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I bloggar hittar vi mängder av personlig information som berör både blogginnehavaren och 

dennes anhöriga, medvetet eller omedvetet. Den här studien avser att öka förståelsen för hur 

privatliv och personligt relaterad information framställs i två kända personers bloggar.  

Studien baseras på två bloggar skrivna av offentliga, kända personer - Alex Schulman och 

Pernilla Wahlgren. Han är en känd medieentreprenör och skribent, hon är en folkkär artist och 

sångerska från en teaterfamilj. Dessa bloggare är redan kända av allmänheten, något som gör att 

gränsen för vad som är privat och offentlig information blir väldigt suddig.  

 

Genom en kvalitativ textanalys i två steg, en beskrivande samt en tolkande textanalys, kommer 

resultatet visa vilka ämnen som tas upp i bloggarna. I den beskrivande analysen studeras texten, 

och teman som är unika för bloggarna genereras ur texterna. Därefter tolkas och studeras dessa 

teman i den tolkande textanalysen för att få en förståelse för den information som bloggarna 

lämnar ut.  

 

Med utgångspunkt i Privacy theory diskuteras vilken typ av personlig information som 

blogginnehavarna delar med sig utav. Utifrån resultatet av analysen visar studien att de ämnen 

som presenteras i bloggarna är följande: privat i offentligheten, vardagsreflektioner, 

självgranskning, känslouttryck, familjeliv och arbete och familj.  
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1 Inledning 

Redan för flera hundra år sedan skrev människor ner sina tankar och känslor kring vardagen. 

Då var dagboken forumet och papper och penna verktygen. Ofta gjordes proceduren under 

största hemlighet, bara författaren själv skulle få ta del av det som skrevs i boken. Idag är 

fenomenet kanske populärare än någonsin, däremot har forumet och verktygen förändrats och 

framförallt hemlighetsstämpeln. Dagens dagbok är bloggen, en slags virtuell dagbok där 

förvisso tankar och känslor uttrycks men hemlighetsstämpeln är borta. 

 

Bloggandet utgör idag en stor del av många människors vardag. Här delges alltifrån de mest 

privata och innersta tankarna till lättsammare information om kläder, smink och trender. 

Sedan bloggarnas intåg i cyberrymden har en mängd olika genrer dykt upp inom bloggsfären. 

Något som blivit allt vanligare är bloggar där bloggaren inte bara lämnar ut personlig 

information om sig själv utan även om sin familj och framförallt om sina barn. I dessa är det 

familjen och relationerna som står i centrum, detta trots att forskning visat att det är just dessa 

ämnen som bloggare anser sig vara minst villiga att dela med sig av.  

 

Den här uppsatsen kommer framförallt att undersöka vilken typ av personlig information som 

delges i bloggar eftersom att de idag kanske är mer intima än någonsin. Studien kommer att 

baseras på två bloggar skrivna av offentliga, kända personer - Alex Schulman och Pernilla 

Wahlgren. Han är en känd medieentreprenör och skribent som blivit känd genom sina 

provocerande åsikter och ärliga framtoning, hon är en folkkär och eftertraktad artist och 

sångerska från en stor teaterfamilj. Då båda redan är kända av allmänheten blir gränsen mellan 

vad som är privat och offentlig information ännu mer hårfin.  

 

Bloggar är ständigt närvarande i mediebruset, mycket kanske beroende på den information 

som förmedlas. I många fall är det till och med så att det är själva bloggen som utgör källan, 

och i vissa fall även är orsaken till flera nyheters uppkomst. Särskilt bevakade är redan 

offentliga, kända personer, och det är också de som är mest utsatta när det kommer till att 

göra nyhetsstoff av blogginlägg. Hemlighetsstämpeln är borta sedan en tid tillbaka och det 

som tidigare var privat information delas nu med allt och alla. Plötsligt har det privata blivit 

offentligt.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att behandla uppsatsens centrala begrepp – Privacy, privat och 

offentlig på Internet, Internet som fenomen och Blogg. Dessutom kommer vi att presentera 

det teoretiska ramverk som den här studien kommer att utgå från samt tidigare forskning 

inom området. 

 

2.1 Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Privacy 

Privacy är ett väldigt brett och svåröversatt begrepp, den svenska översättningen som kommer 

att användas i den här studien är privat. 

Definitionen av vad som är privat är väldigt abstrakt, det är inget som är rätt eller fel. Forskare 

har under lång tid sökt ge en klar definition av vad privacy egentligen innebär, men de har haft 

svårt att samlas under en gemensam definition. MacCullagh (2008), verksam vid Salford Law 

school(USA), tar i sin forskningsrapport ”Blogging: self presentation and privacy”, upp ett flertal 

olika definitioner1. En av dem kommer från Warren & Brandeis (1890) som säger att ordet 

privacy innebär ”The right to be left alone”.2 En annan definition kommer från Remain (1984)som 

säger att ”privacy protects the individual’s interest in becoming, being and remaining a person”.3 Den 

definition som stämmer väl in på det stora flödet av privat information i bland annat bloggar 

och som även berör vem det är som har rätt att sprida ut och kontrollera informationen som 

ges kommer från Van Hove (1995). Han säger att privacy innebär ”That a person has the right to a 

private sphere, and that a person has the right to control the flow of information about his private life”. 4 

Andra definitioner som finns enligt forskningsrapporten är Clarke’s definition (1999) “The 

interest that individuals have in sustaining a personal space, free from interference by other people and 

organizations”5 och Rachels (1975)“Based on the idea that there is a close information about us, and our 

ability to control who has access to us and to information about us, and our ability to create and maintain 

different sorts of social relationships with different people”. 6 

 

Som vi ser är det svårt att enas under en definition av ordet privacy eftersom det betyder olika 

för olika människor i olika situationer. Det skulle kunna gå att översätta begreppet till privat, 

som vi nämner ovan, men risken är då att ordet blir för entydigt och otillräckligt. Begreppet 

Privacy är med stora mått mätt vad den här uppsatsen handlar om, även om vissa definitioner 

passar bättre in än andra. Att definiera begreppet var nödvändigt för att kunna klargöra om 

informationen i bloggarna var av personlig och privat karaktär eller om den kunde ha skrivits 

                                                           
1 McCullagh, K 2008: s 4 

2 Warren, S D & Brandeis, L 1890 

3 Remain, J H 1984 

4 Van Hove, E 1995 

5 Clarke, R 1999 

6 Rachels, J 1975 
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av vem som helst. För att informationen ska kunna kallas personlig var det viktigt att den 

relaterade till just undersökningsobjekten och inte kunde ha publicerats var som helst. 
 

2.1.2 Privat och offentligt på Internet 

Länge har det diskuterats hur personlig integritet och personuppgifter ska skyddas och 

hanteras på Internet. De senaste åren har gränsen mellan privata och offentliga angelägenheter 

kraftigt förskjutits till det offentligas fördel. Genom att titta på det som skrivs i bloggar kan 

det konstateras att de mest intima detaljerna i både kända och okända människors privatliv 

betraktas som offentlig information. Ofta är det som skrivs i bloggar upphovet till mycket av 

det som idag uppmärksammas i media.  

På grund av TVs stora roll i samhället har gränsen mellan vad som är privat och offentligt 

blivit alltmer otydligt. I en kultur där det visuella står i centrum är det nästintill omöjligt att 

skilja offentligt från privat. Något som också bidragit till att sudda ut gränslinjen mellan 

offentligt och privat är chattar, hemsidor och bloggar. Dessa nättjänster ger en direkt inbjudan 

till att ta del av det vi anser vara personers mest hemliga tankar och känslor. Vissa av dem 

berättar om detaljer från kändisars privatliv, information som inte ens skvallerpressen skulle 

kunna publicera. På Internet kan myt bli sanning. Ett resultat av den digitala utvecklingen är 

att offentlighetens omfattning vuxit. Enskilda människors privatliv har blivit en angelägenhet 

som diskuteras i offentliga samtal.7  

 

Vad är egentligen tillåtet att publicera och får vilken information som helst spridas på 

Internet? Det finns flera lagar och förordningar som reglerar vad som bör och inte bör 

publiceras på Internet, men till skillnad från andra massmedier är Internet både svårbedömt 

och svårkontrollerat när det kommer till anpassningen av dessa lagar. Det finns dock två 

stycken grundlagar som även berör publiceringar på nätet; Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

och Tryckfrihetsförordningen (TF). 

Yttrandefrihetsgrundlagen omfattar bland annat radio och TV men också offentligt tillgängliga 

databaser, vilket är information som sprids på Internet som alla kan ta del av. 

Yttrandefrihetsgrundlagen kan sammanfattas i fem punkter. Etableringsfrihet, censurförbud, 

anonymitets- och meddelarskydd, ansvarighetsregler och rättsförfarande. 

Tryckfrihetsförordningen innebär att utgivningen av material varken får hindras av staten eller 

allmänna organ och ska även reglera förhållandet mellan dem. Från början innefattade lagen 

endast tryckta medier men i takt med att Internet blivit ett allt viktigare verktyg inom media 

regleras i viss mån även publiceringar på nätet. Lagen har ändrats genom åren men när den 

först bildades (år 1766) skulle den främst skydda publiceringar från censur. 8 

 

Den princip som främst reglerar publiceringar på nätet är Offentlighetsprincipen som finns i 

andra kapitlet av Tryckfrihetsförordningen. Den innebär att alla offentliga handlingar ska vara 

tillgängliga för allmänheten och detta inkluderar även alla databasar. Det innebär i sin tur att 

                                                           
7 Hvifelt, H & Nygren, G 2007: s 307-308 

8 Hadenius, S & Weibull, L 2007: s 24-26 
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en blogg som publiceras på nätet ska vara tillgänglig för alla så vida den inte innehåller 

hemlighetsstämplad information. 9 

 

Personuppgiftlagen (PUL) trädde i kraft hösten 1998. Den innebär att människor inte får 

registreras på ett databaserat medium utan att de själva godkänt det. Däremot görs det 

undantag för bland annat journalistik och konstnärlig verksamhet. Eftersom det är mycket 

som inte faller under dessa kategorier har lagen snarare setts som ett hinder av 

informationsflödet.10 

 

Bloggare är svåra att ställa inför rätta eftersom de kan vara helt anonyma med sitt bloggande. 

Internet är ett revolutionerande medium som sträcker sig över många nationer och är i många 

fall oåtkomligt för rättsliga regler. På Internet blir det privata offentligt.11  

 

Med tanke på hur många bloggar det finns och den stora vidden av personlig information som 

utelämnas, både om personerna själva men också om deras omgivning, är frågan hur pass 

personlig en person kan vara utan att innehållet rapporteras eller någon tar illa upp. Eftersom det 

inte finns några lagar som direkt berör publiceringar på Internet har bloggare mycket mer frihet 

än till exempel journalister och andra professionella skribenter. Detta är ett skäl till att bloggare 

kan vara mycket mer privata i sitt skrivande och är av stor vidd för denna studie eftersom den 

undersöker hur mycket och vilken slags personlig information som finns i bloggar. Internet har, 

precis som nämnts ovan, hjälpt till att sudda ut gränsen mellan vad som är privat och offentligt. 

2.1.2 Internet  

Enligt Nationalencyklopedin (2009) definieras Internet som ett ”världsomspännande datornät 

bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där hundratals miljoner datorer kommunicerar enligt 

kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen.” 12 

Från början användes Internet nästan enbart inom det militära och inom sammankopplade 

universitet. Sedan 90-talet används Internet även privat och då främst inom 

användningsområdena e-post och publicering av information på webben. Saker som tidigare 

gjordes för hand görs nu istället på Internet, till exempel deltagande i diskussionsgrupper, 

sökande efter material etcetera. Internet används även vid spridning av video och ljud samt vid 

direktkontakt som exempelvis chatting och forum. 13 

 

I mångt och mycket är Internet också ett forum för människors åsikter, ett exempel på det är 

bloggar där människor kan sprida vilka åsikter och budskap de vill. Internet har därmed blivit 

en kanal för enskild publicering. Detta ger möjlighet till diskussion och en personlig och 

allmän konversation mellan nätanvändarna.  

 

                                                           
9Hadenius, S & Weibull, L 2007: s 27 

10 Ibid s 29 

11 Olsson, A R 2000: s 48 

12 http://www.ne.se/internet 

13 http://www.ne.se/internet 
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På senare tid har Internet blivit en arena för direkt och personlig kommunikation. De gamla 

medieföretagen, tidningar, radio och TV, distribueras numera via Internet. Detta innebär att 

publiken själv kan välja vilken information de vill ta del av och när de vill ta del av den. Vilket i 

sin tur leder till att publiken kan reagera snabbare samt föra en dialog med journalister och 

medieanvändare.14 Åsikter och diskussioner på bloggar och andra nätpubliceringar gör att 

förutsättningarna förändras för medierna. De stora medierna har inte längre ensam äganderätt 

på informationen som sprids. 15 

 

Internet är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna blogga, och har således haft en stor 

betydelse för bloggens utveckling. Internets utveckling och betydelse för bloggar måste 

därmed tas i akt för att kunna förstå hur pass stort fenomenet har vuxit sig. Bloggar är en stor 

del av den kommunikation som sker på Internet, det är här människor möts, utbyter 

erfarenheter och diskuterar. 

 

2.1.3 Blogg 

Enligt Nationalencyklopedin (2009) är en blogg en ”personlig och öppen dagbok eller logg på webben, 

typiskt bestående av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på 

dagsaktuella händelser. Ofta ges länkar till relaterade webbsidor och bloggar” 16 

Bloggens genombrott kom sommaren 1999, det var då det första förenklade systemet för att 

kunna blogga uppfanns. Den första gratis webbsajten som erbjöd möjligheten att blogga var 

Pitas.com, skapad av Andrew Smales(Toronto). 

Strax efter lanserade företaget PyrLabs bloggtjänsten blogger.com. Den sistnämnda sajten 

finns fortfarande kvar och är minst lika populär idag som 1999.17 

 

En blogg är en webbplats där innehavaren publicerar inlägg, innehållande text, bilder, ljud och 

video, som visas i omvänd kronologisk ordning. Det som är speciellt med bloggar är att de 

ofta uppdateras och ger möjlighet till interaktion genom att kommentarer kan lämnas på 

inläggen. Enklaste sättet att starta en blogg är att använda någon av de gratis bloggtjänster som 

redan finns på Internet. Vissa av bloggtjänsterna erbjuder uppdatering via sms eller e-post, 

vilket gör det väldigt enkelt att blogga eftersom en dator inte är nödvändig. För det mesta 

drivs bloggar av en enskild person, men det finns även många bloggar där mer än en person är 

innehavare.  

 

Det finns olika genrer av bloggar, allt från mode och hälsa till politik och samhällsfrågor. 

Bloggar kan också fylla flera syften, de kan vara underhållande, informationsrika och 

påverkande. Vid till exempel katastrofer som tsunamin och 9/11 utgjorde bloggar en viktig 

informationskälla för allmänhet och media. I länder där yttrandefrihet och pressfrihet inte är 

en självklarhet fyller även bloggar ett journalistiskt och demokratiskt syfte. Åsikter som inte 

                                                           
14 Våge, L 2005: s 83-84  

15 Våge, L 2005: s97-98 

16 http://www.ne.se/blogg 

17 Våge, L 2005: s 13 
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sprids via media kan få sitt uttryck i bloggar. 18 Bloggar står utanför de stora medieföretagen 

och styrs ofta inte av ekonomiska drivkrafter. Det som skrivs i bloggar är istället den 

information som innehavaren väljer att dela med sig av.19  

 

Enligt den vetenskapliga artikeln ”Why we blog”20 finns det fem huvudmotiv till att blogga, att 

dokumentera sitt liv; att förmedla uttalande och åsikter; att uttrycka känslor och funderingar; 

att skriva och reflektera samt att forma och upprätthålla forum. 

En dokumentation av sitt liv kan innebära att visa upp saker som bloggaren gjort, skriva och 

lägga upp bilder från olika evenemang och händelser som skett. En deltagare i artikeln 

bloggade på detta sätt för att hålla sin familj insatt i vad som hände i hennes liv. Beroende på 

publik och innehåll kan en sådan här blogg ses som en öppen dagbok, ett fotoalbum eller en 

resedagbok. Andra personer använder bloggen som en loggbok för att ha koll på saker och 

minnas. Mestadels används denna slags blogg som ett öppet mejl till familj och vänner, så att 

de ska kunna ha koll på bloggaren. 21 

En blogg för att förmedla uttalanden och åsikter används för att sprida och uttrycka just 

tankar och ståndpunkter. Här utbyts länkar och personliga erfarenheter och det förekommer 

många diskussioner. Bloggar som en slags bikt eller renande av samvetet är något som några 

av deltagarna i studien kunde kategorisera sina bloggar i. En av bloggarna beskrev sitt 

bloggande som ”me working out my issues”22 . En annan av deltagarna skapade sin blogg för att 

skriva om sina känslor omkring dödsstraffet i USAs rättssystem. En av bloggförfattarna i 

artikeln använde sin blogg som ett slags test för att se om han kunde förmedla sin vetskap och 

sina tankar genom sin skrivkunskap. Alltså använde han bloggen mest för att bevisa för sig 

själv att han kunde skriva bra. Genom att veta vilken målgrupp bloggen riktar sig till kan 

bloggaren forma sina texter utifrån lärkretsen. Bloggar som forum innebär att bloggen har en 

specifik nisch och samma intresse. En bloggare i artikeln dedikerade sin blogg till poeter, en 

annan använde bloggen för politiska intressen. Här samlas människor med samma intressen 

och diskuterar. 23 

 

Bloggens utveckling har gått kraftigt framåt de senaste åren, vilket är anledningen till att en del 

forskning kring ämnet kan kännas gammalmodig och passé. Däremot är det intressant att se 

vilka olika typer av bloggar det finns och att informationen som sprids i dessa skiljer sig åt 

otroligt mycket. Ett exempel på hur stor betydelse bloggen har haft, inte bara för den enskilda 

individen utan också för olika sektorer inom samhället, är i de länder där yttrandefrihet inte är 

någon garanti. Där har bloggarna varit de enda kommunikationskanaler där människorna 

tillåtits att säga vad de tycker och tänker. Men det är inte dessa bloggar som ligger till grund 

                                                           
18 Våge, L 2006: s 5 

19 Våge, L 2005: s 96-97 

20
 Nardi, B A., Schiano, D J., Gumbrecht, M & Swartz, L 2004: s 43-46 

21 Nardi, B A., Schiano, D J., Gumbrecht, M & Swartz, L 2004: s 43-46 

22 Nardi, B A., Schiano, D J., Gumbrecht, M & Swartz, L 2004: s 44 

23 Ibid: s 43-46 
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för den här studien, utan det gör bloggar som, enligt oss, faller under kategorin 

familjeliv/dagbok. Detta är bloggar som är personliga men till en viss mån.  

 

2.1.4 Privacy theory 

Det finns alltid en person bakom inläggen i bloggar, som ger den kontinuerliga läsaren 

chansen att lära känna individen bakom bloggen på ett personligt plan. En kontinuerlig läsare 

har god vetskap om hur bloggaren brukar skriva och vad som kan förväntas komma i bloggen. 

Det finns också olika typer av personlig information som publiceras i bloggar. Ofta kan det 

vara svårt att urskilja vilken kategori de olika typerna ska placeras in under eftersom 

informationen i många fall inte skiljer sig åt.  

Det finns tre olika koncept vid tillämpning av Privacy theory, som också kallas för ett klung-

koncept eftersom teorierna är lika och ofta står i relation till varandra.  

Definitionen härleds från forskaren DeCew som delar in begreppet i tre olika aspekter; 

Informational privacy, Accessibility privacy och Expressive privacy.24 

 

Infrormational privacy argumenterar för att all information om en person inte ska vara tillgänglig 

för allmän beskådan. Med detta menas att en blogginnehavare inte delar med sig av sina 

innersta tankar och åsikter, utan delar med sig sparsamt av privat information. Ägaren av 

bloggen har full kontroll över vad som skrivs och vilka som ska få ha tillgång till 

informationen på bloggen. Detta är alltså en ganska ytlig blogg som inte går in så nära på livet 

hos blogginnehavaren.  

Accessibility privacy berör erfarenheter och tankar som blogginnehavaren vill dela med sig av till 

andra. Accessibility privacy fokuserar inte på information eller kunskap, utan centreras kring 

observationer och psykisk närhet. Blogginnehavaren är med om händelser och delar med sig 

av sina erfarenheter. Ägaren av bloggen väljer här till vilken grad läsare har tillgång till inlägg 

och bloggen, för att ingen ska kunna skada den personliga integriteten och göra intrång.  

Ägaren till en blogg som innefattar Expressive privacy är en person som har bra förmåga att 

uttrycka sig och socialt interagera med sina läsare. Detta innebär att blogginnehavaren delar 

med sig mycket av intimitet, känslor, utseende och sociala roller. Här skriver blogginnehavare, 

under medveten granskning, inte bara personliga angelägenheter för sig själv, utan också för 

att de tror sig veta vilka som läser bloggen. Normer följs i bloggen, vilket också kan verka 

tråkigt i längden om alla bloggare skriver likadant och är allmänt likadana. Detta leder till att 

det här skapas roller som kanske inte stämmer överrens med verkligheten, för att skydda den 

egentliga personliga identiteten. 25 

 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur personligt relaterad information 

framställs i två kända personers bloggar. De tre olika begrepp som den här teorin innefattar är 

alla exempel på olika sorters information som kan finnas i bloggar. Genom att tillämpa Privacy 

theory i den här studien kan den information som finns på bloggarna placeras in i de olika 

privacy begreppen. Detta medför att det går att skilja på vilken sorts personlig information de 

delar med sig av och hur pass personlig informationen är. 

                                                           
24 DeCew i McCullagh, K 2008: s 4-6 

25 DeCew i McCullagh, K 2008: s 4-6 
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2.2 Tidigare forskning 

Bloggar är ett relativt välbehandlat fenomen inom forskningen. Mycket av den tidigare 

forskning som gjorts om bloggar handlar om dess anatomi och de olika genrer som finns 

inom bloggsfären. Begreppet privat i bloggar, som den här uppsatsen behandlar, är ännu ett 

ganska outforskat område. Studier som visar bloggares vanor och frågor som berör hur och 

varför vi bloggar börjar bli alltmer vanliga och intressanta för forskare. De nya 

forskningsrapporter som publicerats har visat en tendens att istället inrikta sig på hur bloggare 

presenterar sig själva och sina privatliv än på bloggens struktur och uppbyggnad.  

 

2.2.1 Motiv bakom bloggandet 

I artikeln ”Why we blog” berättar Nardi, Schiano, Gumbrecht & Swartz (2004) om att bloggning 

ibland setts som den nya journalistiken och ett sätt att forma demokrati utanför massmedier 

och partier i politiken. I rapporten undersöks vanliga bloggar som en form av personlig 

kommunikation men också hur yttrandefriheten ser ut, detta för att blotta de olika motiv som 

driver individer att skapa och upprätthålla bloggar. Bloggar gör det möjligt att kunna 

uppdatera minut för minut, visa det senaste inlägget först, visa bloggarens personlighet, 

passioner och syn på olika saker.  

Enligt artikeln är många blogginnehavare väl medvetna om sin läskrets. En deltagare i den 

studie rapporten baseras på, använde sin blogg för att uttrycka sina åsikter och få feedback 

från läsarna, en annan skrev saker som retade dennes farbror med annan färg inom politiken. 

En yngre deltagare berättade att han censurerar sin blogg eftersom hans familjemedlemmar 

läser bloggen.26 

 

2.2.2 Bloggens utveckling inom genrer 

I artikeln ”A genre analysis of the weblog”, Miller & Sheperd (2004), tas några exempel upp på 

blogginnehavare som blivit lämnade av familj och vänner samt förlorat sitt jobb på grund av 

sitt bloggande.  

Fenomenet blogg tar upp många retoriska frågor, vilka ämnen bloggaren ska behandla, hur 

denne ska skriva om det, samt vad de kan ta upp och inte kan ta upp i sina bloggar. Bloggar 

kan vara både offentliga och ytterst personliga på eventuellt motstridiga sätt, de riktar sig till 

alla och samtidigt till ingen. Syftet med artikeln är att undersöka den framväxande kultur som 

uppkommit genom forum, hemsidor och bloggar på Internet i början av 2000-talet.  

 

Innan bloggens explosionsartade utveckling var det media som styrde hur presentation av 

individer och deras privatliv skulle ske. Ett exempel på detta är president Bill Clinton som på 

sin tid som presidentkandidat delade med sig extremt mycket av sitt privatliv till allmänheten. 

Enligt artikeln kan Clinton-Lewinsky skandalen ses som början på hur begreppen offentlig 

och privat suddades ut. Ett annat exempel på hur media gjort offentliga personers privatliv 

tillgängliga för allmänheten är uppståndelsen omkring prinsessan Diana. Efter hennes 

bortgång ansågs informationen om hennes död och begravning vara en offentlig angelägenhet.  

 

                                                           
26 Nardi, B A., Schiano, D J., Gumbrecht, M & Swartz, L 2004: s 43-46 



 9 

Det finns tre större områden som fångar läsare och medieanvändare, först och främst är det 

sanningsenligheten (validitet och reliabilitet), det andra är något spännande (upprörande, 

upphetsande) och till sist behovet av att kunna engagera sig (vara en del av samhället, världen). 

Inom journalistiken och allmänt inom mediesfären känner vi igen dessa kriterier, bloggen går 

steget längre och fyller även en annan funktion, att blogginnehavare kan dela med sig av egna 

erfarenheter. Här kan individer skriva om sina erfarenheter och söka kontakt med andra 

människor, utan att bli övervakade eller ansöka om tillåtelse från media.  

I artikeln diskuteras de sociala krafter som motsvarar media, medierad exhibitionism. Centralt 

i exhibitionismen är självutlämnandet, med fyra syften: eget förtydligande, social validering, 

utvecklande av relationer och social kontroll. Vi kan se alla dessa i bloggar. De två 

förstnämnda syftena har en funktion i sig, de ökar förståelsen för individen som bloggar och 

genom att kommunicera med andra kan blogginnehavaren få bekräftelse på att de personliga 

värderingarna stämmer överrens med de sociala normerna. De två sistnämnda funktionerna 

kan vända personlig information till en handelsvara och manipulera andras åsikter. Dessa 

faktorer kan leda till att en individ väljer att överexponera sig själv. På personliga hemsidor 

och anslagstavlor, i chattrum och alldeles särskilt i bloggar delar individer med sig mängder av 

personlig information till totala främlingar.27 

 

2.2.3 Personlig information i bloggar 

McCullagh (2008), aktiv vid Salford Law school i USA, har skrivit en rapport där hon 

undersöker självpresentation och framställning av privatliv i bloggar. Undersökningen baseras 

på ett flertal intervjuer med olika bloggare, främst lokaliserade till USA men också till övriga 

världen. Rapporten visar hur blogginnehavarna ser på sina bloggar och hur villiga de är att 

lämna ut privat information om sig själva samt vid vilka tillfällen de anser det är lämpligt att 

göra det. 

De medverkande fick svara på frågor om sina bloggvanor och sina privata åsikter och 

förväntningar när de publicerar blogginlägg på nätet. 28 

Under undersökningen kom det fram att bloggare värdesätter självutlämnandet och den 

sociala kontakten som de kan skapa till andra människor. Över hälften av deltagarna i 

undersökningen såg bloggen som en dagbok där de rapporterar om sina liv, innersta tankar 

och känslor. När McCullagh frågade deltagarna om anledningen till varför de bloggar, ansåg 

majoriteten att de gjorde det för att dokumentera och dela med sig av sina personliga 

erfarenheter samt för att kunna uttrycka sig på ett kreativt sätt. Under studien kom det också 

fram att det flesta som bloggar känner sin publik relativt bra. 29 

 

För att värna om sitt privatliv på nätet använde sig deltagarna i rapporten av olika knep. Vissa 

använde olika identiteter för olika bloggar, där de delade med sig av olika typer av information 

till olika målgrupper. I de flesta fallen hade de en personlig blogg där de uppgav sitt rätta 

namn. Utöver den personliga bloggen hade de en hemlig blogg där de skrev under pseudonym 

och där tilläts de också vara mer privata i utlämnandet av information.  

                                                           
27 Miller, C R & Sheperd, D 2004: s 3-7 

28 McCullagh, K 2008: s 3 

29 Ibid: s 8-9 
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Undersökningen visar också att de som bloggar värdesätter sitt privatliv och att det finns en 

mängd olika saker som de av olika anledningar aldrig skulle publicera i bloggen. Ett av de 

känsligaste områdena att beröra i bloggar visade sig vara personlig information som kan 

identifiera bloggaren men också information i vilken bloggaren hänger ut andra. Andra 

kategorier som blogginnehavarna ansåg vara för privata för att dela med sig mycket 

information av var känslor, sex/relationer, konflikter och jobb. Inom varje kategori fick 

deltagarna motivera varför de inte kunde tänka sig att dela med sig av just den informationen. 

I de flesta fallen svarade deltagarna att de inte ville hänga ut sig själva eller andra, men också 

att privat information om till exempel arbetslivet och sexlivet i bloggar kan orsaka 

konsekvenser i det verkliga privatlivet. 30 

                                                           
30 McCullagh, K 2008: s 10-16 



 11 

3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Studien avser att öka förståelsen för hur privatliv och personligt relaterad information 

framställs i två kända personers bloggar. 

3.2 Frågeställning 

Med utgångspunkt i bloggarna ”Pernillas blogg” och ”Att vara Charlie Schulmans pappa ” 

avser vi att undersöka följande: 

Hur presenterar blogginnehavarna sig själva och sin omgivning? 

Vilken slags personlig information delar de med sig av i bloggen?  

Hur framställer blogginnehavarna relationen till familj och barn? 
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4 Metod och material 

I metod och materialkapitlet kommer vi att presentera de metoder som kommer att användas 

vid analysen– kvalitativ metod samt textanalys. Under rubriken material och avgränsningar 

kommer vi att förklara hur vi gått tillväga för att välja ut materialet för undersökningen, 

därefter kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för hela arbetet. Sist i kapitlet kommer en 

metoddiskussion där alternativa metoder och alternativt material diskuteras. 

 

4.1 Metodval 

Den metod som vi kommer att använda oss av när vi analyserar materialet är en kvalitativ 

textanalys, eftersom att det är själva textinläggen och inte bilder eller annat bifogat material i 

bloggarna som ska analyseras. Denna process kommer att ske i två steg, en beskrivande och en 

tolkande analys (s 12, textanalys). Textanalysen kommer att ske utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv då hermeneutiken låter materialet tala, och det är även utifrån texten som analysen 

kommer att ske. Den beskrivande analysen blir således vår förförståelse och ligger sedan till 

grund för den tolkande analysen. En kvalitativ undersökning ansågs lämplig dels för att 

materialet i undersökningen är begränsat och dels för att kunna ta analysen ett steg längre än 

vad som skulle kunna ha gjorts i en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa metoden gör att 

en djupare förståelse för bloggarna och den information som lämnas ut kan fås. 

I analysen av materialet tillåts undersökarna att tolka texten och söka en förståelse för textens 

innehåll.  

 

4.2 Kvalitativ metod 

Enligt boken Forskningsmetodik skriven av Holme & Solvang Krohn (2008) består en kvalitativ 

undersökning av ett antal viktiga kriterier. Några av dessa är att ha riklig information om ett 

fåtal undersökningsenheter och verkligen gå på djupet av dessa, att intressera sig för det unika 

och eventuellt avvikande i osystematiska och ostrukturerade observationer. Det viktigaste är 

att i allmänhet att försöka beskriva och skapa en förståelse undersökningsobjektet. 31 

Målet vid användning av kvalitativ metod är inte bara att fastställa frågeställningens och 

resultatets överförbarhet och giltighet, utan också att få ökad förståelse för förhållandet i 

kontexten. Nyckelord i den kvalitativa metoden är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, 

med andra ord trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Vid intervjuer är det viktigt 

att intervjua rätt människor till studien, ställa relevanta frågor samt transkribera det som sägs 

korrekt. Detta gör att materialet får en hög validitet och reliabilitet.  

Enligt den kvalitativa metoden kan inte data ”säga något själv”, utan måste organiseras och 

sedan ”förmås att tala”. ”The purpose behind the questioning is to open up the data: think of potential 

categories, their properties and dimensions. They help you to ask questions more precisely in the next interviews, 

or of any pertinent readings in the literature (Strauss & Corbin 1990:7)32 

 

                                                           
31 Holme, M I & Solvang Krohn, B 2008: s 78 

32 Ostbye, H, Knapskog, K, Helland, K & Larsen L O 2004: s 125 
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I den kvalitativa metoden söker forskaren att förstå det fenomen som studeras inifrån och 

skapa en djupare förståelse och uppfattning av fenomenet.33  

För att få texten att tala tas teman ut, detta underlättar för att få ut en underliggande mening 

ur texten. I den här uppsatsen kommer det ske genom två textanalyser, en ytlig samt en 

djupare, dock är båda kvalitativa. 34 

Den kvalitativa metoden gör att författarna av studien kan tolka materialet utifrån sina egna 

förförståelser, vilket leder till en förståelse för vilken information blogginnehavarna delar med 

sig av. Den kvalitativa metoden låter materialet tala, vilket också det gör i den här uppsatsen. 

Ett exempel på detta är uttagandet av teman där materialet fått tala om för författarna vilka 

ämnen det är som berörs mest i bloggarna.  

4.2.1 Textanalys 

En textanalys omfattar olika teoritraditioner, exempel på några är semiotik, retorik, 

diskursteori och hermeneutik. I det här fallet ligger fokus och inriktning på hermeneutiken, 

tolkningsläran. De begrepp och analysredskap som behövs för att undersöka det material som 

är aktuellt för studien väljs ut av forskaren, detta för att denne ska kunna förstå texterna 

utifrån sin frågeställning och sitt perspektiv.35  

Ett verk är unikt och kan uppfattas som en betydelseenhet. Ett verk kan inte bestämmas 

genom kvantifiering, utan måste tolkas för att ta ut de enskildheter som utgör det stora hela, 

sammanhanget. Textens mening brukar oftast inte kunna läsas ut omedelbart, för att förstå 

vad texten vill säga måste författaren tolka texten.  

Faktorer som kan komma att påverka tolkningen är miljön och att textens betydelse kan skilja 

sig åt beroende på vilken livssituation som analytikern befinner sig i.36  

 

En text kan delas in utifrån många förhållanden, vanligt förekommande tolkningar är 

uttrycksmässiga förhållanden, innehållsmässiga förhållanden, historiska dokument, estetiskt 

och/eller filosofiskt inriktade reflektioner samt andras eller egen fascination.  

En hermeneutisk textanalys lägger stor vikt vid analytikerns roll och relation till texten, detta 

eftersom alla har olika erfarenheter och olika förförståelser. Detta gör att textanalysen bör 

delas upp i olika teman, för att verkligen rikta materialet till analytikerns och studiens intresse. 

Vid användning av textanalys bör analytikern söka efter teman i texten. Ett tema kan 

bestämmas före men också under eller efter läsning av material, beroende på vad som ska 

undersökas. 37 

 

Textanalysen kommer att ske i två olika steg, en beskrivande textanalys och en tolkande 

textanalys. Den beskrivande textanalysen är en ytlig beskrivning av handling, gestalter och 

liknande aspekter utifrån texten. Delar ur texten plockas ut för att sedan analyseras i den nästa 

                                                           
33 Holme Magne, I & Solvang Krohn, B (2008): s 92 

34 Ostbye, H, Knapskog, K, Helland, K & Larsen L O 2004: s 125 

35 Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004: s 62-63 

36 Bergström, G & Boréus, K 2000: s 26 

37 Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004: s 74-77 
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och mer djupgående analysen, den tolkande textanalysen. Helheten beskrivs här för att sedan 

diskutera delarna som utgör helheten i nästa analyssteg. 

 

I den tolkande textanalysen tolkas teman, gestalter och andra utmärkande saker. Den tolkande 

textanalysen utgår från den hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att läsaren tolkar delar i 

texten med utgångspunkt från textens helhet och sedan helheten utifrån delarna.  

På detta sätt skaffar sig läsaren både en förförståelse och överblick över texten(genom 

helheten) och djupare förståelse för texten (tolkning av delarna utifrån helheten). 38 

 

Den beskrivande textanalysen är i denna studie en slags sammanfattning av det viktigaste som 

händer under den veckan som studien innefattar. Detta material gås sedan igenom ännu en 

gång i den tolkande textanalysen och resulterar i ett antal teman som alla utgör det typiska för 

just de här två bloggarna. Temana förstärks sedan med hjälp av olika citat, som även de 

plockats ut under den tolkande textanalysen.  

 

4.2.2 Den hermeneutiska tolkningsprocessen 

Hermeneutikens ursprung kommer från medeltida tolkningar ur bibeln. Mot slutet av 1800-

talet och under 1900-talet blommade hermeneutiken ut och blev så småningom läran om 

tolkning i allmänhet. Begreppet inkluderar inte bara texter, utan alla slags mänskliga 

handlingar. Viktigt att veta är att hermeneutiken inte strävar efter en absolut sanning, utan 

istället vill försöka förstå hur människor uppfattar världen. Den här förståelsen nås genom 

tolkning, det är själva tolkningsprocessen som är det centrala i hermeneutiken. Enligt Hartman 

kan processen ske på följande vis: ”För det första kan Hermeneutiken ses som en beskrivning av den 

psykologiska process som leder till förståelse, det vill säga en beskrivning av hur det går till när vi förstår en 

annan människa, tränger in i den mening hon ser i sig själv och sin omgivning och gör hennes tänkande till 

vårt eget. För att förklara detta kan förståelseprocessen beskriva med den hermeneutiska cirkeln” 39 

 

 Den Hermeneutiska Cirkeln 40 

                                                           
38 Bergström, G & Boréus, K 2000: s26 

39 Hartman J 2007: s 274  
 
40 Alvesson, M & Sköldberg, K 2008: s 212 
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Den hermeneutiska cirkeln (se figur) kan förstås på olika sätt. En viktig utgångspunkt i 

tolkningsprocessen är att texten ofta gör sig tydligare om den tolkas ur ett större sammanhang 

det vill säga att delarna tolkas ur helheten och helheten ur delarna. Den här processen kan ske 

på ett flertal olika sätt. Dels kan tolkaren närma sig texten med en förförståelse, detta innebär 

att tolkaren redan innan har en uppfattning om det som ska undersökas, och dels kan 

tolkningen vara inriktad på vad texten innebar vid det tillfälle den producerades.  

 

Den sistnämnda tolkningsstrategin skiljer sig markant från den första där tolkaren tolkar 

texten på sitt sätt oavsett i vilken situation, tid eller sammanhang han eller hon befinner sig i.41 

Det är alltså den förstnämnda tolkningsprincipen som den här uppsatsen kommer att utgå 

ifrån, det är forskarens egen tolkning som står i centrum och inte den ”upphovsman” som 

ligger bakom teorin. 42 

 

Det finns olika svårighetsgrader när det kommer till tolkning av text. Lättast för att förstå har 

vi om texten ligger nära oss själva, det vill säga om det sociala, kulturella och tidsmässiga 

avståndet är relativt litet. Svårast att förstå är texter som ligger långt ifrån oss själva. En del 

forskare säger dock motsatsen. Att ha ett litet avstånd till texten kan ibland leda till att 

tolkningen blir mer subjektiv. Detta innebär att personer med olika förförståelse tolkar texten 

på olika sätt. Däremot är det inte sagt att det är sämre att ha tidigare erfarenhet inom ämnet 

som undersöks, men det är bra att vara medveten om att det kan påverka slutresultatet.43 

 

Den förförståelse som utgör grunden i den här studien är dels våra egna erfarenheter av att 

läsa andras bloggar och dels att vi sedan tidigare har en bild av och känner till de 

blogginnehavare som den här studien innefattar. Dessutom har vi båda läst deras bloggar, 

vilket innebär att vi redan innan hade en uppfattning om de båda blogginnehavarnas 

personligheter samt om deras sätt att skriva. Den hermeneutiska processen gör därmed att 

tolkning av texterna kommer att göras genom den förförståelse som redan finns hos 

analytikerna. 

 

4.3 Material och avgränsningar 

De bloggar som studien kommer att utgå från är Pernilla Wahlgrens blogg ”Pernillas blogg” 

och Alex Schulmans blogg ”Att vara Charlie Schulmans pappa”. Anledningen till att just dessa 

bloggar fick ligga till grund för undersökningen var att både Alex Schulman och Pernilla 

Wahlgren är två offentliga, kända personer som många redan innan känner till och därmed har 

många som dagligen läser och kommenterar deras bloggar. En annan anledning till att valets 

föll på just dessa två bloggare är att de i sitt yrke redan är offentliga personer. Detta innebär att 

gränsen mellan vad som är privat och offentligt blir ännu mer diffus, eftersom att deras 

privatliv till viss del är allmän information. 

Både Alex Schulman och Pernilla Wahlgren har som jobb att blogga på respektive 

webbtidning, vilket är ännu en anledning till att undersökningen baserades på dessa bloggar. 

                                                           
41 Bergström, G & Boréus, K 2000: s 26-27 

42 Esaiason, P; Giljam, M, Oscarsson; H & Wängnerud, L 2007: s 250 

43 Ibid: s 151 
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Bloggen är en del i deras yrke som offentliga personer, vilket gör det mer intressant att studera 

hur privata de väljer att vara i bloggarna.  

 

”Att vara Charlie Schulmans pappa” handlar i det stora hela om hur Schulmans liv anpassats 

och anpassas efter hans dotter Charlie. Bloggens fokus ligger på dottern och familjelivet, 

utöver det skriver Alex Schulman om sin butik, föreläsningar han håller samt andra aktiviteter 

och aktuella händelser i hans liv. Inläggen har också en tendens till att kritisera medievärlden, 

ofta är det folkkära medieprofiler och TV-program som utsätts.  

Alex Schulman (född 1976), personen bakom bloggen ”Att vara Charlie Schulmans pappa”, är 

en skribent och medieentrepenör som under de senaste åren blivit mycket uppmärksammad 

för sitt sätt att blogga. Han började sitt bloggande våren 2007, då han startade sin 

kritikerrosade blogg ”Att vara Alex Schulman” på Aftonbladets webbtidning, bloggen lades 

ner under hösten 2007. Samma dag som hans dotter Charlie föddes (5 juli 2009) startade Alex 

Schulman bloggen ”Att vara Charlie Schulmans pappa”.44  

 

I ”Pernillas Blogg” beskriver Pernilla Wahlgren livet som fyrbarnsmamma och flitigt anlitad 

skådespelerska, sångerska och revyartist. Återkommande saker i bloggen är barnen, hemmet 

och jobbet. De flesta inläggen handlar om hennes och hennes son Benjamins jobbresor 

genom Sverige. Pernilla Wahlgren (född 1968) är en känd artist och sångerska och kommer 

från en släkt som välkänd inom den svenska underhållningsbranschen. Hon är en folkkär 

medieprofil som gjort allt från musikaler till underhållningsprogram på TV. Pernilla Wahlgren 

började sitt bloggande på Mamas’ webbtidning, bloggen hette ”Pernillas Blogg”45 och lades ner 

2 november 2009. Nu driver hon bloggen ”Pernillas Värld” på sin egen hemsida 

www.pernillawahlgren.se.  

 

När det kommer till materialet har vissa begränsningar gjorts. Dels har undersökningsperioden 

begränsats till en vecka och dels så har kommentarer och bilder valts bort, fokus kommer 

precis som nämnts tidigare att ligga på texten. Inläggen är hämtade från den 10 september till 

den 17 september (vecka 37-38) och innefattar 29 inlägg från ”Att vara Charlie Schulmans 

pappa” och sju inlägg från ”Pernillas Blogg”.  

Att perioden koncentrerats till en vecka beror på att eventuella berättelser i form av 

följetonger kan uppföljas och avslutas men också för att texten lättare ska kunna sättas in i ett 

sammanhang och därmed förenkla tolkningsprocessen. Begränsningen har också gjorts för att 

alla sju veckodagar ska innefattas i studien. En hel vecka innehåller både vardagar, med jobb, 

fritidsaktiviteter, skola med mera, och helger, med mer familjerelaterade aktiviteter. Därmed 

blir inläggen mer representativa och varierande än de skulle blivit om bara vissa dagar skulle 

innefattats i studien. 

 

 

 

 

                                                           
44 http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen 

45 http://www.mama.nu/blogg/pernillas-blogg/ 
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4.4 Tillvägagångssätt 

Studiens syfte är att undersöka vilken slags personlig information som bloggare delar med sig 

av i sina bloggar. För att kunna utföra studien valde vi ut två stycken bloggar som har snarlika 

upplägg, det vill säga att de är frikostiga i utlämnandet av personlig information. Efter att ha 

gjort en kort översikt över bloggarna valde vi att koncentrera inläggen i analysen till en vecka 

(v 37-38) för att lättare kunna följa blogginnehavarna i deras vardag. När detta var gjort gick vi 

återigen genom materialet och markerade de texter som ansågs intressanta och relevanta för 

studiens syfte. De utvalda texterna ansågs relevanta eftersom de alla var bra exempel på de 

olika slags personlig information som författarna delar med sig av (Privacy-theory, s 6-7). 

 

Efter att ha valt ut de inlägg som skulle bli underlag till studien så var det tid att välja hur dessa 

skulle analyseras för att på bästa sätt få fram svar på frågeställningen. Att först göra en 

beskrivande analys för att få en förförståelse för bloggarna var nödvändigt för att kunna göra 

en mer djupgående analys i ett senare skede. I den beskrivande analysen beskrivs innehållet i 

bloggarna relativt ytligt, därefter har texten återigen bearbetats och teman har genererats ur 

texten. Dessutom bidrar beskrivningen till att förtydliga personerna bakom bloggen samt vad 

det är för typ av blogg de driver.  

 

I den tolkande analysen går tolkningsprocessen ännu djupare. Här diskuteras de olika teman 

som plockats fram i föregående analys och exempel ur texterna har tagits fram för att ge 

understöd till dessa. Både den beskrivande- och den tolkande analysen utgår från den 

hermeneutiska tolkningsprocessen.  

Detta innebär att den beskrivande analysen blir en förförståelse för den tolkande analysen som 

ska leda till en förståelse för hur bloggarna behandlar sina privatliv i bloggen. Det innebär 

också att det är materialet som har talat och att det som valts ut för analys representeras i båda 

bloggarna.  

 

4.5 Metodreflektion  

De två blogginnehavarna uttrycker sig ganska olika, då den ena bloggaren har en journalistisk 

bakgrund. Ett val av mer likartad text i inläggen kunde ha gjorts, dock skulle detta kanske lett 

mot en mer retorisk studie. Själva formen och handlingen är nästintill densamma i bloggarna, 

båda behandlar familjeliv och jobb mycket. Bloggarna använder sig av mycket bilder och text 

för att visa sina läsare vad de gjort eller vill förtydliga med hjälp av annat än text. Just texten är 

det som skiljer bloggarna mycket åt, detta är ändå inget vi ser som ett hinder för att söka få 

svar på vår frågeställning.  

Självklart kunde texten analyserats på annat vis än det som uppsatsen gör, en kvantitativ 

textanalys hade kunnat vara aktuell för att ta fram det mer uppenbara i bloggarna. Där hade 

inläggen kunnat studeras utan att tolkas, och ändå kunna ge en klar bild av hur mycket 

bloggarna delar med sig av. För att undersöka detta hade undersökarna fått kategorisera och 

göra teman på ord som innefattar till exempel privatliv, fritidsliv och jobbliv.  

 

Semiotisk tolkning av bilder hade kunnat ge svar på uppsatsens frågeställning, här hade genom 

en kvalitativ tolkning bilderna kunnat visa hur de presenterar sig själva, sin familj och 

omgivning. Båda bloggarna innehöll mycket bilder under de sju dagar som var aktuella för 
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studien. Tiden för inläggen är en vecka, alltså sju dagar i följd, vilket skapar ett sammanhang i 

inläggen och gör det enklare att förstå än om studien hade innefattat spridda inlägg. 

Avgränsningen gör att det blir enkelt att följa bloggarna och deras aktiviteter, det blir lättare att 

få ett sammanhang och förstå bloggaren.  

 

Att använda sig av kvalitativ metod innebär att resultatet inte behöver vara sanningen, utan att 

forskarna vill söka få förståelse för varför något ter sig på ett visst sätt. I detta fall, hur mycket 

blogginnehavare väljer att dela med sig av, hur de presenterar sina anhöriga, sig själva och sin 

omgivning. Den kvantitativa studien hade till exempel kunnat visa på en slags statistisk 

överblick över hur mycket ett namn används i bloggen. Detta betyder inte i sig att bloggaren 

presenterar personen på namnet, utan att denne nämner personen i något slags sammanhang. 

Ett exempel kan vara; ”Charlie var någon annanstans idag”; detta säger inget om relationen 

mellan blogginnehavaren och Charlie. Den kvalitativa metoden ger ett bättre djup i 

undersökningen än vad den kvantitativa gör, dock kan material och typ av analys alltid 

förbättras. Trovärdighet och bekräftelsebarhet i just den här studien är att ta ut rätt material 

(relevanta inlägg) och granska texten och dess mening noggrant (genom att själva vara 

forskningsinstrument), för att sedan kunna svara på den problemformulering som finns46.  

                                                           
46

 Ostbye, H, Knapskog, K, Helland, K & Larsen L O (2004): s 120- 121 
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5 Resultat och analys 

Här kommer vi presentera resultatet av textanalyserna. Först kommer en beskrivande 

textanalys hjälpa till att ta ut teman som sedan kommer att ligga till grund för den djupare 

analysen, tolkande textanalys.  

 

5.1 Beskrivande textanalys 

 

5.1.1 Beskrivning 

Beskrivning av bloggarna kommer att ske utifrån familjeliv, arbetsliv och fritidsliv för att få en 

översikt över materialet. Materialet består av 29 inlägg från ”Att vara Charlie Schulmans 

pappa” och sju inlägg från ”Pernillas Blogg”. Beskrivningen har skett utifrån de inlägg som 

producerats under veckan, vilka studien fokuserar på. I den beskrivande analysen har texterna 

gåtts igenom ytligt, det mest intressanta och unika har plockats ut och sammanfattats. Vi har 

under denna process låtit texten tala för sig själv och tagit ut olika teman som är unika och 

representativa för hela materialet. Den beskrivande analysen kan liknas vid en förförståelse där 

beskrivning av texten och teman utgör den kunskap som ligger till grund för den tolkande 

analysen.  

 

Att vara Charlie Schulmans pappa 

Familjeliv 

Det som återkommer mest i inläggen är blogginnehavarens kärlek till sambon Amanda och 

dottern Charlie. När Schulman inte är tillsammans med sin dotter och sambo får han ofta 

mms eller mejl där Amanda berättar om vad de gör i hans frånvaro. 

Dottern Charlie är nästan alltid med vid besöken i Alex Schulmans butik, anledningen är att 

under den utvalda undersökningsveckan är Schulmans sambo Amanda sjuk. De inlägg som 

handlar om Charlie och Amanda är för det mesta centrerade till hemmet. I inläggen beskriver 

innehavaren av bloggen vardagliga sysslor så som matlagning, klädbyten på Charlie, myskvällar 

med Amanda och andra vardagsrelaterade handlingar. Många inlägg fokuserar enbart på 

Charlie, under veckan håller han två fiktiva samtal med henne där han spelar upp olika 

scenarier om vardagliga händelser. Bland annat för de ett samtal om bajs, blöjor och att hon 

gillar att vara naken.  

Ett problem som Schulman tar upp är definitionen av det kvinnliga könsorganet, han och 

Amanda vet inte hur de ska benämna det inför Charlie och uppmanar läsare att ge förslag. I ett 

inlägg presenteras närmare tusen förslag inskickade av engagerade bloggläsare. Sist i inlägget 

har tio namn, som nämns flest gånger bland kommentarerna från läsare, valts ut som möjliga 

benämningar. Schulman uppmanar läsare att rösta ännu en gång för att välja ut en slutgiltig 

benämning bland dessa tio kandidater. 

Arbetsliv 

Schulman skriver i början av undersökningsveckan under ett hyreskontrakt, detta leder till att 

många inlägg handlar om den butik han tänker starta. Han frågar i inlägget sina läsare vad han 

ska sälja i butiken, och uppmanar dem till att komma med bra idéer.  

Under tiden som han funderar på vad som ska säljas i butiken inreder han den och visar upp 

den för sin familj och sina vänner. I flera inlägg gör han detaljerade beskrivningar av butiken 
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och sin roll som butiksägare. I mitten av veckan kommer han fram till vad han vill sälja i 

butiken, böcker.  

I ett inlägg beskriver Schulman hur han inte lyckats bli lurad av att medverka i olika TV-

program, i det här fallet Ballar av stål i kanal 5 och Blåsningen i TV3. Han skriver om 

besvikelsen över att ha blivit borttagen från nomineringen i Blogg-awards, en gala som hålls av 

Vecko-revyn där priser delas ut för bästa blogg i olika kategorier.  

Schulman fick tidigare i våras ett erbjudande att hålla en predikan i Hedvid Eleonora kyrka på 

Östermalms torg, som han den här veckan förbereder sig inför. 

Fritidsliv 

Veckan börjar med att Alex Schulman fiskar kräftor med några bekanta, kräftorna förtär han 

sedan under sin pappas 90-årsdag.  

Som nämnt tidigare handlar många inlägg om sambon Amanda och dottern Charlie, men de 

inlägg som inte gör det handlar i mångt och mycket om honom själv. I ett inlägg skriver han 

om hur ett butiksbiträde gjort narr av hans stora framtänder, i andra inlägg beskriver han 

detaljerat om sina tankar och känslor omkring olika vardagliga händelser och situationer.  

Schulman skriver två långa inlägg om TV-programmen Kändisdjungeln och Idol på TV4, där 

han kritiserar både programledare och programidéer. I ett av inläggen går han hårt åt idoljuryn 

och beskriver dem och programmets programledare, Peter Jidhe, som inkompetenta och 

oprofessionella. Lika hårt går han åt programledarna för Kändisdjungeln, David Hellénius och 

Tilde de Paula, och anklagar dem för att framföra sina repliker på ett oengagerat sätt. Han 

anklagar också programmet för att vara konstlat och fejkat. 

 

Pernillas blogg 

Familjeliv 

I början av veckan åker Pernilla Wahlgren och sonen Theo till IKEA tillsammans med en 

bekant för att köpa inredning till sin nyrenoverade hall. Hon berättar om en incident, som sker 

på vägen till IKEA, då bilen går i baklås och Theo blir inlåst i bilen. Hon lyckas inte låsa upp 

bilen och under tiden som detta händer tänker hon tillbaka på en liknande händelse som 

skedde när Theo var nyfödd. Skillnaden var att det då var en av sommarens varmaste dagar 

och hon hade sin före detta man med sig som fick slå in fönsterrutan på bilen. Incidenten 

slutade lyckligt och så slutar även denna incident, Theo lyckas låsa upp bilen inifrån och de 

åker till IKEA som planerat.  

Under veckan fyller hennes son Benjamin 12 år. Hon förbereder en födelsedagsfest och 

bjuder in familj och vänner. Hon gör all mat till festen själv och dokumenterar hur hon går 

tillväga. Därefter görs en detaljerad beskrivning av festen och dess utgång. På bloggen framför 

sedan hennes son ett tack till alla som sagt grattis och förgyllt hans födelsedag.  

Förutom alla de jobbaktiviteter som hon verkar fokusera på i bloggen, beskriver hon också 

hur en fyrbarnsmammas vardag ser ut. Hon skriver om hämtning av barn från dagis och skola, 

läxor, matlagning, fritidsaktiviteter och liknande.  

Arbetsliv 

Möten och jobbrelaterade aktiviteter är ett återkommande tema under veckan. En kväll åker 

hon till Södertälje och gigar på en företagsfest, en annan kväll åker hon med sonen Benjamin 

till Gnosjö för att uppträda tillsammans med honom. Andra jobbrelaterade aktivteter är 
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intervjuer med diverse tidningar, inspelning av kortfilm för Rosa Bandet, provning av 

Nutrisse’s nya färgkollektion och det fortlöpande arbetet med The Producers. Hon diskuterar 

också i ett inlägg sin medverkan i Roast på Berns tillsammans med sina läsare. I flera inlägg 

framför Wahlgren sin tacksamhet till sina läsare och vänner som mailat bilder till henne från 

olika events.  

Fritidsliv 

I första inlägget som är aktuellt för studien sitter Pernilla Wahlgren hos frisören och övar 

repliker inför föreställningen The Producers. Hon skriver då att hon aldrig känner sig så ful 

som när hon sitter hos frisören, och reflekterar över sin egen spegelbild.  

Hon berättar om ett event där hon varit och tittat på en ny skokollektion med dotter och 

vänner. 

 

5.2 Tolkande textanalys 

5.2.1 Teman 

Vid uttagningen av teman har materialet fått tala, det vill säga att det är innehållet i inläggen 

som fått avgöra vilka teman som studien kommer att titta närmare på. Dessa teman är 

representativa för bloggarna i stort men eftersom inläggen skiljer sig åt nämns temana olika 

mycket i de båda bloggarna. Efter att ha gått igenom texterna har vi kunnat se att vissa inslag 

nämns oftare än andra, ett exempel på detta är familj, tankar och reflektioner, utseende och 

jobb. Genom att i sin tur titta närmre på just de här sakerna har följande teman tagits fram; 

privat i offentligheten, vardagsreflektioner, självgranskning, känslouttryck, familjeliv, arbete 

och familj. Familjen har delats in i två teman eftersom att det annars skulle bli allt för 

övergripande och svårt att gå in på djupet. Gemensamt för alla teman är att de alla 

representerar något i blogginnehavarnas privatliv, vare sig det handlar om utseende eller livet i 

offentligheten.  

 

Dessa teman utgör tillsammans delar av en helhet, för att få en förståelse för vad 

blogginnehavarna skriver om sina privatliv behövs dessa sättas in i sammanhang och därefter 

tolkas. Varje tema är en slags deltolkning, som sedan leder till ett tolkningsmönster och gör att 

slutsatser kan antas. 

I den tolkande textanalysen kommer en mer djupgående analys av inläggen att göras. Den 

kommer att utgå från de teman som tagits fram, den beskrivande delen kommer därmed att 

utgöra vår förförståelse. I den tolkande analysen jämförs också innehåll och 

blogginnehavarnas sätt att uttrycka sig. Det är materialet som har talat vi framtagning av teman 

och det är också det som kommer att tala vid den tolkande textanalysen. Däremot kommer 

analysen till viss del kopplas till frågeställningen för att få en klarhet i hur blogginnehavarna ser 

på sig själva och omgivningen samt vad de har för relation till sina familjemedlemmar. 

Analysen kommer också att utgå från de citat som plockats fram i inläggen, specifika och 

representativa för de teman som valts ut. Varje tema kommer att analyseras var för sig för att 

lättare kunna visa på skillnader och olikheter i de båda bloggförfattarnas privatliv.  
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5.2.2 Tolkande textanalys 

Privat i offentligheten 

Privat i offentligheten kan innebära olika saker, men i den här kontexten visar det på hur 

blogginnehavarna får vara offentliga även i privatlivet, men temat tar också upp deras liv som 

offentliga personer. Detta tema ansågs relevant eftersom att blogginnehavarna är kända av 

allmänheten sedan tidigare, ett faktum som bidrar till att gränsen mellan vad som är privat och 

offentlig information blir otydlig. 

Eftersom att båda bloggförfattarna i studien är offentliga personer innebär det att deras 

privatliv till viss del redan är känt av allmänheten. Det går heller inte att bortse från detta då 

mycket av det som tas upp i bloggarna berör deras liv som offentliga personer. I bloggarna 

kan de vara ännu mer privata och visa sina egna tankar och känslor kring händelser i vardagen, 

men inte alltför sällan lyser offentligheten igenom.  

 

”När jag och Theo äntligen kom hem var Nicke och Laila redan här. Vi käkade sushi och fikade. Sen 

vällde det in 10 tjejkompisar till Bianca, som tyckte det var hur kul som helst att Nicke&Nilla och Laila 

Bagge var här på en och samma gång” (Pernillas Blogg, 12 sept 2009) 

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på hur offentligheten tränger in i bloggarens privatliv. Utåt 

sett är hon en känd, offentlig person, men även vid privata tillställningar blir hon tagen för den 

offentliga person hon är och inte den privatperson som hon egentligen är. I citaten ovan 

beskriver hon hur hon blir igenkänd av sin dotters kompisar som en del av duon 

”Nicke&Nilla”. Detta innebär att hon får leva med sina rollfigurer även i privatlivet.  

 

”Och då stirrar min "klippgranne" på mig med undran i blicken och tänker att, hon måste ha blivit knäpp 

på riktigt, den där Pernilla Wahlgren...!” (Pernillas Blogg, 10 sept 2009) 

 

Även detta citat är ett exempel på hur bloggaren alltid får leva i offentligheten, inte ens på en 

frisersalong kan hon vara anonym. Med tanke på att hon är en offentlig person måste hon 

även här tänka på hur hon beter sig och att alla handlingar kan få konsekvenser för hennes 

privatliv. 

 

”Ett dokumentärfilms-team följer mig i min vardag. Igår var jag på Camilla Läckbergs releaseparty för den 

nya deckaren hon skrivit.”(Att vara Charlie Schulmans pappa, 16 sept 2009) 

 

Ett annat exempel på att blogginnehavarna är offentliga personer är i inlägget ovan när den 

ena blogginnehavaren går på releasefest för Camilla Läckbergs nya bok. Han låter ett filmteam 

följa honom och dokumentera olika incidenter och hur han beter sig på festen. Däremot visar 

inte detta inlägg, som inläggen ovan, hur blogginnehavaren behöver vara offentlig även i sitt 

privatliv. Det kan bero på att han, till skillnad från föregående bloggare, inte har flera olika 

rollfigurer som han spelar utan han är alltid den han är, både privat och i offentliga 

sammanhang.  

Detta gör han trots att all information som publiceras på bloggen är offentlig och när som 

helst kan dyka upp i kvällstidningar och skvallerpress 
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Vardagsreflektioner 

Temat Vardagsreflektioner handlar om blogginnehavarnas tankar om omgivningen, 

vardagssituationer, TV program eller andra åsikter. Det här temat tar upp hur 

blogginnehavarna uttrycker sina åsikter och kritiserar andra människor och händelser. Kritiken 

kan vara både positiv och negativ. 

En stor skillnad mellan bloggarna är att den ena bloggaren delar med sig mer av sina tankar 

och åsikter än den andra. Detta gäller främst åsikter och kritiseringar av omgivningen och 

saker i personernas vardag. Dessa tankar är relativt ytliga och till viss del även provocerande.  

 

”Häpen tystnad, stora ögon, DET ÄR INTE SANT och jämfotahopp ut i hallen där en lite för gammal 

programledare står och hoppar och försöker se entusiastisk ut. 

Det där greppet – det var inte BRA utan SKIT-bra - hur många gånger tänkte de köra med det? Räcker det 

inte snart? Så fort jag slår på Idol ser jag det. Om och om igen. Det var inte bra. Det var skitbra. Herregud. 

Håller jag på att bli galen eller känner ni också att DET FAN I HELVETE FÅR VARA NOG 

NU MED DET DÄR RUTTNA TRICKET. Kan de inte komma på något roligare? Om de nu är så 

jävla dumma i huvudet i den där juryn, så kan de väl ta in en manusförfattare som skriver några oneliners åt 

de här människorna?” (Att vara Charlie Schulmans pappa, 17 sept 2009) 

 

Ovan kan vi läsa hur den ena bloggaren kritiserar ett stort nöjesprogram i Sverige. Han 

kritiserar inte bara programledaren utan också den jury som finns i programmet. Åsikterna är 

relativt starka och han drar sig inte för att säga vad han tycker. Genom att han skriver det han 

tycker får läsarna en bild av hur han är som individ och inte som offentlig person.  

 

”De berättade inte att det var en halv-tysk film. Först trodde jag bara att de lagt på ljudet illa. Sen upptäckte 

jag att kommissarien inte alls är svensk. Han är tysk. Sen upptäckte jag att den där reportern också var tysk. 

Och polisassistenten. Helvete, hälften av människorna var tyska! 

Det såg inte klokt ut. Det var OLIDLIGT.” (Att var Charlie Schulmans pappa, 13 sept 2009) 

 

En nämnvärd skillnad är att den ena bloggaren delar med sig vitt och brett av sina åsikter, 

vilka ibland känns som om de är tänkta att provocera omgivningen redan från första början. 

Han verkar inte dra sig för att hänga ut någon annan, heller inte för att uppröra eller såra 

någon. Det är svårt att säga om han skriver så för att det är så han tycker eller om han skriver 

så för att andra ska reagera. 

 

”Jag har nämligen läst igenom alla era kommentarer om "Roasten". Och jag kan bara säga att jag håller med 

er helt! Allt var verkligen inte roligt. Vissa skämt var bara plumpa. Vissa saker skämtar man inte om kan 

man tycka. Men nu hade jag ju gett mig in i leken och fick leken tåla.. .Jag är hårdhudad och tål det mesta, 

men de som gick över gränsen föll mest på eget grepp tycker jag. Jag är iallafall jätteglad att ni gillade min 

avslutningsroast och att den gick hem så bra!” (Pernillas Blogg, 15 sept 2009) 

 

Den andra blogginnehavaren publicerar få inlägg om medieprofiler och program hon 

medverkar i, och undviker att kritisera. Exemplet ovan är dock ett av få där hon väljer att ha 

en lite hårdare och negativ syn till sin omgivning. Däremot har hon en tendens att hela tiden 

vända negativa situationer till något positivt och istället för att kritisera programmet framhåller 
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hon sig själv som en hårdhudad och tålig kvinna.  

 

Självgranskning 

Självgranskning är uttalanden om utseende, yttre skönhet och ytliga känslor. 

Individerna i studien är medvetna om att de är ständigt granskade, detta är något som märks 

genom att de skriver om hur de ser på sig själva utseendemässigt. De reflekterar över hur de 

ser ut i olika situationer, de är väldigt kritiska till sig själva. 

 

”Dessvärre hade jag glömt mina ’Ulla-skor’ hemma, så jag fick be fotograferna att inte fota mina fötter, då 

mina privata skor inte alls passade ihop med resten av "Ulla-looken".” (Pernillas Blogg, 16 sept 2009) 

 

Detta citat visar att bloggaren är medveten om sitt yttre. Hennes privata skor kan men 

används inte till en fotografering av hennes karaktär i en revy. I ett annat inlägg berättar 

bloggaren om hur hennes stylist för revyn inte behöver ordna med skor för att hon har så 

många privata till förfogande. Även detta visar på att hon är klädmedveten och att hon tänker 

på att hon ska se bra ut i alla situationer. Något hon inte tänker på är att hon i och med detta 

använder sina privata ägodelar till en offentlig situation.  

 

”Jag känner mig aldrig så ful som när jag sitter hos frissan. Stark belysning så man ser varenda rynka man 

har (och även de rynkor man trodde man inte hade..!) 

För att inte tala om sina buskiga, onoppade ögonbryn som man inte heller tänkt på innan, men som nu 

skrämmer livet ur en när man sitter där i sin fula svarta "klippkappa" och inte kan ta sig nånstans! 

Man stirrar på den bleka varelsen i spegeln med ögonbryn som en farbror - och inser att: WOAA! Det är ju 

JAG!” (Pernillas Blogg, 10 sept 2009) 

 

Det som kan utläsas från citatet ovan är att bloggaren är kritisk till hur hon ser ut i en viss 

situation. Hon är medveten om att hon inte är perfekt, men hon skriver det på ett sätt som de 

flesta kvinnor förmodligen känner igen sig i. Detta gör att läsare kan identifiera sig med 

bloggaren.  

 

”Jag lade fram mina varor på disken och expediten, en ung grabb, pekade på diskborsten, flinade mot mig och 

sa: "Ska du ha en ny tandborste?" Jag tittade upp mot honom, såg att hans avsikt inte alls var ond och sa: 

’Ja, precis!’ Men på vägen ut kände jag, det där gjorde mig, nej, jag vet inte.” (Att vara Charlie Schulmans 

pappa, 15 sept 2009) 

 

Den ena bloggaren råkar ut för en kommentar om sitt utseende, detta gör att han reflekterar 

över det på bloggen. Däremot går han inte in på djupare i ämnet, kanske för att han känner sig 

kränkt eller bara för att slippa en debatt om sitt utseende. Av inlägget att döma är denna typ av 

kommentar något han verkar råka ut för ofta, och detta visar en annan sida av bloggaren då 

han istället för att kritisera andra kritiserar sig själv, genom sitt utseende. 

 

Känslouttryck 

Känslouttryck berör uttalanden rörande personens egna känslor, till exempel kärlek till 

familjen eller andra känsliga angelägenheter. Detta tema skiljer sig ifrån temat Självgranskning 

på så sätt att de känslor som uttrycks i det här temat är djupare och mer riktat åt familj och 
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den närmaste kretsen. Här tar de innersta känslorna uttryck. Bloggförfattarna delar med sig av 

sina djupaste känslor gällande sina barn och partners, men de utelämnar intima känslor som 

till exempel sex och gräl. I bloggarna går också att utläsa familjens känslor gentemot 

blogginnehavarna. 

 

”Han tryckte sina små läppar mot rutan och pussade mot mig och sen lyfte han armarna mot rutan och ropade 

"Mamma , bääja" - (bär mig , mamma...) 

DÅ kände jag bara att jag pallar inte mer. Jag vill ha ut min unge därifrån NU!!” ( Pernillas Blogg, 12 sept 

2009) 

 

Det är inte bara blogginnehavarnas känslor som uttrycks i bloggarna, det är 

familjemedlemmars känslor också. I den ena bloggen beskrivs situationer där känslor kommer 

fram extra mycket, men utöver detta är bloggaren inte så frikostig med att berätta om just sina 

egna känslor, hur hon känner för familj och vänner. Beskrivning av detta sker i denna blogg 

genom handlingar, där hennes känslor är ganska ytliga. 

 

”Jag känner mig fortfarande idag – och ännu mer nu än någonsin - så märkligt pirrig när jag är med 

Amanda. Som en nyförälskad. När jag kommer hem från jobbet stoppar jag in skjortan i byxorna och 

kontrollerar hur jag ser ut i håret innan jag går in. Det kittlar i magen när hon kysser mig. Jag känner mig 

ful och klumpig när jag befinner mig vid sidan av hennes elegans. Jag uppfattar henne fortfarande som så 

gnistrande vacker att jag måste vika ner blicken när hon tittar på mig länge. Jag vet ingen som säger mer 

intressanta saker än Amanda. Jag vill därför veta vad hon tycker om precis ALLT (och så händer det att jag 

gör de åsikterna till mina egna när hon inte är med).” (Att vara Charlie Schulmans pappa, 16 sept 2009) 

 

I detta inlägg exponerar blogginnehavaren sina känslor tydligt, det visar på en känslighet och 

öppenhet inför omgivningen, men också hur han känner för familjemedlemmar och andra 

personer i sitt liv. Han vågar skriva hur han känner väldigt detaljerat, något som annars kan 

vara mycket privat information och inte angår någon annan. Många inlägg i bloggen liknar 

texten ovan, vilket gör att ingen kan ta miste på hur bloggaren känner för sin familj.  

 

Familjeliv 

Familjeliv är i stora drag uttalanden om familjelivet, relationer, barn och föräldrar samt 

partners. I temat behandlas familjelivet och de aktiviteter som händer omkring familjen. 

Något som temat Familjeliv behandlar är också hur blogginnehavarna gör familjen delaktig i 

olika jobbsituationer.  

Bloggförfattarna beskriver sina bloggar som mamma- och pappabloggar, detta gör att läsarna 

förstår att familjen är i fokus. De skriver mycket om sin roll som förälder och om deras 

relation till sina barn. Av inläggen att döma framgår det tydligt att relationen till familjen är 

viktig. 

 

”Jag ser på vår dotter där hon cyklar på rygg i sängen och Amanda som står lutad över henne och trycker 

henne i magen och säger ’OJ’ och känner bara en omskakande lycka. Jag önskar inget mer än detta. 

Tillsammans med kvinnan jag älskar har jag bildat en familj. Jag är inte längre en och inte heller två. Jag är 

tre och vi är familjen Schulman.” (Att vara Charlie Schulmans pappa, 16 sept 2009) 
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Här skriver bloggaren väldigt personligt hur han ser på sin sambo och dotter. Han beskriver 

familjen som en helhet, att de tre individer i hans familj blir ett tillsammans. Han skriver om 

familjelivets bergodalbana, där både positiva och negativa händelser och tankar får utrymme. 

 

”När vi var klara med repet plockade jag upp Bianca i skolan och sen åkte vi och mötte upp Theo och pappa 

Jocke på leklandet. Theo älskar ju att vara där, så vi blev kvar en bra stund.” (Pernillas Blogg, 16 sept 

2009) 

 

Bloggaren skriver om relationen mellan sig själv och sin sons pappa. Inlägget ovan kan tolkas 

på två olika sätt, det första är att sonen älskar leklandet för leksakerna och aktiviteterna som 

sker där inne. Men det kan också vara så att han älskar det för att det är där hans familj blir 

hel, både mamma och pappa är där samtidigt. Det är väldigt sällan som blogginnehavaren 

skriver om familjen som en helhet, utan hon beskriver dem ofta som olika individer. Familjen 

gör mycket tillsammans men de beskrivs aldrig som en helhet. Något annat som inte tas upp i 

inläggen är hennes kärleksrelationer, hon är ensamstående och verkar inte vilja nämna denna 

privata angelägenhet i sin blogg. 

 

Arbete och familj 

En del av blogginnehavarnas yrken är att vara offentliga. Eftersom de är offentliga personer 

blir deras familjer också offentliga i och med att de nämns i bloggarna och ofta är delaktiga i 

personernas arbetsliv. Bloggförfattarna har lyckats kombinera sina arbetsliv och med sina 

familjeliv, något som gör att de har mycket tid till sina familjer. Därför placerades dessa citat 

under temat Arbete och familj istället för under Familjeliv. 

 

”Jag och Benjamin uppträdde alltså på Brahefestivalen i Gnosjö i lördags. 

Efter konserten så signerade vi våra skivor och skrev autografer till alla som ville ha. Och det var typ - 

ALLA! Jag tror vi satt i en timme och skrev oavbrutet. 

Men det känns ändå bra när man har tid att sitta kvar och skriva så länge , så att ingen behöver gå därifrån 

besviken. Även om Benjamin såg ganska mör ut i slutet, stackarn.... :-)” (Pernillas Blogg, 13 sept 2009) 

 

Det som framgår ur citatet är att bloggaren och hennes son jobbar tillsammans. De sjunger 

och skriver autografer på ett event. Den här familjen har lyckats synkronisera jobb och familj 

genom att vara engagerade i samma bransch och ha förståelse för varandras arbetsuppgifter.  

 

”En vanlig dag på jobbet.....! :-) 

Efter att ha kört Bianca till skolan och Benjamin till teatern, så hann jag - trot eller ej - precis i tid till mitt 

morgonmöte! Ok, liiiite försent kom jag , men det vara för att jag inte hittade nån parkeringsplats och fick 

cirkla runt adressen några varv innan jag hittade en plats att stå på. 

Theo roade sig med att kolla på "Bananer i Pyamas" under hela mötet och uppförde sig exemplariskt!” 

(Pernillas Blogg, 12 sept 2009) 

 

En vanlig dag på jobbet för den här bloggaren är att ta med sig sina barn till arbetsplatsen. 

Arbetar hon inte tillsammans med dem så kan hon ta med dem till jobbet. I exemplet ovan 

skriver hon om hur duktig hennes son är som inte utgjort något problem alls på hennes möte. 



 27 

Eftersom att sonen har vuxit upp med en mamma i offentligheten har han lärt sig hur han ska 

bete sig i sådana här situationer.  

 

”Jag har lite jobb att göra och Charlie får sitta med mig i soffan. Hon verkar mycket nöjd med sakernas 

tillstånd. Jag svarar på ett mejl och Charlie sitter och hummar och stoppar fingrarna i munnen.” (Att vara 

Charlie Schulmans pappa, 11 sept 2009) 

 

Ännu ett exempel på hur blogginnehavarna involverar sina familjer i arbetet eller tar med dem 

syns i detta citat. Bloggförfattarna har gjort det möjligt att kunna ta med barnen och ändå 

fortsätta med sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.  

Att blogga är båda bloggförfattarnas jobb, därför engagerar de båda blogginnehavarna familjen 

i sina arbeten enbart genom att nämna dem i bloggen. Bloggen är en del av deras liv som 

offentliga personer och när barnen nämns blir de också offentliga personer, vars liv kan följas 

av människor över hela jorden.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att blogginnehavarna inte är rädda för att lämna ut information om sig 

själva eller sina anhöriga på bloggar. Offentliga personer är ofta måna om att inte lämna ut 

information om sig själva till media eftersom det kan hamna på förstasidan och bli nyheter, 

däremot väljer de att vara personliga och skriver mycket om sina privatliv på respektive 

bloggar. Resultatet visar också att både Alex Schulman och Pernilla Wahlgren skriver mycket 

om familjelivet i sina bloggar. Barnen nämns ofta, både i familjelivet och i arbetslivet. 

De är också relativt frikostiga i att dela med sig av information om dem själva, vad som skiljer 

dem åt är hur de reflekterar över dessa händelser. Den manliga bloggaren visar också en 

tendens till att kritisera omvärlden mer än den kvinnliga bloggaren. Hans inlägg har ofta en 

antydan till att vara både ironiska och i viss mån även sarkastiska, samtidigt är de i många fall 

också mer personliga och djupare än den kvinnliga bloggarens inlägg. 

 

Genom en beskrivande analys söktes en förförståelse till vad bloggarna innehöll för 

information. Utifrån det togs teman ut som var unika och genomgående för texterna, de 

teman som genererats ur texterna var Privat i offentligheten, vardagsreflektioner, 

självgranskning, känslouttryck, familjeliv och arbete och familj. Temana i den beskrivande 

analysen stämmer överrens med den information som finns i bloggarna, citaten i den tolkande 

analysen förstärker detta och visar att det är dessa olika typer av personlig information som 

förekommer mest i bloggarna. 
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer resultatet att diskuteras. Detta kommer att ske utifrån de olika 

frågeställningarna för att på ett lätt sätt kunna särskilja de olika typer av personlig information 

som utelämnas i bloggarna.  

6.1 Vilken slags personlig information delar de med sig av i bloggen? 

Av vad som nämns i McCullagh’s studie (2008), verkar många vara relativt medvetna om vad 

de kan lämna ut och vad de inte kan lämna ut i bloggen, ett exempel på detta är oron för att de 

som läser bloggen ska kunna identifiera blogginnehavaren. I de här båda bloggarna är detta 

inget problem eftersom de båda redan är offentliga, kända personer inom mediebranschen i 

Sverige. Däremot kan vi genom att analysera inläggen se en tendens till att bloggarna skiljer 

mellan privat och personlig information. Dock är det är svårt att säga vad just skillnaden är 

mellan privat och personlig information, men i dessa bloggar ser vi personlig information som 

någonting som blogginnehavarna gärna delar med sig av. Informationen kan vara både intim 

och självutlämnande men trots detta känns det som att blogginnehavarna väljer att inte nämna 

vissa saker. Ett exempel på detta är när Alex Schulman i ett inlägg beskriver sin kärlek till 

Amanda. I inlägget är han relativt självutlämnande i sina beskrivningar men samtidigt känns 

det inte som att han nämner precis allt, att det finns en del saker som han inte vill dela med sig 

av till sina läsare. Detta innebär att bloggaren är så pass personlig att läsarna lär känna 

individen bakom bloggen men inte så privat att han lämnar ut sig själv helt och hållet. 

 

De teman som genererats ur materialet är också den information som publiceras i bloggarna. 

Privat i offentligheten, Vardagsreflektioner, Självgranskning, Känslouttryck, Familjeliv samt 

Arbete och familj är det som beskrivs mest i den här typen av offentliga bloggar, det är dessa 

ämnen som träder fram och gör att bloggarna är så informationsrika omkring familjelivet som 

de är.  

 

Som vi nämnt tidigare finns det tre teorier för vilken slags personlig information som bloggare 

delar med sig av i bloggar, Privacy Theory. Att placera in de teman som genererats i analysen under 

Privacy theory är inte svårt, de är alla personliga men till olika grad. Informational privacy innebär att 

blogginnehavarna delar med sig av privat information, men till en viss grad. Bloggens karaktär 

ses mer som en slags förteckning över vad de har gjort under den gångna veckan. Inget av de 

teman som tagits ut kan placeras in under den här teorin eftersom att båda blogginnehavarna vill 

dela med sig av mer personlig information. Vissa citat som tagits upp i analysen faller ändå under 

den här teorin men det ser vi mer som ett exempel på att blogginnehavarna inte kan vara 

personliga i allt som de skriver. 

 

Många av de teman som genererats i analysen kan placeras under Accessibility privacy. Teorin 

innebär att blogginnehavarna delar med sig av erfarenheter och händelser som sker i deras 

vardag. Skillnaden mellan denna och föregående teori är att de här berättar mer om sig själva 

men de kontrollerar fortfarande till viss mån vilken information som sänds och vilka som får 

ta del av den. Arbete och familj, vardagsreflektioner och familjeliv är alla teman som passar in 

här. Här får läsarna en större inblick i bloggförfattarnas vardag och lär känna 
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blogginnehavarna på en mer personlig nivå, detta gäller inte bara informationen om 

författarna av bloggarna, utan även om deras omgivning.  

 

I Expressive privacy går blogginnehavarna ännu ett steg längre i utlämnandet av personlig 

information, Självgranskning, Känslouttryck och Privat i offentligheten är exempel på detta. 

Här delar blogginnehavarna precis som ovan med sig av sina erfarenheter fast ur ett annat 

perspektiv. Detta leder till att läsarna lär känna den person som bloggar på ett helt annat sätt 

samt att bloggaren blir mer verklig. Självgranskning och känslouttryck är ganska självklara 

under den här teorin eftersom att de visar bloggförfattarnas innersta tankar och känslor. Privat 

i offentligheten passar också in här eftersom att de som offentliga personer har förväntningar 

på hur de ska vara som privatpersoner. Detta gör att de i bloggen kan skapa en bild av hur de 

vill bli sedda av allmänheten. 

 

Ska vi placera in den information som finns i bloggarna under någon av dessa teorier blir det 

genast svårare. Detta eftersom att informationen är mer eller mindre privat beroende på vad 

det är de skriver om. Men om vi ser till bloggarnas helhet kan de placeras under varsin teori, 

Accessibility privacy och Expressive privacy. ”Pernillas Blogg” borde hamna under teorin 

Informational privacy eftersom att hon är ytlig i sina beskrivningar och sällan går på djupet när 

det kommer till hennes egna tankar och känslor. Men eftersom hon ändå delar med sig av sina 

erfarenheter och att hennes inlägg har en personlig vinkel hamnar hon under Accessibility 

privacy. Till skillnad från ”Pernillas Blogg” är ”Att vara Charlie Schulmans pappa” en mycket 

mer personlig blogg. Författaren av bloggen delar ofta med sig av sina egna känslor och åsikter 

på ett väldigt intimt sätt. Detta gör att bloggen ”Att vara Charlie Schulmans pappa” utan 

tvekan faller under Expressive privacy.  

 

6.2 Hur presenterar blogginnehavarna sig själva och sin omgivning? 

Eftersom att både Alex Schulman och Pernilla Wahlgren redan är kända är detmånga som 

redan innan har en uppfattning om bådas personligheter. Detta gör att de i bloggen kan välja 

att antingen förstärka den bild som media redan skapat av dem eller försöka ändra detta 

genom att lämna ut sig själva på ett helt annat sätt. Men eftersom deras yrken är offentlige gör 

det att de aldrig riktigt kommer ifrån offentligheten, utan de är offentliga även när de är 

privata. Att blanda jobb med privata angelägenheter på bloggen kan ge blandade känslor, 

läsare kan fråga sig om det finns någon anledning till att skriva mycket om jobbrelaterade 

saker, om det finns något bakomliggande motiv så som till exempel marknadsföring av sig 

själva eller sina jobb. Bloggarna beskriver individernas liv, jobb är en stor del av deras liv just 

nu och därför innehåller inläggen mycket information om deras projekt och arbetsuppgifter. 

Tack vare sina bloggar kan innehavarna uppmärksamma läsare om vad som är aktuellt i deras 

arbetsliv, de kan också få tips och förslag av sina läsare som kan förbättra deras 

arbetssituationer. 

 

Bloggarna är välkända medieprofiler och är därför ganska utsatta från omgivningen redan från 

början. Går de ut och handlar blir de igenkända och får ofta kritik från allmänheten, både 

positiv och negativ. Omgivningen påverkar självklart bloggarna, de är i slutändan bara 

människor och tar åt sig och reflekterar över händelser eller kommentarer som de råkar ut för 
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precis som alla andra. Hade det inte varit offentliga personer som varit innehavare av 

bloggarna hade de kanske inte blivit lika utsatta eller uppmärksammade av omgivningen. För 

många privata bloggare får vara just privata, trots att de offentliggör mycket personlig 

information.  

 

Något annat vi kommit fram till under studiens gång är vilka motiv bloggarna har för att 

blogga så som de gör. Den ena bloggaren skriver mycket detaljerat om sina känslor och 

åsikter, medan den andra är lite mer återhållsam. Det kan vara så att han vill provocera och 

skapa debatt omkring ämnet som är relativt nytt för honom, barn och familj, det vill säga att 

han är osäker och genom läsarna får feedback på allt han gör som familjefar. Dessutom är han 

mycket mer frispråkig i sina inlägg vilket vi bland annat kan se i de inlägg där han kritiserar 

idol och kändisdjungeln. Genom hans tydliga inställning till människorna i hans omgivning får 

vi också en klarare bild av hur han är som person. Dilemmat är dock huruvida han skriver så 

för att det är så han tycker och tänker eller för att skapa en reaktion hos de personer som läser 

bloggen. 

 

Den andra bloggarens anledning till att blogga verkar vara mer för uppmärksamhetens skull, 

det vill säga att hon och hennes familj ska stå i centrum. Hon skriver inte mycket om känslor, 

utan mer om evenemang och om familjeaktiviteter som hon och familjen deltar i. Hon 

framstår mer som ett fenomen än en person, då hon alltid betonar sina egna och familjens 

prestationer. Utifrån de inlägg vi studerat beskriver hon situationer som alla kan råka ut för, 

men ändå får hon sig själv att framstå som en stark individ som alla kvinnor borde se upp till. 

Det är egentligen där den stora skillnaden ligger. Medan Alex Schulman ger målande 

beskrivningar av de olika familjemedlemmarna beskriver Pernilla Wahlgren sina barn utifrån 

vad de gör och inte hur de är.  

 

6.3 Hur framställer blogginnehavarna relationen till familj och barn? 

Familjelivet är något som är väldigt centralt i båda bloggarna. Alex Schulmans syfte med 

bloggen är att skriva om hans liv som nybliven pappa och Pernilla Wahlgren har bloggat för 

tidningen mama, vilket gör att det blir naturligt för dem att dela med sig mycket av sitt 

familjeliv. Men precis som vi nämnt tidigare skiljer sig de båda blogginnehavarna åt i vilken 

information de publicerar. Båda framstår i och för sig som väldigt familjära, de umgås mycket 

med sina familjer och hittar ständigt på saker tillsammans. Däremot är Alex Schulman återigen 

mer frikostig och detaljerad i sina beskrivningar. Ett exempel på detta är i det inlägg där han 

pratar om hur mycket sambon Amanda och hans dotter Charlie betyder för honom. Där kan 

vi se att hans relation till Amanda och Charlie är väldigt stark och kärleksfull men bilden blir 

ändå inte fullständig eftersom vi inte får reda på hur de känner för honom. Pernilla Wahlgren 

pratar också mycket om sin familj, och den som står mest i fokus är den minsta sonen Theo. 

Visserligen nämns både Benjamin och Bianca mycket i bloggen men det märks att hon tänker 

mer på vilken information hon lämnar ut om dem än om Theo. Detta kan bero på att de är 

mycket äldre och också mer medvetna om vad det är som hon skriver i bloggen än vad Theo, 

som är mycket yngre, är.  

 



 31 

Något annat som är väldigt fascinerande är att blogginnehavarna på något vis lyckas 

kombinera sitt jobb med sitt familjeliv, det vill säga att de kan ha familjen med sig till sina jobb 

och även ha möjlighet att använda sig av dem i jobbet. Ett exempel på det är den ena 

bloggaren som turnerar med sin son och tar med sina familjemedlemmar till olika möten och 

inspelningar. Bloggaren har hittat luckor för att kunna ta med familjen och samtidigt eventuellt 

göra dem en del av sitt jobb. Den andra blogginnehavaren har som jobb att blogga, detta gör 

att personen i fråga bloggar intensivt om bland annat sin familj och de är därför delaktiga i vad 

som sker på bloggen till viss mån. De finns vid hans sida vid de flesta jobbrelaterade 

aktiviteter och arbetsuppgifter. Genom att jämföra bloggarnas sätt att placera in familjen i sina 

arbeten kan vi se att de är ganska likvärdiga, de försöker skapa möjlighet till att kunna vara 

med sina familjer samtidigt som de klättrar på karriärstegen. 

 

6.4 Slutdiskussion 

Både resultatet och diskussionen visar att det som bloggarna innehåller mest är familjeliv, 

aktiviteter, reflektioner över vardagen, jobb och mycket mer. Att avgöra hur personlig 

informationen är, är både svårt och ibland omöjligt eftersom det går att vara personlig på så 

många olika sätt. Vi har också kunnat se att blogginnehavarna skiljer mellan att vara privat och 

personlig, det vill säga att den information som delges identifierar och kategoriserar 

blogginnehavarna men inte så pass mycket att de utelämnar sig helt och hållet. Det framgår 

också att de båda delar med sig mycket av sitt familjeliv och att familjen många gånger är det 

centrala temat i bloggarna.  

Det är svårt att analysera och försöka förstå varför viss information lämnas ut till hela världen 

genom bloggar och Internet. Särskilt med tanke på att offentliga personer ofta vill undvika 

löpsedlar och artiklar i skvallerpressen. Trots detta är de privata i sitt bloggande men 

skillnaden här är att de själva kan välja vilken information de vill dela med sig av.  

Eftersom bloggar och dess information ständigt växer är det viktigt att studera dem vidare, 

därför har vi nedan skrivit förslag till fortsatt forskning. 
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7 Förslag på fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning skulle undersökningen kunna baseras på ett större material, 

alltså fler inlägg och eventuellt fler bloggar än vad den här studien behandlar. Detta skulle ge 

ett djupare och bättre underlag för argument till varför bloggare lämnar ut personlig 

information.  

 

En annan idé att studera vidare är att inte använda sig av offentliga personers bloggar som 

material, utan att ta allmänna bloggar och där studera hur de lämnar ut sitt privatliv. En 

jämförelse av hur offentliga personer och allmänhet lämnar ut sig själva skulle också kunna 

vara en intressant undersökning att göra. Här kan skillnader och likheter i inläggen utgöra en 

intressant studie. 

 

Som tidigare forskning visat finns det många olika genrer av bloggar, en studie som behandlar 

olika genrer och att jämföra innehållet i är ännu ett förslag till fortsatt forskning. Detta skulle 

kunna ge en ökad förståelse för varför bloggare väljer att skriva inom just de genrer som de 

gör. Användningen av bilder är ytterligare en möjlighet till fortsatt forskning. Dels samspelet 

mellan bild och text, men också skillnaden mellan text- och bildbloggar. 

Något annat som skulle kunna vara aktuellt för att utveckla den här studien skulle bortsett från 

att studera mer material, vara att göra en jämförelse med fler bloggar som behandlar familjeliv, 

mamma- och pappabloggar.  

 

Hade vi kunnat utveckla studien skulle de kommentarer som bloggare får på sina inlägg i 

bloggarna studerats. Just de bloggar som undersöktes i studien hade hundratals kommentarer 

på varje inlägg, något som är mycket intressant. Här skulle inläggens kommentarer kunna ligga 

till grund för en undersökning av samspelet mellan skribenter och läsare. Vad får skribenten 

för respons på sitt eget skrivande? Kritiseras han/hon eller diskuteras det som skrivs som en 

vanlig diskussion mellan bloggaren och läsare? Hur många kommentarer svarar bloggaren på, 

och hur många kommentarer måste bloggaren få för att ändra sitt synsätt på något eller agera? 

Det finns mycket intressant att studera inom denna kategori.  

 

Listan över förslag till fortsatt forskning inom detta ämne kan göras hur lång som helst. Med 

information och kunskap om bloggar generellt samt med ett intresse för att ta reda på varför 

individer skriver det de skriver kan många studier göras inom detta område. Området växer 

ständigt och det är därför viktigt att fortsätta forska vidare! 
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