burn och David Parker, lektor i media-undervisning respektive ledare för forskning i 

det Brittiska filminstitutet, menar att det i dagens IT-samhälle krävs en ny form av semiotisk 

analys för de ’mediatexter’ som idag återfinns på hemsidor och i datorspel och som skiljer sig 

från dess föregångare.53 Burn och Parker tar upp termen ’multimodal teori’ vilket är en ny 

form av semiotik vars grundtanke är att undersöka hur vi kommunicerar på olika sätt, såsom 

via film, text, kroppsspråk och via Internet.54  

4.2 Narrationsteori 

Narratologin, läran om berättelser, är den strukturalistiska analysen av de berättande texterna 

och var framför allt en uppmärksammad språkteori under 1960- och 70-talet.55 Rötterna till 

narratologin kan sökas hos den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure som även har 

gjort upphov till semiologin.56 Lingvisten har som uppgift, inte att beskriva hur sändare 

använder språket, utan hur språket i handling och i kombination av de språkliga reglerna 

bildar mening. Narrativa studier, även kallad berättelseforskning, berör hur språket avspeglar 

                                                 
51 Sveningsson, et al, 2003, s. 161. 
52 Ibid., s. 161 f. 
53 Burn, Andrew, & Parker, David, 2003, Analysing media texts, s. 1. 
54 Ibid., s. 4. 
55 Gripsrud, Jostein, 2006, Mediekultur Mediesamhället, s. 235. 
56 Se 4.1. 
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den sociala miljö vi lever i. Den narrativa analysen framhåller att vi genom språket skapar vår 

egen verklighet.57  

Inom olika vetenskaper finner man olika syner på den narrativa teorin och att ge en översikt 

av alla skulle i detta fall vara överflödigt. Den narrativa teorin inkluderar flertalet teorier 

såsom hermeneutiken, diskursanalysen och samtalsanalysen.58  Koncentrationen inom denna 

studie kommer att ligga inom hermeneutiken, där intresset ligger i hur text, språk, handling 

och berättelse ska tolkas inom olika sammanhang och hur de vuxit fram. Carola Skott, fil. dr. i 

socialantropologi, menar att ”Människor skapar tillsammans mening med ord och handling 

och mer övergripande: livsmening” 59.  

En berättelse är inte bara en benämning av en viss typ av text utan även en handling där 

”någon berättar något för någon annan” 60. Denna handling brukar gå under beteckningen 

narration. Audiovisuella medier, såsom tv och radio men även datorn, menar Gripsrud att 

berättelsen förmedlas genom fem ’kanaler’: grafik (huvudsakligen skrift), bild, realljud 

(ljuseffekter, ljudinspelningar), musik och dialog. De är inte skiljda från varandra utan 

sinsemellan finns många paralleller att dra.61  

4.3 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning inom samma område som denna uppsats syftar till har inte hittats. Dock 

ger Theres Bellanders undersökning Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? 

Ungdomars kommunikations i tal och skrift via nya och traditionella medier en inblick i hur 

ungdomars kommunikationsvanor har kommit att förändras genom den datormedierade 

kommunikationen (CMC). Bellander har genom en enkätstudie bland 300 gymnasieungdomar 

tagit reda på hur ungdomar kommunicerar med varandra och om de nya medierna har slagit ut 

de traditionella. Studien visar att trots att datoranvändandet tar en stor del av ungdomars 

vardag och nästintill samtliga ungdomar har tillgång till Internet hemma och dagligen chattar 

med vänner, har det mediet inte trängt undan den traditionella kommunikationen via 

pappersskrivande samt kontakt med vänner ansikte mot ansikte. Bellander tar upp frågan om 

                                                 
57 Johansson, Anna, 2005, Narrativ teori och metod, s.17. 
58 Ibid., s. 20. 
59 Ibid., s. 10. 
60 Gripsrud, 2006, s. 252. 
61 Ibid., s. 258. 
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hur mycket dagbok som skrivs, varpå hon sammanför den traditionella handskrivna dagboken 

med den Internets blogg. Utfallet var att 14 % dagligen eller under en veckas tid använder sig 

av någon form av dagboksskrivande medan 59 % aldrig skriver dagbok. Bellander konstaterar 

också att flickor skriver mer dagbok än vad killar gör. Intressant är också att Bellander slår 

fast att ”Genom tillkomsten av nya medier tycks människor skriva oftare och mer än tidigare. 

Detta gäller särskilt ungdomar som i större utsträckning än andra grupper i samhället tagit till 

sig de nya teknikerna” 62.  

Att ungdomar skriver mycket kan även konstateras genom Hans Kullin årsfärska (2008) 

enkätstudie, Bloggsverige 3- unga kvinnor tar över. En enkätundersökning av svenska 

bloggare och bloggläsare63. Kullins undersökning med ca 800 informanter64 om svenska 

bloggare och bloggläsare har fått underrubriken ”unga kvinnor tar över” vilket är talande för 

undersökningens slutsats. Den typiska bloggaren beskrivs som en ung kvinna i åldern 16 till 

20 år, vilken jämfört med en undersökning gjord 2006 visar att bloggaren har blivit yngre. 

Bloggaren har gått från att tidigare vara anonym till att skriva ut namn och visa bilder på sig 

själv. Utöver detta har Kullin funnit att bloggarna idag väljer att uppdatera sina bloggare 

oftare än tidigare,    

38,9 % av de tillfrågade i Kullins undersökning svarar att de uppdaterar sin blogg dagligen. 

Vid tillfrågan om varför de valt att starta en blogg svarar 88,5% att det bland annat beror på 

att de gillar att skriva. Vid kommentarer framhålls terapi som ytterligare en anledning. Det 

talas om att skriva ”Som terapi för mig själv”65 samt att det är ”Enklare att skriva ut det jag 

känner”66. Intressant är också att bloggläsare väljer att läsa framförallt vardagsbetraktelser, 

vilket 48,6% av de tillfrågade svarat.67  

Då jag inte funnit någon undersökning kring hur kommunikationen och/eller hur språket på 

bloggar framställs, finner jag Fredrik Lundströms undersökning om kommunikation inom e-

postanvändningen intressant. E-post och bloggen kan ses som liknande 

                                                 
62 Bellander, 2006, s. 17. 
63 Kullin, 2008. 
64 Antalet informanter varierar något mellan de olika frågorna. 
65 Kullin, 2008, s. 22. 
66 Ibid., s. 22.  
67 Kullin, 2008, s. 11. 
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kommunikationsmedier då de båda sker snabbt, via Internet, från en sändare och även oftast 

med en eller flera mottagare i åtanken. 

Lundström ställer sig frågorna ”Hur har de nya förutsättningarna som råder under 

kommunikation via det elektroniska mediet påverkat det skrivna språket? Har det uppstått nya 

drag och egenheter i vårt sätt att skriva som kan sägas vara typiska för denna 

kommunikationsform?”68. Lundströms undersökning begränsas till två personers skickade och 

mottagna e-post-meddelanden. Genom undersökningen har det framkommit att meddelandena 

skickade via e-post är avsevärt kortare än vad vanliga brev är. Vanligtvis består e-posten av 

bara 4-5 meningar, men varianter där hela meddelandet rymdes i titeln samt där upp till 

sjutton meningar används förekommer också.69 Lundström fann dessutom att meddelandena 

genom ordval och manipulerade ord kan ses som spontana och informella. Talspråkliga 

stavningar, såsom oxå, svordomar samt ord på andra språk (där engelska var främst 

förekommande) fann han många exempel på. Manipulerade stavningar för att förstärka ord 

eller uttryck, såsom i oops och faan, var också ett vanligt förekommande drag. Samma 

funktion bidrar även de typografiska medlen till, exempelvis att göra ord fetstilta eller 

kursiverade, upprepa ord eller använda sig av interpunktion. Lundström menar att dessa 

medel tillsammans bidrar till meddelandets personliga stil.70  

Lundström menar att e-post som uppvisar en stor mängd av skrivfel, såsom omkastade 

bokstäver i ord, tyder på att personen i fråga skrivit meddelandet i hast och utan 

korrekturläsning skickat iväg brevet till sin mottagare.71 I e-posten fann Lundström smileys, 

vars funktion skulle bidra till att ”ersätta kroppsspråkets signaler som går förlorade i 

kommunikation via en dator”72. Då smileys kan vara vaga och mångtydiga i många fall menar 

Lundström att en gest, handling eller känsla markerad med stjärnor, såsom *ler*, *skrattar*, 

är tydligare. Lundström konstaterar att skriftspråket i e-posten i många avseenden närmar dig 

det talade språket vilket han menar troligast beror på dess snabbhet.73   

                                                 
68 Lundström, 1997, s. 143. 
69 Ibid., s. 144.  
70 Lundström, Fredrik, 1997, ”Mellan tal och skrift”, s. 145. 
71 Ibid., s. 145 ff.  
72 Ibid., s. 148. 
73 Ibid., s. 147 ff. 
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Sist men inte minst finner jag Anna-Malin Karlssons, professor för nordiska språk vid 

Stockholm Universitet, studie Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga 

hemsidan74 intressant att nämna. Undersökningen syftade till att ta reda på vad för uttryck 

som ges på olika hemsidor genom skriftbruket. Karlsson använder sig av en semiotisk syn på 

text vilket innebär en vidgad syn på vad textbegreppet innefattar, då hon menar att man på så 

vis får en överblick av skriften och hemsidan från olika håll. Syftet med undersökningen var 

att både att undersöka hemsidan som fenomen men även att klargöra hur skriftens roll spelar 

in på hemsidan som textproduktion.75 Karlsson har undersökt hemsidorna utifrån tre nivåer 

där hon på första stadiet undersökt uppbyggnaden av texten på hemsidan, på nivå två tittat 

närmare på hur hemsidan används i förhållande till närmiljön och på den sista nivån vilken 

roll hemsidan har i ett medie- och texthistoriskt sammanhang. Utifrån 26 hemsidor och 487 

enskilda sidor, valdes slumpmässigt 38 sidor ut för en vidare undersökning. Även 17 

nätdagböcker fick ta del i undersökningen, vilket var dåtidens (1998) beteckning på dagens 

bloggar.76 

Vid en närmare titt och vid intervjuer har Karlsson funnit att informanterna tar för givet att det 

finns mycket skrift och att denna står i löpande form på dagbokssidorna. Karlsson beskriver 

den språkliga stilen som ”personlig” och menar att läsvänligheten är ett viktigt drag på 

dagbokssidorna. Visuella element har Karlsson konstaterat inte framhävs på dagbokssidan 

utan skriften i sig utgör den stora delen istället. 77   

 

 

 

 

                                                 
74 Karlsson, Anna-Malin, 2002, Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan.  
75 Ibid., s. 11 f.  
76 Ibid., s. 19 ff.  
77 Ibid., s. 149ff.  
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5 Material och metod  

Då jag inte funnit någon metod som passar in på mitt syfte har jag bearbetat redan befintliga 

metoder för att på så vis skapa en metod som fungerar i enighet med grundtanken av min 

uppsats.  

5.1 Urval 

Jag har valt att utgå från fjorton, slumpmässigt utvalda, bloggar skrivna av ungdomar i 

gymnasieåldern. De bloggar som valts till min undersökning följer ett antal kriterier.78 

Skribenten bakom bloggen, bloggaren, har blivit kontaktad för att bekräfta att de uppfyller 

kriterierna samt att de godkänner att jag använder deras blogg i min uppsats. Kontakten med 

skribenten har tagits via bloggen och dess kommentarfunktion varpå jag lämnat e-mail och 

msn-adress för svar och vidare information, om intresse har funnits. Då flera av ungdomarna 

blivit nyfikna på min undersökning har jag i korta drag förklarat uppsatsens syfte och 

frågeställning. Jag finner det därför relevant att undersöka blogginlägg som skapats innan 

förfrågningen om tillgång till bloggen i uppsatssyfte skickats. Detta för att inte skribenten 

skall ha haft min uppsats i åtanke då utformningen av blogginläggen skett. Viktigt att 

understryka är att all information som har utlästs från bloggarna är hämtade före 30 april 

2008. Bloggens utseende, antal kommentarer på inlägg samt länkar kan ha kommit att ändrats 

efter denna tidpunkt. Dessutom finns risken att bloggen lagts ner och inte längre är tillgänglig.  

5.1.1 Kriterier 

Då jag valt vilka bloggar som ska undersökas har jag utgå från fyra kriterier som jag ansett 

vara lämpliga. Bloggen ska: 

1. ha samma bloggportal. 

2. vara skriven som dagboksblogg. 

3. vara skriven av en gymnasieungdom. 

4. ha varit aktiv i minst ett halvår och bloggaren ska anse sig uppdatera relativt ofta. 

 

                                                 
78 Se 5.1.1 Kriterier. 
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Valet att utgå från en och samma bloggportal grundar sig i att jag vill att samtliga bloggare 

skall ha en gemensam grund att stå på, där samma funktioner är tillgängliga för samtliga 

bloggare. Bloggportalen jag utgått från är metrobloggen.se, detta eftersom den är svensk, 

bloggaren har tillgång till en sida där tips och idéer om hur verktyg för utformning på bloggen 

kan användas samt därför att det på denna bloggportal dessutom är möjligt för 

blogginnehavaren att kategorisera sin blogg i upp till tre olika kategorier. Intressant med 

metrobloggen.se är även att skribenterna får betalt för antal besökare på bloggen. Detta 

resulterar i att många skribenter vill locka till sig så många läsare som möjligt och jag finner 

det därför extra intressant att undersöka hur ungdomarna väljer att skriva en så kallad 

dagboksblogg på en sådan portal.  

Utifrån de kategorierna som finns att tillgå på metrobloggen.se har jag har valt att utgå ifrån 

allmänt, betraktelse samt livsåskådning för att finna de bloggar som jag ska undersöka. Dock 

är några av de bloggar som är med i studien funna genom länkar på andra personers bloggar.  

Vid kontakten med blogginnehavaren har jag ställt frågan om de själva kategoriserar sin 

blogg som en dagboksblogg eller ej, varpå jag endast använt mig av de som svarat ja på 

frågan.  

Åldersgruppen bland bloggarna är ca 16-19 år, alltså ungdomar som kan kategoriseras som 

gymnasieungdomar, födda mellan åren 1989 och 1991. Anledningen till detta urval beror på 

att jag vill ha en relativt homogen urvalsgrupp samt att jag finner det intressant att undersöka 

hur den generation som numera är uppvuxen med datorn arbetar med den som ett 

kommunikationsmedel.79 Som blivande gymnasielärare finner jag det dessutom intressant att 

undersöka hur gymnasieelevers kommunikation och personliga uttryck sker på ett offentligt, 

men ändå intimt medium. Jag har inte strävat efter en jämn könsfördelning utan 

könsfördelningen av bloggarna har slumpat sig, vilket resulterade i tio bloggar skrivna av 

flickor och fyra skrivna av pojkar.  

Slutligen valde jag att ha med kriterierna att bloggaren skall ha varit aktiv i minst ett halvår 

samt anse sig uppdatera bloggen relativt ofta. Vad som klassificeras som relativt ofta har jag 

lagt över till bloggaren, för att på så vis även få en uppfattning om vad de anser vara en 

relativt ofta uppdatering. Anledningen till dessa kriterier var att jag ville att bloggaren inte 

skulle vara en nybörjare utan haft tid och möjlighet att ha funnit sin personliga stil på 

                                                 
79 se Bellander, 2006, s. 9.  
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blogginläggen. Dock hade ej samtliga bloggare använt sig av bloggportalen metrobloggen.se 

under hela sin aktiva tid utan enstaka hade tidigare använt sig av andra bloggportaler. Då 

samtliga bloggportaler i grunden består av samma upplägg har detta förbisetts då bloggaren 

inte anses som nybörjare längre.  

5.2 Metod 

Utifrån de fjorton, slumpmässigt utvalda bloggarna på bloggportalen metrobloggen.se har jag 

fokuserat på blogginlägg skrivna under en och samma vecka80.  Detta resulterade i ett 

grundmaterial på 289 blogginlägg som sedan har granskas utifrån en strukturalistisk analys.  

5.2.1 Strukturalistisk analys  

”Den strukturalistiska ambitionen går emellertid inte bara ut på att finna element utan att finna 

väldefinierade minstaenheter”.81 Utifrån denna grundtanke bygger Jurij Lotman vidare sin 

metod att inom strukturalismen analysera text samt konst, där poesi är i fokus, utifrån olika 

nivåer.82 Lotman utgår ifrån relationen mellan form och innehåll där det semantiska jämförs 

med det formella. Lotman skriver att ”för att förstå det komplexa samspelet mellan skilda 

funktioner i en och samma text måste man först undersöka var och en av dem för sig”83 och 

menar att det är särdragen i texten som utgör konstverket. ”Analysen av samspelet mellan 

textens funktioner måste föregås av en uppdelning och beskrivning av dessa”84, vilket innebär 

att för att förstå relationen mellan formen av och innehållet i en text måste utgångspunkten 

ligga i varje del i sig.  

Jag har med Lotmans strukturalistiska analys i fokus utformat två element-nivåer inför 

undersökningen av blogginläggen. Jag menar liksom Lotman att alla element i bloggen i sig 

är viktiga delar för att i slutet framföra budskapet med blogginlägget. Till skillnad från 

Lotmans analys ligger inte konst i fokus för min analys och jag anser inte bloggen vara konst 

eller poesi i sig. Dock ser jag likheter då de båda i grunden syftar till att kommunicera via 

både skrift och bildspråk.  

                                                 
80 Vecka 11 10 – 16 mars, 2008 
81 KjØrup, 2004, s. 18.  
82 Se Lotman, Jurij, 1974, Den poetiska texten. 
83 Lotman, 1974, s. 22. 
84 Ibid., s. 22. 
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De två nivåerna jag har utformat är: 

1. Form, där fokus ligger i utformningen av blogginläggen. Delar som undersökts här 

har varit: 

- längd på inlägget (antal ord, meningar och stycken) 

- stycke- och punktindelning 

- rubriker 

- överskådlighet 

2. Innehåll, där fokus ligger på företeelser som bidrar till att skapa framställningen i 

blogginlägget. Såsom: 

- bild, film 

- anonymitet 

- markeringar av ord 

- språkliga fel  

- känslouttryck 

- kommunikation 

5.2.2 Kvantifiering 

Jag har valt att kvantifiera mina resultat för att på så vis kunna generalisera vad en liten grupp 

har gett för resultat. Genom kvantifieringen anser jag också att resultatet blir mer 

lättövergripligt och att visa på en viss förekomst blir lättare.85 

Annika Eliasson skriver att man i en kvantitativ undersökning vanligtvis konstruerar ett 

frågeformulär där man lägger sin utgångspunkt för at få fram den information som skall 

undersökas.86 I mitt fall har jag istället utgått från de olika nivåer som jag konstruerat i 

enighet med den strukturalistiska metod som redan är nämnd. 

I ett fåtal fall har undersökningen krävt att jag själv tolkat och avgjort vad jag anser med olika 

saker. Detta är förstås en övervägning som kan bidra till att egna värderingar har tolkats in 

och andra personer kan ha andra åsikter i frågan. Jag har dock varit noga med att förklara vad 

jag innefattar i de begrepp jag har tolkat, för att på så vis undvika missförstånd. 

                                                 
85 Eliasson, Annika, 2006, Kvantitativ metod från början, s. 21 ff. 
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Då undersökningen till största del gått ut på att kvantifiera företeelser kan givetvis en liten 

felräkning ha gjorts, trots flertalet omräkningar. Dock anser jag inte att dessa eventuella 

felräkningar i det stora hela skulle bidra till ett annorlunda utfall än det som undersökningen 

visar på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
86 Ibid., s. 36.  
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6 Studie och analys 

Utifrån de bloggar som insamlats har en analys gjorts enlig metoden som tidigare beskrivts. I 

samband med att jag har påvisat en speciell företeelse har jag genom en not hänvisat till ett 

specifikt blogginlägg där detta är synligt. Jag finner det dock orimligt att ta med samtliga 

exempel då en viss företeelse är anträffbar.  

6.1 Presentation av bloggaren 

Av de fjorton bloggar som undersökts är tio stycken skrivna av flickor och fyra stycken av 

pojkar. Urvalet är slumpmässigt men utfallet ger ändå en antydan om att dagboksbloggarna 

domineras av bloggande flickor. Detta påvisas även i Kullins årsfärska enkätstudie från 

januari i år (2008).87 Bellander konstaterar dessutom, i sin studie där hon sammanfört 

dagboken på Internet med den handskrivna, att genren dagbok domineras av flickor.88  

Bellander menar att den datormedierade kommunikationen som ger användarna möjligheten 

att vara anonym, vilket skapar en mer intim kontakt mellan användarna.89 Detta är dock inget 

som de bloggande ungdomarna väljer att använda sig av. Namn, ålder och hemort går att läsa 

på startsidan hos de allra flesta. Tre bloggare90 väljer att inte avslöja bostadsort och två av 

dessa91 väljer dessutom att inte skriva sitt namn i presentationen. Dock avslöjar den ena92 sitt 

namn i den metadata som finns att tillgå under blogginläggen där skribentens namn finns. Den 

andra93 väljer att visa tre bilder av sig själv på bloggens startsida istället, vilket avslöjar 

identiteten. Bilder på sig själv är något som samtliga bloggare väljer att visa, emellertid visar 

inte alla bilder hela bloggarens ansikte. Även Kullin har i sin undersökning konstaterat att 

anonymiteten är något som inte längre är självklart bland bloggare och menar att detta är 

något som har förändrats under de senaste åren.94  

                                                 
87 Kullin, 2008, s. 2.  
88 Bellander, 2006, s. 17. 
89 Ibid., 13. 
90 Dennis, metrobloggen.se/tonarsskalle; Sandra Aj., metrobloggen.se/socker; Tora, 

metrobloggen.se/decemberfirst1989  
91 Dennis, http://metrobloggen.se/tonarsskalle; Tora, http://metrobloggen.se/decemberfirst1989  
92 Tora, http://metrobloggen.se/decemberfirst1989  
93 Dennis, http://metrobloggen.se/tonarsskalle 
94 Kullin, 2008, s. 24. 
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Av de fjorton bloggarna väljer tre95 att inte ge någon vidare beskrivning om sig själv eller om 

sitt bloggande. Hos övriga bloggare finner vi beskrivningar i stil med vad som skrivs på 

Esters presentation: ”Ester är övertygad om att hennes vardag är intressant, så intressant att 

hon måste påminna alla om det hela tiden”96 och Kims presentation som lyder: ”Att beskriva 

sig själv är aldrig lätt, men ’sexig’, ’självsäker’ och sist, men inte minst, ’fabulous’ ger väl en 

rätt klar bild av vem jag är, i alla fall om man citerar några goda vänner” 97. Genom 

bloggarens presentation låter sig skribenten redan vid startsidan presenteras inför sina läsare 

samt eventuellt göra läsarna intresserade av vad de har att delge i sin blogg. Dock finns det 

alltid via Internet en ”risk” att allt som skrivs inte är helt sanningsenligt, men Nilsson och 

Waldermarson menar att en osanning inte behöver vara en lögn utan bara en annan aspekt på 

verkligheten. Uppfattningen kring det upplevda skiljer sig från person till person och genom 

att själv presentera sig ges bloggaren en möjlighet att delge omvärlden den världsuppfattning 

som han eller hon själv upplever.98 Tristaine Rainer och Anaïs Nin såg på dagboken som ett 

psykologiskt verktyg och menade att man skapade en självförståelse och självbild genom att 

skriva om sig själv.99 Att bloggen i sig fungerar som ett hjälpmedel till terapi då bloggaren 

kan skriva om sådant de annars inte skulle talat om framkommer också i Kullins.100  

6.2 Blogginlägg 

Totalt har de fjorton bloggarna under en veckas tid postat 290 inlägg, då ett inlägg postats två 

gånger inom loppet av några minuter bortser jag från detta och räknar istället med 289 olika 

inlägg. Detta innebär ett genomsnitt på 2.95 inlägg per dag och person. Dessutom skiljer sig 

antalet inlägg avsevärt från blogg till blogg, allt ifrån totalt tre inlägg101  på en vecka ända upp 

till 46 stycken102. I Kullins undersökning framkommer att en ökning av antal postade 

blogginlägg har skett under de senaste åren och att nära 40 % av de tillfrågade uppdaterar sin 

                                                 
95 Sandra An., metrobloggen.se/Sandraa; Ellen, metrobloggen.se/milady; Tora, 

metrobloggen.se/decemberfirst1989  
96 Ester, metrobloggen.se/ester 
97 Kim, metrobloggen.se/juxtapose  
98 Nilsson, & Waldermarson, 1994, s. 10 ff.  
99 Brandt-Pedersen , & Rønn-Poulsen, 1997, s. 117. 
100 Kullin, 2008, s. 22. 
101 Michaela, metrobloggen.se/aleahcim 
102 Dennis, http://metrobloggen.se/tonarsskalle 
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blogg dagligen.103 De ungdomar vars bloggar jag koncentrerat mig på i min undersökning 

skiljer sig alltså inte från mängden, utan visar snarare på att uppdatering sker oftare än vad 

som framkommit i Kullins studie. 

Genom beräkningar av antal ord, meningar och stycken i blogginläggen har utfallet blivit som 

tabellen nedan visar. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Tabell över antal ord, meningar och stycken i blogginläggen 

Genom tabellen kan vi se att antalet ord och meningar är relativt få gentemot antalet stycken. 

Det går också att utläsa att blogginläggen skrivs med få ord per stycke, enbart 33.76. I elva 

inlägg finns någon form av punktlista, sju markerade med punkter, tre med siffror och i en 

markerar man med stjärnor. I och med punkterna och styckesindelningen får texten ett luftigt 

och lättöverskådligt intryck av bloggen. Fredrik Lundström har i sin undersökning av e-post-

meddelanden funnit att meddelandena är relativt kortfattat, vanligtvis med 4-5 meningar, och 

hävdar att det jämfört med vanliga brev är betydligt kortare.106 Både e-post och blogginlägg 

som skrivs på Internet kan alltså ses som kortfattande och enligt Jonas Söderström bör just 

text på Internet vara kortare än den skriven på ett papper i och med att datorskärmen gör 

texten mindre överskådlig.107 

                                                 
103Kullin, 2008, s. 23. 
104 Räknat med Microsoft Words verktyg ”räkna ord”. 
105 Punktlistor har räknats som ett stycke per punkt. 
106 Lundström, 1997, s. 14 
107 Söderström, okänt utgivningsår, s. 10 f.  

 Ord104 Meningar Stycken105    

Totalt antal 31261 1745 926 

Genomsnitt per blogginlägg 108.17 6.04 3.20 

Genomsnitt per stycke 33.76 1.88 - 
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6.3 Bild och film 

Bellander menar att kommunikationen via Internet skiljer sig från övrig kommunikation bland 

annat genom att flera medier har kopplats samman.108 Exempel på det är hur film, bild och 

text samspelar i blogginläggen, vilket tabellen nedan visar.  

 Bild/Bilder Film/Filmer Bild och film 

Tillsammans med text 128 19 1 

Med enbart rubrik 7 2 - 

Totalt antal inlägg  135 21 1 

Totalt antal bilder/filmer 153 24 - 

 

Tabell  2. Förhållandet mellan bild, film och text 

Tabellen indikerar att de flesta blogginlägg där bild och/eller film förekommer även innehåller 

text. I de fall där ingen övrig text är skriven har rubriken till inlägget gett en förklaring till 

bilden eller filmen och en vidare förklaring har inte varit nödvändig för att läsaren ska förstå 

vad bloggaren vill få fram med sitt blogginlägg. Exempel på detta finns i Esters inlägg som 

enbart består av en bild på Södermalm, vilket förklaras i rubriken som lyder ” södermalm, där 

vill jag bo!”109 eller i Sandra Aj.s inlägg med en musikvideo varpå artist och låtnamn redan 

nämns i rubriken ”eric gadd – tvåhundratusen”110. 

Sammanlagt innehåller 157 inlägg bild och/eller film, vilket ger ett snitt på 54.35 procent av 

de totala antal inläggen. Våge menar att en bild i ett blogginlägg lättar upp texten samt gör 

den mer intresseväckande hos personer som snabbt ögnar igenom startsidan.111 Genom 

tillägget av bilder fångar alltså skribenten sin läsare snabbare och i många fall gör dem 

nyfikna på det inlägg som skrivits.  

                                                 
108 Bellander, 2006, s. 13. 
109 Ester, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1901378  
110 Sandra Aj., http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1893537  
111 Våge, 2005, s. 27.  
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Då några inlägg har fler än en bild återfinns sammanlagt 163 bilder, varpå 75 bilder, 46.01%, 

är tagna från olika webbsidor på Internet medan 88 stycken, 53.99%, är bloggarens egna 

bilder. I bloggarens egna bilder inkluderas även eventuella fotografier/inscanningar av andras 

bilder eller dokument i och med att dessa har lagts in på datorn av bloggaren själv. Av de 

totala 24 filmer som går att finna i inläggen är samtliga tagna från webbsidan youtube.com112 

som bloggportalen metrobloggen.se har en direktlänk till för infogande av filmer.  

139 bilder har anknytning till blogginlägget på något vis medan 24 bilder, 14.7 procent, inte 

har någon hänvisning till innehållet i inlägget. Av totalt 24 filmer, rör 23 stycken innehållet i 

blogginlägget eller hänvisas till i texten på något vis, medan en film, 4.17 procent, finns i 

inlägg utan att vara omtalade.  

Var på sidan bild och film återfinns ser jag som en viktig aspekt i hänsyn till vilken 

framtoning och betydelse dessa får för blogginlägget. De 163 bilder samt 24 filmer förhåller 

sig på blogginläggen som diagrammet nedan visa. 
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Diagram 1.  Placering av bild och film i blogginläggen  

Filmer är ofta visade i så stort format som möjligt, vilket bidrar till att nästan alla filmer, 21 

av 24 stycken, är placerade över hela sidan. Bilder däremot är framför allt vänsterställda. 

Bilderna placeras också med hänsyn till den övriga texten på sidan. Antingen över, under, vid 

sidan av texten eller mellan stycken. Blogginlägg som enbart består av bild förekommer 

också.  

                                                 
112 En webbplats där videoklipp, filmer och musikvideos är samlade.  
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Diagram 2.  Placering av bilder och filmer, i hänsyn till övrig text 

Som redan nämnt är filmerna oftast så stora som möjligt, därmed är inte heller någon film 

placerad vid sidan av texten. 21 av 24 filmer, 87.5 procent, befinner sig under texten. Av 

bilderna är 63 stycken placerade över texten. Det vanligaste är att bilden, enligt diagram ett 

och två, står över text och är vänsterställd. Medan film främst återfinns under text i så stort 

format som möjligt.  

44 bilder är på något vis bearbetade. Tretton bilder har någon markering i form av ett tillägg, 

exempelvis ett överritat ansikte113, sju bilder består av från början flera bilder som nu har satts 

ihop till en och tjugotvå av de omarbetade bilderna har fått en tillsatt ram. En bearbetning 

med bilderna visar på att tid har lagts ner för att anpassa bilden till blogginlägget.  

Vid sexton av bilderna finner man någon form av bildtext vars utseende urskiljer sig från 

övrig text. I fjorton fall är texten kursiv, i ett fall fetstilt samt i ytterligare ett fall både fetstilt 

och kursiv. Bildtexten är framförallt, i tio av fallen, en förklaring på vad filmen visar 

exempelvis artist och låttitel114 eller vilka som syns på bilden som vid ”En del av coola 

gänget i skolan! Frida, jag och Lina”115. På sex av ställena är bildtexten tillagd för att ge en 

hänvisning till var bilden/filmen är tagen från. Exempelvis ”Foto: Ester” som vi återfinns i 

Esters blogg116 vid alla bilder hon själv tagit. Tillägget av bildtext gör att bilden framhävs 

ytterligare och i en del fall förtydligar sådant som inte skrivs i texten. Markeringen av bildtext 

med annan typstil visar att det bör hållas isär från den skrivna ”brödtexten” och istället ses 

som en enhet med bilden.  

                                                 
113 http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1885410 
114 Sandra Aj., http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1849256 
115 Ester, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1863575  
116 Ester, metrobloggen.se/ester  
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På samma vis som det inom semiotiken talas om att de budbärande elementen i en text inte 

bara är ord117, kan vi se att bild och film spelar in i det budskaps som framförs i 

blogginläggen. I enlighet med Burn och Parker kan man alltså se på texten på bloggen som 

multimodal i och med att flera faktorer spelar in i textens framförande.118 Också Gripsrud 

menar att en berättelse framförs genom flera kanaler, såsom grafik, bild, ljud, musik och 

dialog. I bloggens fall finner vi, utöver grafiken, dessa kanaler främst genom tillägget av bild 

och film.119 

6.4 Språkliga faktorer 

Slarvfel i en text avslöjar enligt Lundström att text har skrivits snabbt utan att ha blivit 

korrekturläst innan publicering, då det ofta beror på att personen har sluntit på 

tangentbordet120. I de bloggar jag tittat närmare på har jag funnit slarvfel i totalt 43 av 

inläggen och sammanlagt 63 stycken fel. Till slarvfel i texten räknar jag inte slang, 

förkortningar av ord eller uppenbara stavfel. Däremot har ord med omkastad bokstavsföljd 

räknats hit, såsom amn121 (man), och alltås122 (alltså), liten bokstav efter punkt123 (i de fall då 

det inte skett konstant genom inlägget) samt felanvändning av mellanslag som i exempelvis 

marsoch124 (mars och),  och helatiden125 (hela tiden). Överlag har det förekommit relativt få 

sådana slarvfel i ungdomarnas blogginlägg.  

Manipulering av ord finns i 44 inlägg, med totalt 46 omskrivningar. Med omskrivningar av 

ord avser jag ord som skrivits på annorlunda vis för att på så vis skapa ett annat uttryck. 

Såsom faaaaan126 och sååå127 eller då ord upprepats i en sammansättning liksom Jaja128 och 

                                                 
117 KjØrup, 2004, s. 9. 
118 Burn & Parker, 2003, s. 1. 
119 Gripsrud, 2006, s. 252. 
120 Lundström, 1997, s. 147. 
121 Dennis, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1863536  
122 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1899389  
123 Emil, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1877330  
124 Tora, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1896725 
125 Sandra, An., http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1894412  
126 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1898325  
127 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1869115  
128 Emil, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1847265 
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hejahejaheja129. Lundström menar att en manipulering av ord nyttjas som ett typografiskt medel 

på samma vis som ett utropstecken eller frågetecken kan göra130. Att använda sig av fler än ett 

utropstecken, frågetecken eller punkt som avslut i en mening finner man i 91 blogginlägg där 

främst brukandet av flera punkter förekommer, totalt i 79 blogginlägg. Detta finner vi bland 

annat i Linns inlägg med meningen ”historiaarbetet om Kinas jordbru................ (oj förlåt 

jag somnade när jag skrev det)... ksrevolution under Tang- och Songdynastierna […]”131 

där hon genom punkterna markerar ett tidsförlopp. Eller i Michelas mening ”Ska försöka sova 

snart... men har så mycket som snurrar runt i huvudet”132 där punkterna snarare agerar som en 

konstpaus. Ett tillägg av flera utropstecken som alltså kan fungera som ett sätt att betona 

meningarna återfinns i meningar såsom ”1a april give me!!!”133 och ”Helvetes jävla skit, 

varför snöar det ALLTID när det absolut inte får det????”134. Enligt Sanderson och Dougherty 

finns en risk att läsaren istället för att uppmärksamma markeringarna förbiser dessa om de 

förekommer för frekvent.135 

I 74 inlägg finns någon form av känslouttryck, antingen via en smiley136, stjärnmarkering, 

skratt* 137, eller via andra figurer såsom ett ritade hjärta, ♥138, eller ansikte, 139. Det finns 

också exempel på att skribenten funnit något roligt via att skriva exempelvis haha!140. 

Lundström141 samt Sanderson och Dougherty142 hävdar att dessa känslouttryck som visar sig 

vid kommunikation via Internet, men är desto ovanligare vid skrift via penna, fungerar istället 

för den paralingvistiska informationen som man förlorar vid kontakt som ej sker ansikte mot 

ansikte. Via Internet ges alltså denna möjlighet till känslouttryck som är ovanliga vid 

exempelvis handskrivna brev, varpå Sanderson och Dougherty förklarar detta genom att via 

                                                 
129 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1899389  
130 Lundström, 1997, s. 145. 
131 Linn, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1869279  
132 Michaela, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1853321  
133 Michaela, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1874806  
134 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1898325  
135 Sanderson, & Doughert, 1993, s. 26.  
136 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1847274 
137 Sandra, An., http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1879634 
138 Sandra, An., http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1913289 
139 Kim, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1911183 
140 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1890275  
141 Lundström, 1997, s. 147 ff.  
142 Sanderson, & Dougherty, 1993, s.15. 
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en smiley krävs inte någon form av bearbetning för att skribenten ska få fram sitt budskap och 

för att undvika missförstånd.143  

Tre bloggare har valt att ha en speciell signatur efter inläggen144, i varje blogginlägg, eller 

med enstaka bortfall. I totalt 24 inlägg finner vi någon form av signatur. Ellen har valt att 

använda sig av samma signatur efter varje inlägg, /e*, medan Kasper och Kim varierar sina 

avslutningar. Kim har dessutom valt att markera signaturen med kursiv och fet stil samt 

högerställa texten.  

Bortsett ifrån låttitlar, låttexter samt Kims avslutningsfraser som i tio fall är skrivna på 

engelska, återfinns ord eller meningar skrivna på engelska i ytterligare 24 blogginlägg. Då 

orden har en motsvarighet i det svenska språket kan detta ses som ett retoriskt grepp för att 

göra inläggen mer intresseväckande eller skapa någon form av stämning i inlägget. 

Sorry145,Enjoy146 och i think147 är några av de ord vi finner i inläggen.  

Upprepningar av ord menar Lundberg bidrar till att markera ordet ytterligare och betona det 

sagda. Detta återfinns i tretton bloggar där ord exempelvis Jo, jo, jo148 och hemma, hemma, 

hemma149 går att läsa. Betoning av specifika ord/meningar kan även ske genom att orden i sig 

ändrar stilformat. Vanligtvis markeras orden fetstilt, med kursivering, skrivna med versaler 

eller styrks under.  
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Diagram 3.  Spridningen av hur betong av ord och meningar. 

                                                 
143 Ibid., s. 24 f.  
144 Kasper, metrobloggen.se/kappe; Ellen, metrobloggen.se/milady ; Kim, metrobloggen.se/juxtapose  
145 Dennis, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1869585   
146 Kim, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1910634 
147 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1855393   
148 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1881754  
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Diagrammet visar förhållandet mellan de olika texttyperna. Ord som markerats med 

exempelvis både fetstilt och versala bokstäver finns under båda rubrikerna, medan ord som i 

en för övrig kursiv text markerats med fetstilt text, endast klassificerats under fetstilt. 

Vanligast förekommande är att markera orden genom att göra dem fetstilta, vilket 

förekommer på 53 ställen, tätt följt av att kursivera orden vilket sker i 48 fall. Exempel hittar 

vi i Sarahs mening ”Nu kom jag ju på en HEMSK sak med snöfanskapet”150 där ordet hemsk 

betonas genom versaler, eller i ”nu är jag glad”151 där Maria genom att göra meningen fetstilt påvisar hennes glädje 

ytterligare. Söderström152 menar att dessa typografiska hjälpmedel fungerar på samma vis som en omskrivning av ord såsom i 

sååå153, vilket vi tagit upp här ovan.  

I totalt tretton inlägg finner man ord markerade med annan färg än övrig text. Framförallt är 

det ord som puss154 och pusspuss155 som markerats med röd färg i sex fall samt på ett ställe 

med rosa färg. Övriga ord som finns markerade är älskar156, med röd text, tuppen157 med 

grönaktig färg, meningen ”Oh, det är underbart”158 som markerats med gult och skrivs i 

samband med omtal av solen. Två inledningar är skrivna i blå färg samt i det sista fallet är 

texten i blogginlägget skrivet delvis med en grönaktig färg som matchar bild i samma 

inlägg159. Markering med färg gör att orden uppmärksammas på vis samma vis som 

exempelvis fetstilta ord gör.  

I flera fall förekommer en annan typstil på texten för att göra blogginlägget mer överskådligt. 

Detta sker både genom att inleda stycken med fetstilt text, markera ord som utmärker 

blogginlägget med fetstilt samt att göra rubriker i texten. I 40 av inläggen sker på något vis en 

markering för att göra blogginläggen mer överskådliga.  

                                                                                                                                                         
149 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1858202 
150 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1898325  
151 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1860137  
152 Söderström, 1997, s. 145.   
153 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1869115  
154 Ellen, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1848516  
155 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1899389  
156 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1852465 
157 Ellen, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1860617 
158 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1903268 
159 Ellen, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1883470  
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Diagram 4.  Markeringar för att göra blogginläggen överskådliga. 

Cirkeldiagrammet ovan visar hur det förhåller sig mellan olika metoder för att göra 

blogginläggen mer överskådligt. Som synes utgör största delen av förenklingarna av att ord 

som inleder stycken markeras. Exempel på detta finner vi bland annat i Jessicas blogg där hon 

skriver:      

När jag ändå är inne på rökning.. Hur kan man stolt lägga upp en bild på sig själv med en cigg i handen 
på sin blogg? […] 
Jag tänker på alla mina läsare. Jag tänker på mail jag får från mammor och äldre syskon som säger att 
jag är en förebild för deras yngre dotter osv. […]160 

Att viktiga ord i blogginläggen markeras med fetstilt finner vi i femton inlägg. Att markera ett 

ord i punktlistor för att göra det mer lättläst är vanligt förekommande och vi finner de i bland 

annat Esters blogg: 

•  Ikväll ska jag åka till skolan med mina föräldrar och få mer information om Berlin-resan, 
vilket kommer att bli trevligt. 

•  Jag ligger lite efter i matte och måste räkna en massa ikväll, vilket inte ska bli allt för 
mysigt.161  

Och i Ellens blogg: 

Efterfesten blev en flopp för att alla blev dyngtrötta så jag ringde efter en taxi. När jag sedan skulle ta min 
sko var den puts väck! Då hade tydligen hans hund tagit den. Han hämtade skon och jag satte på 
mig den. Jag kommer ihåg att jag inte riktigt kunde förstå att jag kunde bli sådär vinglig av en liten 
ynka efterfest.162 

                                                 
160 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1881845  
161 Ester, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1847779  
162 Ellen, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1913589  
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Dessa typer av förenklingar menar Söderström bidrar till att texten på datorskärmen blir mer 

lättöverskådlig och hjälper läsarna att uppfatta om textens innehåll tilltalar dem eller inte då 

de snabbt ögnar igenom sidan.163 

Även inledning och avslutning på blogginläggen skiljer sig i många fall från den övriga 

texten. Fetstilt eller kursiverade inledningar samt fetstilta eller förstorade avslutningar är det 

vanligaste vi finner.  
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Diagram 5.  Betonade inledning och avslutningsfraser 

I diagrammet ser vi att avslutningen på blogginläggen oftare markeras med annan stil än vad 

inledningen görs. Framförallt gör bloggaren avslutningsfrasen fetstilt liksom i Esters 

avslutning, ”Ja, såhär blir det om man är tidsoptimist och har otur”164. I inledningsfraserna används kursivering och att göra 

orden fetstilta vid lika många tillfällen. Exempel hittar vi i Jessicas inledningsfras som lyder ”Hade precis en mycket 

intressant och givande konversation med en killkompis på Msn”165. Att påvisa inledning och 

avslutning på detta vis kan jämföras med, som tidigare nämnt, att göra blogginläggen mer 

lättövergripligt såsom med markerade ord i en text, då avslutning och/eller inledning ofta 

sammanfattar innehållet i blogginlägget.  

6.5 Kommunikation 

I 90 inlägg finns ett tecken på mottagarmedvetenheten genom ett direkt tilltal till läsarna. 

Detta sker både genom direkta frågor såsom ”Vad ska ni göra i helgen?”166 och via fraser som 

inkluderar läsaren i texten som i ”Så då ere Ni mina stackars läsare som råkar ut för mina 

                                                 
163 Söderström, okänt utgivningsår, s. 10 f. 
164 Ester, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1900482  
165 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1852069  
166 Sandra Aj., http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1886842  
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klagomål”167. I ytterligare tio inlägg finns ett tilltal till någon specifik person såsom i Emils 

mening ”Hejdå Elvira..”168. Att läsarna dessutom är delaktiga och synliga märks genom det 

höga antalet kommentarer. Av de 289 inläggen har totalt 200 fått minst en kommentar vilket 

innebär att 69.20 procent av inläggen har blivit kommenterade. Då många blogginlägg har fått 

mer än en kommentar går det att finna 778 kommentar totalt, vilket ger ett snitt på 3.89 

kommentarer per inlägg, räknat på de 200 inlägg som är kommenterade.  

19 inlägg, 6.57 procent, är länkade. Bloggens ursprung169 där länkar utgjorde större delen av 

bloggarna har uppenbarligen dagboksbloggandet dragit sig långt ifrån. Länkarna utgörs av i 

de flesta fall bara enstaka ord såsom i Sarahs blogginlägg170 där hon länkar orden Cocker 

Spaniel och Hundtest. Men det finns även enstaka inlägg med ända upp till 27 ord i Dennis 

inlägg som lyder ”Nu finns det ett nytt inlägg i min andra blogg "Böcker med Dennis", som 

handlar om boken (un)arranged marriage av Bali Rai. Klicka här för att läsa!”171 där hela 

inlägget blivit markerat som en länk. Söderström menar att man i en länk inte ska vara rädd 

att använda flera ord för att locka folk till att klicka vidare på den.172  

Rubrikerna utgör en stor del av inläggen. En indelning av rubrikerna har gjorts med hänsyn 

till om rubriken har någon hänvisning till blogginlägget.  

Syfter ej på inlägget

Har med inlägg att göra

Startfras till inlägget

 

Diagram 6.  Rubrikernas anpassning till inlägg  

                                                 
167 Jessica, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1869115  
168 Emil, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1854872  
169 Se 2.1 Historik. 
170 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1843298   
171 Dennis, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1859465 
172 Söderström, okänt utgivningsår, s. 13.  
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Utifrån cirkeldiagram ser vi snabbt att majoriteten av rubrikerna, 75.78 procent, är anpassade 

till innehållet av blogginläggen. Söderström framhäver att en bra rubrik inte behöver vara 

lockande och att det viktigaste är att rubriker är anpassade till texten för att ytterligare 

motivera mottagarna att läsa texten.173  

Att avgöra om ett ord skapar intresse eller ej har jag inte möjlighet att själv avgöra. Därför har 

jag istället valt att utgå från ett antal kategorier för att konstatera hur rubrikerna skrivs för att 

eventuellt öka läsarintresset. Intressant är dock att bloggaren Kim174 uppmärksammat att då 

han nämnde ”erotisk bild” i ett av sina blogginlägg fick han genast fler besökare.175  
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Diagram 7.  Utformning av rubriker 

Alla inlägg har inte kategoriserats under endast en rubrik utan kan ha kommit under flera. De 

129 inlägg som kategoriserats under ”utmärks ej”, befinner sig dock enbart där då de inte 

uppfyller någon av de övriga punkterna. Detta innebär att 44,64 % av inläggens rubriker inte 

utmärker sig på något vis utan genom eventuellt intresseväckande ord. Att använda 

utropstecken, punkter, frågetecken och/eller andra former av interpunktion i rubriken är 

relativt vanligt och förekommer i 73 rubriker, typexempel på detta är Ge mig sommar!!!176 

och *tji-tjing*177. Att skriva rubriker på annat språk förekommer i 37 fall och är främst 

dominerat av engelskan, exempelvis i rubriken Give me a reason to make me smile, because I 

think I forgot how178. Rubrik skriven enbart med versaler förekommer i 29 fall. 28 av dessa är 

skrivna av Jessica179, som valt att överlag använda sig av versaler i samtliga rubriker, enbart 

                                                 
173 Ibid, s. 12, 19 ff.  
174 Kim, metrobloggen.se/juxtapose  
175 Kim, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1911922 
176 Ellen, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1851552 
177 Sandra Aj.,  http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1891622 
178 Kim, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1883349 
179 Jessica, metrobloggen.se/jessjess  
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två av hennes blogginlägg under den aktuella veckan skrivs med gemener. Ändrad stavning 

eller ord som är påhittade återfinns i 24 rubriker. Bland dessa finner vi exempelvis rubrikerna 

Määäätch180och gash181. 

 

 

 

                                                 
180 Sarah, http://metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1909539 
181 Maria, http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.1872984 
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7 Slutsatser 

Resultatet av undersökningen blev en massiv skara av blogginlägg, totalt 289 stycken 

fördelade över fjorton bloggar. Detta gav ett snitt på 2.95 blogginlägg per dag och skribent. 

Jag finner detta som en hög siffra och ett tecken på hur mycket tid ungdomar lägger på sitt 

bloggande. Blogginläggen är i sin tur relativt korta, men om detta skiljer sig från den 

traditionella dagboken kan inte avgöras då undersökningen inte inkluderat dagboksinlägg i 

allmänhet, vilket jag ser som ett intressant område att vidareutforska. Dock skiljer sig 

dagboksbloggen från dagboken i den bemärkelsen att bloggen är tillgänglig var än man finner 

en dator med Internetuppkoppling och kräver inte ett specifikt redskap för att användas, 

såsom ens egen dagbok kräver. Att skriva hos en vän eller i skolan är alltså numera möjligt. 

Detta ser jag som en förklaring till att bloggens relativt ofta uppdatering.  

Genom min undersökning har det framkommit att dagboksbloggen i likhet med den 

traditionella dagboken framförallt skrivs av flickor. Då bloggar i allmänhet domineras av 

flickor är det svårt att avgöra om just kategorin dagboksbloggar är särskilt dominerad av 

flickor. Men med två faktorer som talar för kvinnliga skribenter verkar det troligt att 

dagboksbloggarna skrivs främst av flickor. Att ha gjort en uppdelning mellan flickor 

respektive pojkar för att undersöka om språklighet och kommunikation används på olika vis 

beroende på kön hade varit ett intressant sidospår till undersökningen.  

Smileys och andra tecken på känslouttryck återfinns i 74 blogginlägg. Införandet av en smiley 

återskapar den paralingvistiska information som skrift utesluter gentemot kommunikation 

ansikte mot ansikte. Införandet av smileys kan påvisa hur nära kommunikationen via Internet 

ligger kontakt ansikte mot ansikte i hänsyn till snabbhet. Utan att behöva bearbeta texten går 

det lätt att visa humöret hos skribenten eller undertonen i ett inlägg. Jag kan se hur detta går 

ihop med den traditionella dagboken då skribenten bakom en dagbok vanligtvis inte ägnar tid 

åt att bearbeta sin text. Då dagboksbloggen till skillnad från dagboken i många fall läses av 

utomstående kan det anses av vikt för att på så vis undvika eventuella missförstånd och alltså 

istället skriva in exempelvis en smiley eller *skrattar* för att påvisa till exempel ironin i ett 

visst inlägg.  
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Att göra ord och meningar betonade genom olika typografiska medel, exempelvis genom att 

manipulera ord, förekommer i 44 inlägg. Med en manipulation av ordet syftar jag på ord som 

skrivits om för att på så vis betona något visst, såsom att skriva sååå eller faaaan. Samma 

innebörd skapas då flera utropstecken, frågetecken eller punkter sätts efter varandra bakom en 

mening eller ord, vilket förekommer i 91 av inläggen. Det sista sättet att skapa en betoning 

sker genom att skriva ord eller meningar fetstilt, med versaler, kursivt eller genom att använda 

sig av en annan storlek på texten. Främst förekommer fetstilt som markering vilket sker i 53 

fall. Dessa markeringar anser jag ytterligare bidrar till att återskapa den paralingvistiska 

informationen som annars inte är synlig i text. Genom att markera ord eller mening på olika 

vis kan orden uppfattas som nästintill talade, då man genom skriften kan utläsa hur skribenten 

skulle ha uttryckt sig muntligt. Jag tolkar även detta som ett tecken på hur skribenten lyckas 

undvika behovet att bearbeta sin text för att inte riskera missförstånd.  

Färger på ord fungerar iögonfallande och markerar ord på liknande sätt som fetstilta ord gör. 

Annan färg på specifika ord i blogginlägget används i tretton fall. Dessa syftar i 

huvudsakligen inte till att göra blogginläggen estetiskt finare, utan att markera något som ofta 

förknippas med en speciell färg. Framförallt betonas ord som puss med röd eller rosa färg, 

vilket kan ses som en typisk färg för ordet.  

I flera fall har ungdomarna valt att använda sig av engelska ord eller meningar i texten. 

Bortsett från låttitlar, låttexter samt avslutningsfraser som mer koncist skrivits på engelska 

återfinns engelska ord i ytterligare 24 blogginlägg. Orden är inte av det slaget att de saknar 

motsvarighet i det svenska språket utan är alldagliga ord. Att ungdomarna väljer att skriva 

dessa på engelska kan tolkas som ett försök att göra inlägget mer intresseväckande och låta 

orden fungera på samma vis som en kursivering av orden gör. Dessutom kan engelskan idag 

ses som ett ganska självklart språk hos ungdomar som ständigt omges av engelska både från 

tv, musik och via Internet.  

Genom undersökningen av de 289 blogginläggen kan det konstateras att bild och film 

används i relativt stor utsträckning. Drygt hälften av inläggen har fått en eller flera bilder 

och/eller filmer. Bild och film förekommer inte enbart i de fall då bloggaren själv tagit bilden 

eller gjort filmen, utan över 45 procent av bilderna samt alla filmer är hämtade från andra 

webbsidor. Detta påvisar att bloggaren anser det viktigt med en bild och film i sina inlägg. 

Bilderna ligger vanligtvis placerade till vänster och över texten, detta kan ses som ett tecken 

på hur bloggaren försöker fånga läsarens blick så fort som möjligt genom att lägga in en bild i 
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det fältet där vi vanligtvis utgår från vid läsning av en text. Filmerna däremot befinner sig 

vanligtvis under texten och sträcker sig över hela skärmen, för att göra dem så stora som 

möjlig. Då filmen kräver att man klickar på start innan den sätts igång kan texten vara viktig 

för att få läsaren att förstå betydelsen och anledningen till varför de ska se filmen. Av detta 

skäl hade det varit intressant att undersöka huruvida blogginlägg som inkluderade bild och 

film läses och kommenteras jämfört med blogginlägg där detta saknas. Jag kan genom 

tillägget av bild och film se tecken på hur dagboksbloggen skiljer sig från dagbokens 

traditionella form, där skrift dominerar. Istället ser jag likheter mellan dagboken och 

fotoalbumet, då datorn ger möjligheten att direkt införa en bild jämsides med sin text. En del 

blogginlägg består dessutom enbart av en bild, film eller flera bilder. Jag menar att detta även 

är ett tecken på att begreppet språklighet måste utvidgas och att bild och film i lika stor grad 

som en skriven text kan bidra till ett språkligt uttryck.  

Vid uppkomsten av bloggar utgjorde länkar större delen av blogginläggen. Genom att titta 

närmare på dagboksbloggarna har det framkommit att så längre inte är fallet. Länkar återfinns 

i enbart 19 blogginlägg och det vanliga är att en härledning till vidare information ges i 

länken. Längre länkar anses mer mottagliga av läsaren och chansen att länken följs blir större. 

Noterbart är att länkarna i blogginläggen enbart i två fall är av längre slag och att det i de 

fallen syftar till att locka läsarna vidare till en egen sida och inte till en hemsida gjord av 

någon annan. Att ungdomarna över lag använder sig av få ord i länkarna kan ha sin grund i att 

deras syfte med länken inte varit att locka läsarna till att klicka sig vidare, utan att länken 

enbart finns för att ge läsarna upplysning om var mer information kring det skrivna går att 

finna. I vilka fall länken åtföljs eller ej har jag inte möjlighet att undersöka men att en önskan 

om att läsarna klickar sig vidare på de längre länkarna som hänvisar till en egen sida är 

uppenbar. 

I blogginläggen återfinns endast ett fåtal slarvfel i texten. Om en korrekturläsning har gjort av 

inläggen eller ej går inte att avgöra i denna studie där inga intervjuer gjort. Dock kan detta ses 

som ett tecken på ungdomars förmåga att skriva på datorn. Då den undersökta gruppen tillhör 

en generation som är uppväxt med datorn kan man anta att deras förmåga att skriva på datorn 

i stort sett sammanfaller med förmågan att skriva för hand. På så vis tenderar de inte att slinta 

med fingrarna på tangentbordet utan känner hur de skriver medan fingrarna rör sig över 

tangenterna. 
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I och med datorskärmen begränsas den text vi läser. På grund av det är framställningen och 

översiktligheten viktig för all text som skrivs på Internet. Längden på blogginläggen är 

relativt kort och håller sig kring sex meningar per inlägg. Vid längre blogginlägg underlättas 

läsning via styckeindelning, punkter, rubriker i texten och genom att göra ord som anses 

särskilt viktiga för texten fetstilta eller inleda stycken med några fetstilta ord. Ytterligare 

tecken på förenkling av texten finner vi i inledningar och avslutningar som vid flera tillfällen 

markerats med annan stil än övriga texten, främst kursivering eller fetstilt. Genom dessa 

tillägg ökar skribenten mottagligheten av blogginlägget och ger läsaren snabbt en inblick i 

vad texten handlar om.  

Rubriker är en viktig del av blogginlägget. På olika webbportaler där blogginläggen kan göras 

synliga för läsare, syns vanligtvis enbart rubriken när läsaren ska välja om de finner 

blogginlägget tillräckligt intressant för fortsatt läsning. Intresseväckande ord i rubrikerna kan 

förekomma, men jag finner inte att jag i denna studie haft möjlighet att undersöka detta. Dock 

har jag funnit att förekomsten av att betona rubriken genom en förändring av stilen, såsom att 

skriva rubriken med enbart versaler, inte är vanlig. Rubrikerna har anknytningar till 

blogginlägget innehåll i de allra flesta fall, drygt 75 procent, vilket kan ses som ett bevis på att 

skribenterna är duktiga på att anpassa sina rubriker till innehållet.  

Den traditionella dagboken skrevs enbart för sin egen skull. Dagens dagboksbloggar skrivs 

helt öppna. Även då det ges möjlighet till anonymitet är det ingen av de fjorton bloggarna 

vars bloggar undersökts som använt sig av detta. Kommunikation med andra människor som 

Internet ger är tydlig i blogginläggen. Till skillnad från vad Bellander menar, så ökar inte 

anonymiteten kontaktnätet, utan man ser tydligt att kontaktnätet mellan bloggarna som inte är 

anonyma är stort. Främst går detta att se genom de totalt har 778 kommentarer som skrivits 

fördelade över 200 av de skrivna inläggen. Genom detta höga antal skrivna kommentarer är 

det tydligt att skribenten är medveten om sin läsare. Ytterligare tecken på 

mottagarmedvetenheten finner vi vid tilltal och direkta frågor ställda till läsarna, vilket 

förekommer i 90 fall. Vid ytterligare tio tillfällen riktar sig skribenten till en specifik person 

med sitt tilltal. Kommunikationen som således sker via bloggen är en av de tydligaste 

företeelserna som skiljer dagboken från dagboksbloggen. Kommunikation genom bloggen ger 

ungdomarna chansen att inte bara utveckla sitt språk och sitt kommunikationssätt, utan det 

bidrar även till att ungdomarna får en förståelse om sig själv och ökar sin självbild. Jag finner 

detta som en intressant företeelse och ett tecken på att bloggarna inte är rädda för att visa sig 

själva eller vad de gör. Att veta att folk läser om deras vardag ses istället som något positivt 
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och att bekräftelse till skribenten ges. De får med andra ord uppmärksamhet och sina ”15 

minutes of fame”182.  

Avslutningsvis anser jag att dagboken och dagboksbloggen skiljer sig från varandra inte bara 

på ett plan utan i fler. Kommunikationen, snabbheten och tillgängligheten är element som 

särskiljer dagboksbloggen från dagboken. Bild, film, textstilar och färger anser jag också 

bidra till att dagboksbloggen bör ses som ett annat medium, ett multimodalt medium med 

flera kombinerade uttrycksmedel. Att lägga till en speciell bildtext som sker vid sexton bilder, 

samt en form av byline som är tillagd i 24 blogginlägg kan liknas med hur tidningar är 

upplagda. Och jag ser flera tecken på hur dagboksbloggen istället för att likna dagboken går 

mot tidningshållet där rubriksättning, mottagarmedvetenhet, översiktlighet och bilder bidrar 

till den slutliga produkten. Jag anser också, som blivande lärare, att det är viktigt att lärarna 

framhåller en vid syn på text och låter eleverna lära sig och arbeta med detta för att dem ska få 

en djupare förståelse för detta, som uppenbarligen de redan använder sig mycket av.  

                                                 
182 Uttryck myntat av Andy Warhol. 
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8 Källförteckning 

8.1 Primärkällor 

Dennis, Tonårsskalle Do it!!, metrobloggen.se/tonarsskalle 

Emil, -€m!l-, metrobloggen.se/lime  

Ellen, MILADY, metrobloggen.se/milady  

Ester, Livet enligt Ester, metrobloggen.se/ester  

Jessica, Jess syn på mode –Jag ger dig min tolkning av mode, metrobloggen.se/jessjess  

Kasper, KAPPE – LIFE OF A REDHEAD, metrobloggen.se/kappe 

Kim, Juxtapose, metrobloggen.se/juxtapose  

Linn, INTE ALLT, MEN LITE MER ÄN INGENTING, metrobloggen.se/henriksdotter  

Maria, Fröken larsson. mitt liv i meningar och ord, metrobloggen.se/MiaaL 

Michaela, Elans blogg, metrobloggen.se/aleahcim 

Sandra An., Sandra, metrobloggen.se/Sandraa 

Sandra Aj., Fröken Ajax, metrobloggen.se/socker 

Sarah, Mitt liv – Den nakna sanningen :), metrobloggen.se/evelinassyster  

Tora, Sjutton år senare, metrobloggen.se/decemberfirst1989  
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