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Den identitetsförvirring som råder i dagens samhälle tar sig en mängd olika uttryck. Ett av 

dessa är det faktum att många idag genom internet skapar sig parallella virtuella identiteter. 

En av de som gjort detta är Alexandra Nilsson, som under namnet Kissie driver en av 

Sveriges idag mest välbesökta bloggar. 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett postmodernistiskt perspektiv och teorier om social 

konstruktion undersöka identitetskonstruktion i bloggar, med fokus på bloggen Kissies.se  

Mina frågeställningar är: Hur beskrivs undersökta identitetskonstruktioner i bloggen Kissies.se? Hur skiljer sig 
beskrivningen av de olika identitetskonstruktionerna åt? och Hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande 
identitetskonstruktionen? 

För att besvara dessa frågor har jag, med utgångspunkt i det postmoderna samhället och grundat på 

teorier om social konstruktion, genom en hermeneutisk process studerat de olika 

identitetskonstruktionerna. 

Slutsatserna av denna studie är att användandet av olika identiteter skapar möjligheter att passa in i 

fler sammanhang än vad som annars vore möjligt; att det sociala utbytet har stor påverkan i 

konstruerandet av virtuella identiteter; samt att det uppstår svårigheter då en identitet rycks ut ur 

den arena där den var tänkt att existera.  
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that many people use the internet to create themselves parallel virtual identities. One of 
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character Kissie, run the blog that today is one of Sweden’s most frequent visited. 

 

The purpose of this study is to, using a postmodern perspective and theories of social 
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1. Inledning 

 
Begreppet identitet har sina rötter i antiken. Ordets ursprung finns i latinets idem, som betyder ”densamme”, ”jag 

är jag”. Man skulle kunna säga att identitet handlar om att höra hemma, dels ett kollektivt hemmahörande, dels 

ett individuellt. (Alsmark 1997:9) 

 
Vem är du? Vem är jag? I dagens samhälle råder ett slags kollektiv identitetsförvirring. Den 

personliga identiteten anses inte längre vara något konstant som vi föds med och sedan bär med 

oss livet ut, utan något som ständigt förnyas och rekonstrueras beroende på vilken livssituation vi 

befinner oss i. (Bauman 2001)  

 

Detta kombinerat med det faktum att internet erbjuder enorma möjligheter att tänja samhällets 

annars självklara, men ofta oskrivna sociala regler och normer, öppnar upp för en helt ny värld 

vad gäller identitetsskapande och hur vi upplever oss själva och varandra. I cyberrymden kan vi 

föreställa personer som vi själva skapat. (Turkle 1995) En del av den internetbaserade 

kommunikationen i vilken denna företeelse blir särskilt tydlig är bloggar. 

 

En blogg är en personlig och öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga 

inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till 

relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor. Varje blogginlägg har 

datumangivelse och bloggens läsare har möjlighet att publicera kommentarer i anslutning till dessa. 

(Nationalencyklopedin 2010 a) 

 

Min strävan efter ökad förståelse för fenomenet identitetskonstruktion i bloggar styrde mig i 

riktning mot Alexandra Nilsson, tjejen som driver en av Sveriges idag största bloggar 

(Bloggportalen 2011), och det är utifrån hennes användande av olika bloggidentiteter som ämnet 

kommer att belysas.  

 

Inspirerad av andra bloggare började Alexandra Nilsson som sextonåring i juli 2007 att blogga 

under namnet Kissie. Efter ungefär ett halvår blev hon omnämnd i en annan, populär och 

välbesökt blogg, vilket gjorde att hennes läsarantal började skjuta i höjden. (Amster 2010) I 

början av 2009 startade Alexandra den egna domänen Kissies.se (Kissies blogg b), och efter att ha 

drivit båda bloggarna parallellt i ett drygt halvår, blev hon i november 2009 avstängd från den 

portal där hon börjat sin bloggresa. (Kissies blogg a) Den blogg som fortfarande är aktiv har 

totalt runt 900 000 unika besökare per dag. (Bloggportalen 2011) Antalet läsare skiftar naturligtvis 

från dag till dag, men att Kissies blogg är en av Sveriges mest välbesökta är ett faktum. 

(Bloggportalen 2011) Att Alexandra även tjänar pengar på bloggen är något som ofta kommer på 

tal i intervjuer och andra offentliga framträdanden. 

 

…för mig just nu är det [bloggandet] ju ett jobb och det är där jag tjänar alla mina pengar. Det är ju självklart 

att man inte vill förlora sin inkomstkälla! (Olsson 2009) 

 

Alexandra själv beskriver att bloggen handlar mest om fester, shopping, mode och elakheter 

(Amster 2010), och hon har ett flertal gånger bekräftat att den karaktär som bloggen skapats för, 
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Kissie, inte överensstämmer med den hon är i verkliga livet. Följande exempel är hämtat från ett 

inslag i Tv4:s webb-tv. 

 

Jag är inte alls personlig i min blogg, för jag anser att min blogg är ett rollspel. Att ha en roll i sin blogg är just att 

kunna provocera sina läsare utan att behöva känna sig elak på ett sätt, att kunna leva sig in i den här rollen och 

kunna skriva som den personen, i mitt fall Kissie, just för att kunna få folk att tro att jag kanske är världens 

största diva och att jag tror själv att jag är Paris Hilton, vilket jag tycker är jätteroligt och jag tycker det är 

jättekul att folk går på det. (Detta är bloggen Kissie 2009) 

 

När Alexandra skriver om till synes vanliga vardagsämnen sker detta alltid vinklat ifrån Kissies 

perspektiv, överdrivet, provocerande eller som Alexandra beskriver det, ironiskt. (Ström 2009)  

 

Den konstruerade karaktären Kissie är självgod, skrytsam och vulgär i sina uttalanden. Det var 

bland annat hennes blogg som bidrog till användandet av ordet vulgo-blogg för att beskriva denna 

kategori av bloggar. (Metro 2010) Inte sällan beskylls hon för att vara elak och spydig. Många av 

hennes läsare uttrycker i sina kommentarer på bloggen sitt hat, men också sin beundran gentemot 

henne. (Kissies blogg b) Hon ömsom lovordas för att hon vågar sticka ut och vara som hon är, 

(Olsson 2010) ömsom smutskastas för sina påhopp, sina skönhetsingrepp och sitt uttryckssätt.  

(Lillemägi 2010). Det är tydligt att det finns en slags hatkärlek gentemot Kissie, att det som skrivs 

om henne skapar reaktioner, och hennes blogg fortsätter att ligga i toppen på listorna över 

Sveriges mest välbesökta. (Bloggportalen 2011)  

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. Efter den inledning som nu presenterats, kommer jag i 

kapitel två att belysa ett urval av den forskning som tidigare gjorts inom området bloggidentitet. 

I kapitel tre går jag vidare till att beskriva den teoretiska referensramen, där jag behandlar teorier 

om det postmoderna samhället, konstruktion av självet, samt internet som plattform för 

identitetskonstruktion. Avsnittet som sedan följer, kapitel 4, syftar till att beskriva denna studies 

problemformulering, syfte och frågeställningar. I metoddelen, kapitel 5, redogör jag för 

uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt och valet av metod. Jag beskriver även hur jag gått till 

väga i användningen av metoden, presenterar mitt analysmaterial, samt redovisar min egen 

förförståelse. I kapitel 6 presenteras sedan resultaten i en analys, där jag använder referat ur 

undersökta texter och tolkar dessa med egna kommentarer. I uppsatsens sista del, kapitel 7, 

presenteras en diskussion, där resultaten av denna studie kopplas till använda teorier och 

slutsatser dras. Jag avslutar det hela med att reflektera kring undersökningens kvalitet, samt ge 

förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den del av tidigare forskning som genomförts på området bloggidentitet, 

som tjänat som inspiration för min studie att presenteras.  

 
Lenhart och Fox är några av de som studerat bloggare i syfte att utforska bloggandets vem, vad 

var, när och hur. Författarna har genom ett representativt urval genomfört telefonintervjuer med 

233 bloggare i USA och framställer i sina resultat en omfattande kartläggning av amerikanska 

bloggare. Det framgår bland annat att det mest populära ämnet att blogga om är det egna livet, att 

det vanligaste syftet till varför en person bloggar är för att ge uttryck för sin kreativitet, samt att 

de flesta som bloggar inte gör detta för att få publicitet, utan för egen, personlig vinning. Den del 

av resultatet som är speciellt intressant för min studie är det faktum att en majoritet av de 

intervjuade anger att de använder sig av pseudonym, alltså ett annat namn än sitt eget, när de 

bloggar. Anledningen till detta anges vara en strävan efter att skydda sitt privatliv, att de som 

bloggar önskar sätta en skiljelinje mellan sitt liv online och livet offline. (Lenhart & Fox 2006) 
 

I artikeln I’m blogging this presenterar författarna Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz, den 

undersökning de genomfört med 23 stycken bloggare boende i Kalifornien och New York. 

Studien genomfördes i form av etnografiska intervjuer, innehållsanalys av inlägg i 

undersökningspersonernas bloggar, samt en kvantitativ analys av bloggarna och dess inlägg. I sitt 

resultat redogör författarna framför allt för olika orsaker till varför undersökningspersonerna 

bloggar: för att dokumentera sina liv; uttrycka sina åsikter; få utlopp för sina känslor; skriva av sig; 

och för att bygga personliga nätverk. Det som är intressant för min studie är den del av resultatet 

som talar om att bloggskribenterna noga överväger vad de ska skriva i bloggen och inte, vilket 

tyder på att de medvetet konstruerar sig själva på det sätt som de önskar framstå. (Nardi, Schiano, 

Gumbrecht & Swartz u.å.) 

 

En ytterligare studie som gjorts i ämnet är en magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Författaren Ekstrand anger att syftet med hennes uppsats är att 

undersöka bloggen som fenomen i relation till bibliotekariens bloggande. För att uppfylla detta 

syfte väljer hon att använda en induktiv-explorativ metod, där hon genomför intervjuer med fem 

bloggare som även är utbildade inom någon form av informationsarbete. Resultatet visar att en 

blogg erbjuder bloggaren möjligheter att presentera sig själv i vissa roller, och just möjligheten att 

spela en roll identifierar Ekstrand som kärnan i identitetsbegreppet. Genom representation av sig 

själv, bland annat genom bloggande, ges personen i fråga möjlighet att skapa sig själv och bringa 

någon form av ordning i den komplexa och splittrade identiteten. (Ekstrand 2006) 

 

En studie som påminner om denna presenteras i artikeln Using Blogging in Support of Teacher 

Professional Identity Development: A Case Study. Författaren Luehmann har gjort en fallstudie på en 

högstadielärarinna som undervisar i naturvetenskap och som parallellt med arbetet i klassrummet 

driver en blogg. Den del av resultatet som har relevans för min uppsats, är den del som handlar 

om att bloggande erbjuder möjligheter till identitetsutveckling. Luehmann redogör här för de 

faktorer som talar för att bloggande kan fungera som stöd för identitetsutveckling. Hon menar 

bland annat att det tänkande som föreligger, och fortlöpande pågår under författandet av olika 

blogginlägg, bidrar till att bloggaren får ökad förståelse av, och större visioner för sin identitet 

som lärarinna. (Luehmann 2008)
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den grund jag byggt denna uppsats på, de “glasögon” 

jag använt när jag genomfört undersökningen. Jag kommer att börja med att beskriva dagens 

samhälle (det postmoderna samhället) samt hur detta lett till ett sökande efter vilka vi är. Jag går sedan 

vidare till att beskriva hur vi som individer går tillväga för att konstruera oss själva och vår 

identitet (konstruktionen av självet) och behandlar därefter Internet som plattform för 

identitetskonstruktion, där jag först fokuserar på internet i stort, för att sedan zooma in det sociala 

mediet blogg. 

3.1 Det postmoderna samhället 
Det finns en stor mängd teorier som behandlar begreppet postmodernism. Lyon (1998) är en av 

de som kopplar postmodernitet tydligt till tänkandet om samhället och dess utveckling. Han 

menar att postmodernitet behandlar de stora sociala och kulturella förändringar som började ske i 

vissa delar av världen i slutet av 1900-talet. (Lyon 1998) Den tidigare, modernistiska 

samhällsordningen tilldelade stor tilltro till förnuftet, till den mänskliga förmågan (Lyon 1998) 

och till att världen så som vi ser den bygger på gömda strukturer, vilka kan avslöja sanningar om 

verkligheten (strukturalism). (Burr 1995) Postmodernismen ersätter till stor del denna förnuftstro 

med ett konstitutivt tvivel, (Lyon 1998) samt vänder sig starkt emot det strukturalistiska 

tänkandet. (Burr 1995) 

 

Lyotard, som är den som introducerade termen postmodernism i sin skrift La Condition 

Postmoderne (Det postmoderna tillståndet) menar att “de stora berättelsernas” tid är slut. 

Samhällets tidigare auktoriteter som religion och ideologier vinner inte längre förtroende hos den 

postmoderna människan. (Aylesworth 2005) Istället för absoluta sanningar, vilka skulle kunna 

upptäckas genom studier av gömda strukturer, talar han om individuella sanningar och många 

olika typer av kunskap tillgänglig för människor att upptäcka och utforska. (Nationalencyklopedin 

2010 b) 

 

Just denna mångfald av sanningar och verkligheter är något som är starkt kännetecknande för det 

postmoderna samhället. (Lyon 1998) Bauman (2001) menar att mångfalden av verkligheter har 

lett till ett slags urbäddning, att det på något sätt krävs av oss att hela tiden vara på språng, jagandes 

efter nya verkligheter. Där vi exempelvis tidigare hade ett och samma arbete hela livet så tvingas 

vi nu hoppa från företag till företag, och hela tiden utveckla vår karriär. Han jämför vårt ständiga 

jagande med leken ”hela havet stormar”. Vi letar efter en stol att sitta på, någonstans att höra 

hemma i samhället. Men den stol vi lyckas erövra erbjuder oftast inte någon varaktig vila, utan 

tvingar oss att ständigt vara på språng. I själva verket finns det inget som garanterar att vi 

någonsin kommer fram, får vila oss och känna att vi hittat hem. Bauman uttrycker det så här:  

Att vara på väg har blivit det permanenta sättet att leva för de (nu kroniskt) urbäddade individerna.  

(Bauman 2001:178) 

För att skapa någon form av ordning i detta kaos, söker vi människor hitta ett sätt att definiera 

oss själva, genom att konstruera oss ett jag. Hur denna konstruktion går till är något jag kommer 

att beskriva i nästa avsnitt. 
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3.2 Konstruktion av självet 

I detta avsnitt kommer jag först att presentera socialkonstruktionism, och hur den mångfald av 

verkligheter som tidigare nämnts löpande uppstår och omskapas, för att sedan fokusera på 

konstruktionen av självet, vår identitet.  

 

3.2.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismenen talar om verkligheten som socialt betingad, vilket innebär att 

verkligheten skapas i den sociala interaktionen människor emellan. (Angelöw & Jonsson 1990) 

De sociala processer som vi dagligen befinner oss i, bygger alltså upp en bild av hur verkligheten 

ser ut och skapar för oss individuella sanningar, försanthållande om världen runtomkring. (Burr 

1995) 

 

Berger och Luckmann (1998) som med sin bok ”The Social Construction of Reality” 

introducerade socialkonstruktionismen som företeelse, menar att det finns en tredelad process, 

genom vilken vi skapar vår verklighet. Denna process består av: externalisering, objektivering och 

internalisering. Om vi har en uppfattning om något, så kan denna uppfattning, genom en social 

handling bli tillgänglig för vår omvärld, d.v.s. vår uppfattning externaliseras. Vår uppfattning har nu 

fått ”sitt eget liv”, och är inte längre knuten till oss, utan existerar ute i den ”objektiva världen”, 

den har blivit objektiverad. Med tiden kan den uppfattning som vi en gång yttrat i våra sociala 

handlingar, komma att internaliseras av andra människor, d.v.s. tas upp och bli en del av deras 

verklighet och den de är. Genom denna tredelade process skapas hela tiden nya verkligheter, 

samtidigt som gamla suddas ut. (Berger & Luckmann 1998) 

 

Eftersom sanningar och verkligheter hela tiden skapas och omformas så finns det enligt 

socialkonstruktionisterna, i överensstämmande med teorier om det postmoderna samhället, inte 

någon absolut sanning. På samma sätt ifrågasätter dessa om det finns något som kan kallas 

personlighet, i den bemärkelsen att den skulle vara något konstant, inneboende i människan som 

gör oss till de vi är. (Burr 1995)  

 

Socialkontruktionismen menar att begreppet personlighet i själva verket är som något som har 

konstruerats för att förklara människors beteenden. Problemet med denna konstruktion är enligt 

socialkonstruktionister att den leder fram till ett cirkelresonemang, där vår personlighet sägs 

orsaka vissa beteenden och våra beteenden sägs avslöja den personlighet vi har. Att förklara de så 

kallade personlighetsdragen utanför detta cirkelresonemang blir svårt, kanske till och med 

omöjligt. (Burr 1995) 

 

Om det vore så att personlighet var något konstant, inneboende i alla människor så skulle detta 

innebära att alla människor i alla tider och alla kulturer skulle ha en personlighet. Det faktum att 

vissa kulturer förklarar människors beteenden utifrån gudomlig ingivelse eller övernaturlig 

påverkan istället för utifrån personlighet, försvagar denna tes. Något annat som också kan 

motivera ett ifrågasättande av konceptet personlighet som något konstant, är det faktum att vi i 

olika miljöer med olika människor ofta beter oss på helt olika sätt. I en miljö där vi känner oss 

trygga kan vi uppfattas som utåtriktade människor, medan vi, omgivna av människor vi inte 

känner, troligtvis skulle vara mer återhållsamma och kanske hålla oss i bakgrunden. (Burr 1995) 

 



 

6 
 

Socialkonstruktionismen väljer att istället för personlighet tala om identitet, något föränderligt som, 

i likhet med vår verklighet i stort, hela tiden skapas och utvecklas i det sociala livet. (Burr 1995) 

 

3.2.2 Identitet 

Betydelsen av, och studier kring begreppet identitet, har sedan slutet av 1900-talet vuxit lavinartat. 

Det tycks som om vi alla ständigt är på jakt efter, och i full färd med att omforma vår identitet. 

Det som en gång sågs som något förutbestämt, en mänsklig natur, har under senare år kommit att 

omformuleras till något som vi själva måste snickra ihop och göra användbart. Vår plats i 

samhället kommer inte längre som en gåva, utan som något vi måste prestera. (Bauman 2001)  

 

Från dagen då vi föds startar en process av att ge oss en identitet. Utifrån exempelvis vilket kön 

vi är av, vad vi ska heta och vem vi liknar så placeras vi in i vissa fack. Kanske döps vi in i en 

religion, vi tilldelas en viss nationalitet, och tid, plats och datum för vår födsel skrivs noggrant ner 

i journaler och dagböcker. (Jenkins 2008) 

 

Vår identitet fortsätter sedan att bildas och omformas utifrån de personliga intryck vi tar till oss, 

och de interpersonella möten som sker i vårt liv. Man kan säga att identiteten är något som 

existerar mellan människor istället för i människor. Den identitet vi tilldelar en viss person får sitt 

utlopp just i interaktionen med andra människor, det är i det sociala utbytet som vår identitet blir 

synlig. Om vi inte hade andra människor omkring oss att ha detta utbyte med, hur skulle vi då 

uttrycka exempelvis omsorg, blyghet eller generositet? (Burr 1995) 

 

Problemet med identitetsformande i det postmoderna samhället är de snabba skiften som hela 

tiden äger rum, där de identiteter som tidigare varit mest eftertraktade och högst rankade, 

plötsligt förlorar sin dragningskraft till fördel för en annan identitetstyp. Detta innebär en slags 

aldrig sinande oro bland samhällets invånare, vilka är på ständig jakt efter ”rätt” identitet. 

Svårigheten för individen blir att hålla sig så pass uppdaterad och vaken att hon hinner vika av in 

på en annan identitetsväg innan den identitet hon först varit på väg till så att säga plockas bort 

från marknaden, innan den svårerövrade identitetsramen raserats. (Bauman 2001) 

3.3 Internet som plattform för identitetskonstruktion  
Utifrån socialkonstruktionismen ser den moderna människan annorlunda på bilden om den tidigare fast 

etablerade tanken om den absoluta sanningen som ledsagare och förebild till hela samhället. Hon utformar istället 

sina egna, individuella sanningar och lever efter dem. I teorin innebär detta att hon lever och låter andra leva så 

som det passar dem, samtidigt som hon utgår ifrån att alla andra gör likadant. Praktiken ser något annorlunda 

ut då sociala värderingar och normer spelar in och formar samhällets kognitiva beteende. Normen passar dock inte 

alla, inte i samhällets vardag och än mer tydligt inte i den virtuella världen, speciellt inte då internet underlättar en 

konstruktion av den önskade identiteten. (Jenkins 2004) 

 

I vårt samhälle finns vissa rättigheter och skyldigheter som grundar sig i de sociala normer och 

oskrivna regler som vi tillsammans har skapat. Om vi agerar utanför dessa ramar, så får detta 

konsekvenser på ett eller annat sätt. (Turkle 1995) På internet, däremot, skalas dessa sociala 

normer och regler bort. Det finns visserligen en netikett som talar om hur man bör agera och inte 

agera i den digitala världen, men att bryta mot denna har inte samma följder som att bryta mot de 

normer vi har i vårt liv offline. Detta faktum innebär att vi erbjuds helt nya möjligheter att på 

nätet framställa oss på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten offline. Vi kan välja 
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att framhäva och rikta fokus på de delar av oss som vi vill visa upp, vilket innebär att en 

fragmentarisk bild av oss själva framträder, vi så att säga skapar oss en eller flera 

internetidentiteter. Dessa internetidentiteter behöver heller inte vara knutna till vår fysiska kropp, 

utan vi kan skapa karaktärer som ”lever” virtuellt, och själva, som skapare av dessa hålla oss 

anonyma. (Jenkins 2004) 

 

Internetidentiteter kan skapas på många olika sätt. Ett av dessa är genom onlinespel, där 

karaktärer kan beskrivas skapas genom knapptryckningar på datorn. Eftersom spelet är 

internetanknutet så påträffas här en mängd karaktärer som styrs av personer från olika delar av 

världen. Genom att skriva in olika kommandon på datorn så kan man få sin onlinekaraktär att 

agera och interagera med andra karaktärer. Karaktärerna tilldelas det namn, utseende och de 

egenskaper som personen vid tangentbordet önskar, och får på så sätt ett liv online. I själva 

behöver man här inte begränsa sig till en karaktär, det finns i dessa onlinespel stora möjligheter 

att skapa sig flera olika karaktärer utifrån vilka man kan agera parallellt. Dessa identiteter behöver 

heller inte vara särskilt verklighetsförankrade. När man exempelvis ska ange vilket kön den 

skapade karaktären ska ha, finns det ofta fler än två val. I spelet WaterMOO presenteras bland 

annat följande möjligheter vad gäller karaktärens kön: man, kvinna, neutral, och endera. I 

onlinespelens värld finns det på även många andra områden liknande möjligheter att framställa 

sig på ett sätt som ligger mer eller mindre långt ifrån verkligheten utanför internet. (Sundén 2002) 

 

Ett annat sätt att visa upp oss själva på det sätt vi önskar, är genom användandet av sociala 

medier. (Turkle, 1995) Sociala medier kan beskrivas som internetbaserade tjänster där användarna 

har möjlighet att skapa nya kontakter och kommunicera med varandra. Till skillnad mot 

traditionella medier så skapas innehållet i sociala medier oftast av användarna själva. (Carlsson, 

2009) 

 

Ett av de mest populära sociala medierna vi har idag är bloggar. (Våge, Stattin & Nygren 2005)  

Den som är ute efter att skapa en alternativ bild av sig själv, har hamnat rätt i bloggvärlden. De 

som bloggar väljer själva ut vilka delar av sitt liv de vill blogga om, och har således stor möjlighet 

att censurera sig själva och måla upp ett alternativt, mer eller mindre verklighetsanknutet jag, den 

bild av sig själva som de önskar förmedla. (Jenkins 2004) 

 

Jag har tidigare beskrivit att identitet i stor utsträckning handlar om att höra hemma någonstans. 

En konstruerad identitet kan således ses som ett försök att skapa sig en identitet som passar in på 

den plats där man vill höra hemma, vilket innebär att presentationen av mig själv sker på ett 

uträknat och strategiskt sätt. Steget från denna beskrivning av en konstruerad identitet, till 

begreppet roll blir då inte särskilt stort. En roll definieras av Nationalencyklopedin (2010 c) som 

den figur som en skådespelare framställer på scen, i film etc. Likt en skådespelare som spelar en roll så 

söker den som konstruerar sig en identitet att framställa sig på ett visst sätt.  

 

Någon som ofta förknippas med teorier kring rollspel i vardagen är Goffman (1959), som 

använder sig av metaforer från teatervärlden för att beskriva de roller vi spelar. Han menar att vi 

alla är aktörer som, innan vi kliver på scenen tar på oss masker för att spela upp vissa roller och 

således styra de intryck andra ska få av oss.  
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Under den tid då vi, som aktörer befinner oss på scenen, visar vi upp en viss fasad. Goffman 

(1959:28) betecknar denna fasad som den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller 

omedvetet används av individen under hans framträdande. Fasaden har vissa huvudingredienser som krävs 

för att vi ska kunna spela vår roll. Den främsta av dessa är inramningen, vilken bland annat syftar 

på den plats där rollspelet äger rum. Denna inramning är knuten till en specifik plats, vilken alltså 

är nödvändig för att den aktuella rollen ska kunna ageras utifrån. Att agera utifrån rollen på ett 

ställe utanför den aktuella inramningen är således inte möjligt. (Goffman 1959) 

 

Utöver själva inramningen, finns det även, enligt Goffman (1959) en personlig fasad, som 

innefattar de attribut som tydligt kan sammankopplas med den aktuella rollen. Exempel på 

sådana attribut är kläder, ålder, utseende och sätt att uttrycka sig. Vi som aktörer förväntas alltså 

se ut och agera på ett sätt som överensstämmer med de attribut som tilldelats den vår aktuella 

roll. (Goffman 1959) 

 

När föreställningen är slut, kliver vi ner från scenen, även kallad den främre regionen, och in till 

en slags gömd plats, den bakre regionen, där vi tar av oss den mask som betecknar vår roll, och 

istället kan vara ”oss själva”. För att upprätthålla den roll vi spelar, så kräver detta att vi under vår 

tid i den främre regionen utesluter beteenden som är oförenliga med rollen. Eftersom vi som 

människor är för komplexa för att passa in i en mall, så är det högst troligt att vi har behov av att 

agera även på ett sådant sätt som inte stämmer överens med vår roll. För att ändå upprätthålla 

rollspelet så söker vi förlägga det med rollen oförenliga beteendet till den bakre regionen. Om ett 

sådant beteende skulle smyga sig in på den främre regionen skulle detta leda till ett pinsamt 

avslöjande av den mask vi tagit på oss, och vi skulle troligen förlora vårt anseende vad gäller den 

roll vi spelar. (Goffman 1959) 

 

Något som bör poängteras här är att vi alla i hög grad spelar, inte bara en, utan många olika roller 

parallellt, vilket försvårar ytterligare vad gäller förmågan att hålla isär de olika rollerna. (Goffman 

1959) 

 

En invändning som ofta förekommer när Goffmans teatermetafor diskuteras, är att om våra 

sociala interaktioner med andra människor bara är ett spel, roller som vi valt att gå in i, så vore 

hela det sociala umgänget bara falskt och oäkta. Goffman menar dock att de roller vi ikläder oss i 

själva verket är en reflektion av verkliga sidor i vår person. Även om rollen inte visar fullheten av 

den vi är så blir ändå de roller vi spelar äkta på så sätt att kärnan av rollen finns någonstans inom 

oss själva. (Brante, Andersen & Korsnes 2003) 

 

När det gäller äktheten i rollspelet så målar Goffman (1959) upp två extremer av huruvida den 

som spelar rollen själv anser den vara äkta. Den ena extremen innebär att individen inte alls låter 

sig övertygas av sin egen roll, utan enbart ser denna som ett sätt att uppnå andra syften, 

exempelvis eufori över förmågan att kunna spela ett spel som iakttagarna tvingas tro är äkta.  

På den andra extremen går den agerande individen in i sin roll och blir totalt intagen av rollen, 

vilket leder till en övertygelse om att rollen är äkta. Personen i fråga lever alltså omedvetet med 

masken ständigt på sig utan att egentligen komma ihåg att den en gång sattes dit. (Goffman 1959) 

Socialantropologen R.E. Park (i Goffman 1959:27) beskriver detta på följande sätt: 
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På sätt och vis, och i samma mån som den masken representerar den uppfattning vi har bildat oss om oss själva – 

den roll som vi strävar att leva upp till – är den masken vårt sannare jag, det jag som vi skulle vilja vara. Till 

slut blir vår uppfattning om vår roll till en andra natur och en integrerande del av vår personlighet.  

 

De roller som Goffman talar om skulle bland annat kunna översättas till de identiteter vi 

använder på internet generellt och i bloggar specifikt. Vi agerar i den främre regionen, på internet, 

i enlighet med den identitet vi valt att tilldela oss själva. Antingen medvetet för att uppfattas på 

ett visst sätt, eller för att den identitet vi en gång lockats av och därför försökt leva upp till, 

omedvetet blivit en del av oss själva. (Goffman 1959) 

Turkle (1995) framställer i sina forskningsresultat en liknande slutsats. Hon menar att det vi 

upplever när vi nätverkar online inte nödvändigtvis påverkar vår offline person, men däremot 

öppnar upp för möjligheten att vi tar till oss bitar från vår onlineperson till vårt vardagliga jag och 

den traditionella synen vi har på identitet. (Turkle 1995)  

 

3.4 Sammanfattning av teorierna 

De teorier som här beskrivits kommer att fungera som en grund för denna studie. Jag har 

beskrivit att vi lever i ett postmodernt samhälle, där någon absolut sanning inte existerar, således 

finns det heller inte, i oss människor, någon inneboende konstant personlighet. Det som 

benämns som sanning, eller kunskap, är något som konstrueras i sociala processer. Detsamma 

gäller även det vi kallar identitet. En människas identitet skapas och omformas ständigt i vårt 

sociala liv, och vi strävar hela tiden efter att uppnå den identitet som för tillfället är mest 

eftertraktad. 

 

Ett sätt för oss att göra detta är, genom användandet av den virtuella verkligheten, internet. På 

internet erbjuds vi möjligheter att vara de vi önskar vara. Vi kan gestalta oss själva på sätt som 

inte nödvändigtvis stämmer överens med den person vi är offline. Eftersom de sociala regler och 

normer som vanligtvis gäller, inte i samma utsträckning existerar på internet, så finns det 

möjlighet att använda sig av starka ytterligheter och skapa sig en extrem identitet. Denna 

konstruerade identitet kan även relateras till det rollspel som vi individer spelar i vårt dagliga 

sociala liv, där vi hela tiden söker agera på ett sätt som överensstämmer med den roll vi för 

tillfället spelar.  
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4. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Det postmoderna samhället kännetecknas bland annat av jagande efter, och möjligheter att 

använda sig av flera olika identiteter. (Bauman 2001) Dessa identiteter konstrueras i det sociala 

mötet med andra människor (Burr 1995), bland annat på internet (Jenkins 2008). Internet 

generellt och bloggar specifikt har visat sig vara utmärka arenor för att just agera utifrån flera 

olika identiteter. (Jenkins 2008) Det är idag vanligt att bloggare använder sig av pseudonymer, 

och på bloggen framställer en eller flera identiteter som inte nödvändigtvis stämmer överens med 

den person som sitter bakom skärmen. (Lenhart & Fox 2006)  

 

När då antalet bloggar och dess inflytande på olika nivåer av samhället ökar (Våge et.al.), och 

begreppet identitet i vårt samhälle blir mer och mer komplext (Bauman 2001), ter det sig märkligt 

att forskning kring identitetskonstruktion i bloggar fortfarande är en bristvara. Att ytterligare 

utforska området bloggidentitet blir i högsta grad relevant och en intressant resa att göra.  

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett postmodernistiskt perspektiv och teorier om social 

konstruktion undersöka identitetskonstruktion i bloggar.  

Utifrån detta har följande frågeställningar formats: 

 Hur beskrivs undersökta identitetskonstruktioner i bloggen Kissies.se? 

 Hur skiljer sig beskrivningen av de olika identitetskonstruktionerna åt? 

 Hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande identitetskonstruktionen? 

Förtydliganden och avgränsningar 

Denna undersökning fokuserar på två olika identiteter, Kissie och Alexandra. Grundat på 

socialkonstruktionismens tankar så har min utgångspunkt varit att både identiteten Kissie och 

identiteten Alexandra är konstruktioner. Jag vill därför tydliggöra att jag i denna studie inte gör 

några som helst anspråk på att beskriva vem Alexandra Nilsson är i livet utanför bloggen. Min 

framställning av Alexandra grundar sig enbart på olika blogginlägg och jag kan utifrån detta 

material omöjligt skapa mig någon uppfattning om huruvida den person som framträder i 

bloggen stämmer överens med den Alexandra som existerar offline.  

 

På samma sätt anser jag mig inte kunna avgöra huruvida de som exempelvis beskrivs som Kissies 

vänner och familj, även existerar i livet utanför bloggen. Då det som beskrivs i bloggen enligt min 

utgångspunkt endast är konstruktioner, så avgränsar jag mig alltså från spekulationer kring de 

eventuella verklighetsförankringar som kan finnas i bloggens utsagor.  

 

Min första frågeställning syftar till att redogöra för hur identiteterna Kissie respektive Alexandra 

beskrivs i Kissies nu aktiva blogg. Jag har valt att avgränsa mig till material från Kissies nu aktiva 

blogg (Kissies blogg b), dels för att inte blanda in andra personers vinklingar, dels för att ge en så 

aktuell bild av de olika identitetskonstruktionerna som möjligt.  

Under frågeställning nummer två önskar jag jämföra den beskrivning som görs, och belysa 

framträdande likheter och olikheter i de olika identiteterna.  
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Fråga tre handlar om identiteternas utveckling. Framträder några tydliga förändringar under den 

tid jag hämtat material ifrån? Hur ser de förändringarna i så fall ut? För att besvara detta, används 

även material från Kissies tidigare blogg (Kissies blogg a). Här går jag alltså mer på djupet och 

beskriver förändringar i den fortlöpande identitetskonstruktionen. 
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5. Metod och material 

Detta kapitel syftar till att redogöra för valda metod, beskriva mitt tillvägagångssätt och det 

analysmaterial som använts, samt reflektera kring min egen förförståelse 

 

5.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Den vetenskapliga utgångspunkten för denna uppsats finns i hermeneutiken, vilket kortfattat 

innebär ett synsätt att allt i världen består av tolkningar. (Alvesson & Sköldberg 1994) Eftersom 

jag valt att använda ett socialkonstruktionistiskt sätt att se på kunskap och att detta rymmer två 

olika huvudstråk (Burr 1995), så vill jag kort presentera dessa, för att sedan förtydliga vilken del 

av socialkonstruktionismen jag använt mig av.  

 

De två olika stråk jag syftar på, är dels det som benämns socialkonstruktivism, dels det som går 

under beteckningen socialkonstruktionism. Båda dessa söker förklara det sätt på vilka olika 

sociala fenomen uppkommer. Skillnaden är den, att medan socialkonstruktivister genom att 

studera sociala processer söker efter objektiva sanningar, så menar socialkonstruktionisterna att 

ingen verklighet finns utanför de sociala processerna. Istället för objektiva sanningar så talar 

socialkonstrutionister om att det är just individens uppfattningar som skapar och ständigt 

omformar gällande sanningar. Socialkonstruktivismen hör alltså hemma i den positivistiska 

skolan, medan den socialkonstruktionism som jag använt mig av grundar sig på hermeneutikens 

sätt att se på kunskap, som individuella tolkningar. (Burr 1995) 

 

Undersökningsmetoden jag använder är kvalitativ, vilket innebär att mina anspråk på att 

generalisera är begränsade. Fokus ligger istället på att försöka skapa mig en uppfattning om de 

olika identiteterna och söka förstå hur dessa konstrueras och används. Kunskap av detta slag kan 

inte uppnås genom olika typer av mätning. Istället behöver det aktuella ämnet studeras och sedan 

tolkas, på ett sådant sätt att jag som undersökare försöker sätta mig in i situationen kring dels 

bloggen, dels de aktuella identitetskonstruktionerna. I detta syfte är den hermeneutiska 

utgångspunkten ultimat. (Hartman 2004) 

 

5.2 Den hermeneutiska processen 
Metoden som har använts för denna uppsats är den hermeneutiska processen. Eftersom min 

strävan varit att gå på djupet i forskningen kring de undersökta identitetskonstruktionerna, och 

jag vid starten av denna studie inte visste vad jag skulle stöta på för information om dessa, så var 

jag mån om att hålla alla dörrar öppna och inte avgränsa mig till ett visst material.  

 

Den hermeneutiska processen erbjuder dessa möjligheter genom att inte begränsa 

materialhämtningen till ett första steg i forskningen utan istället fungera som en cirkel. I denna 

cirkel finns fyra huvuddelar, vilka kan användas för att beskriva arbetsgången: tolkningsmönster, 

material, dialog och uttolkning. Tolkningsmönstret uppstår i dialog med materialet vilket leder till 

uttolkningar som i sin tur leder till nya tolkningsmönster, vilka används i sökandet efter nytt 

material. På detta sätt går forskningen vidare från en nivå till nästa i den hermeneutiska cirkeln. 

(Alvesson & Sköldberg 1994) 

 

I denna arbetsgång finns även två olika polariseringspar, som vart och ett av paren behöver vägas 

mot varandra, dels alterneringen mellan förståelse och förförståelse, dels den mellan del och 
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helhet. Växelspelet mellan förförståelse och förståelse respektive del och helhet är något som 

genomsyrar hela den hermeneutiska processen, och är alltså grundläggande för att kunna dra 

slutsatser och göra tolkningar. (Alvesson & Sköldberg 1994)  

 

 

 
 

Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln 
(Alvesson & Sköldberg 1994:174) 

 

5.2.1 Närläsning 

Som komplement till den hermeneutiska processen har jag använt mig av närläsning, vilken har 

sin grund i just hermeneutiken. Närläsning som begrepp är hämtat från engelskans close reading, 

och innebär att en text analyseras genom detaljstudier av densamma. Centrala delar av texten 

plockas ut och belyses sedan utifrån aktuellt tema. (Lundqvist 1987) 

 

Även här blir läsarens tolkning av texten central. Det finns i närläsning en central utgångspunkt i 

att samtliga texter har ett budskap, vilket läsaren kommer att tolka. På så sätt kan läsaren ses som 

medskapare till texten, fokus flyttas således från författaren och dennes avsikter, till läsaren, 

dennes sammanhang och tolkningar. (Wolf 2002) 

 

Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att närläsning inte nödvändigtvis behöver begränsas 

till texter, utan mycket väl kan användas även i analys av bilder. (Lundqvist 1987)  
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5.3 Tillvägagångssätt 

I enlighet med den hermeneutiska metoden började jag detta arbete med att reflektera över min 

egen förförståelse. (Se avsnitt 5.3.1) Därefter valde jag ut olika delar ur Kissies blogg, både text 

och bilder, med vilka jag inledde en dialog genom att ställa vissa frågor. (Se bilaga 1) Materialet 

analyserades dels som helhet, dels genom att gå in och studera detaljer. De svar som framkom 

ledde till olika uttolkningar, vilka gav mig ny förståelse för ämnet och som sedan ledde mig vidare 

till nytt material ur Kissies två bloggar (se avsnitt 5.3.3) Detta material analyserades, nya 

tolkningar gjordes, och ytterligare material valdes ut. På så sätt fortgick processen i ett växelspel 

mellan förförståelse och förståelse, del och helhet. 

 

5.3.1 Förförståelse  

Begreppet förförståelse är viktigt inom hermeneutisk forskning och syftar på utförarens föregående förståelse av den 

text som ska analyseras och tolkas. (Nationalencyklopedin 2010 d)  
 

Vid starten av denna studie visste jag inte mer om Alexandra Nilsson och Kissie, än att namnet 

Kissie kändes igen, och att det kunde sammankopplas med något extremt uttalande som stötts 

på. Detta innebär att jag gick in i denna studie relativt förbehållslöst och utan nämnvärd 

förförståelse, något som jag menar ger en extra tyngd åt denna undersökning.  

 

Eftersom jag under en längre tid drivit en egen blogg, vilken skulle kunna benämnas en 

dagboksblogg, så var jag redan från början väl insatt i den kontext i vilken mitt 

undersökningsmaterial producerats. Jag har själv upplevt jagandet efter läsare, den bekräftelse 

man får av en positiv kommentar på bloggen, och självklart även frustrationen över att inte 

uppfattas på det sätt man önskar. Min kunskap om, och erfarenhet av bloggvärlden anser jag 

främst ha varit till fördel i denna studie. Självklart är det även så att detta kan ha färgat mig på ett 

sådant sätt att jag av igenkännande och förståelse för den situation som kreatören av Kissies 

blogg befinner sig i, inte varit tillräckligt kritisk gentemot henne i konstruerandet av de olika 

identiteterna. Detta är dock något som jag hela tiden varit medveten om, och som gjort att jag 

löpande under studiens gång försökt ifrågasätta mig själv och påminna mig om att granska 

kritiskt. 

 

5.3.2 De undersökta identitetskonstruktionerna 

Denna studie fokuserar på två olika identitetskonstruktioner: Kissie och Alexandra. Det har 

genomgående i detta arbete varit klurigt att veta vilket namn jag ska använda när. För att hålla isär 

de olika identiteterna och för att bibehålla en tydlighet, så har jag valt att endast använda namnet 

Kissie respektive Alexandra har när det framgår tydligt att det är just identiteten Kissie respektive 

identiteten Alexandra det syftas på. Personen som ligger bakom bloggkonstruktionerna har jag 

kallat kreatören. Detta för att inte blanda ihop bloggkonstruktionen Alexandra med den 

Alexandra som sitter bakom skärmen och skriver blogginläggen. 

 

I vissa citat i bloggen beskrivs dock något som kallas ”det verkliga livet”.  
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I det verkliga livet är jag mycket snällare och trevligare än vad jag framstår i bloggen. Jag har ju satt på mig en 

"roll" kan man säga för att lura er läsare, och helt ärligt är kanske 80 % av alla mina snart 50 000 läsare så 

korkade att dom faktiskt går på det.  

(Kissies blogg b 2009-07-15) 

 

I fall som detta har det varit svårt att veta hur jag ska förhålla mig. Men med utgångspunkt i att 

allt som skrivs om de olika identiteterna i bloggen, oavsett uttryckssätt, är konstruktioner, så har 

citat som detta inte på något sätt exkluderats. Även de beskrivningar som görs i bloggen av saker 

som hänt offline, använder jag till att beskriva bloggidentiteterna. Den bakomliggande tanken är 

att allt som beskrivs i bloggen tillhör konstruktioner av de olika identiteterna. Huruvida det som 

beskrivs verkligen har hänt eller är något påhittat, kan jag inte avgöra genom att studera bloggars 

innehåll, och detta är därför något som jag tydligt avgränsat mig ifrån. (Se kapitel 4)  

 

Svårigheten vad gäller inlägg som handlar om ”det verkliga livet” är att veta vilken av de olika 

identiteterna som kan analyseras utifrån det som där beskrivs. Detsamma gäller de aktiviteter som 

påstås ha ägt rum utanför bloggen, vilken av identiteterna är det som beskrivs i dessa fall? 

Eftersom kreatören återkommande i intervjuer och dylikt (se kapitel 1) uttrycker att Kissie är 

skapad för bloggen, och detta tyder på att Kissie inte existerar utanför bloggen, så har jag utgått 

ifrån att det är Alexandra som beskrivs när uttryckssättet ”det verkliga livet” förekommer, samt 

att det är hon som tillräknas närvaro vid nämnda aktiviteter. Och eftersom beskrivningarna av 

dessa tillfällen omnämns i bloggen, en arena som jag utgått ifrån har reserverats för de olika 

bloggidentiteterna, så har jag dragit slutsatsen att det är bloggkonstruktionen Alexandra som 

avses, inte kreatören själv. I samtliga fall då det i bloggen refereras till händelser utanför bloggen 

så har alltså utgångspunkten varit att den som närvarat vid dessa händelser är bloggidentiteten 

Alexandra. 

 

Utöver de inlägg som beskriver ”det verkliga livet”, respektive händelser utanför bloggen, finns 

det även två andra typer av inlägg som reserverats för analysen av bloggidentiteten Alexandra. 

Dels de inlägg som undertecknats med namnet Alexandra, vilket visar tydligt att det är 

bloggidentiteten Alexandra som avses. Men även de inlägg, som i exemplet nedan, där kreatören 

reflekterar kring sin bloggroll, har tillräknats identiteten Alexandra. Detta eftersom bloggen i 

första hand, och på det mest medvetna planet handlar om identiteten Kissie.  

 

Jag tycker inte jag var söt förut, därför jag har gjort allting jag har gjort. Det är inte pga bloggen som många vill 

tro, för det skulle göra mig till ett riktigt psykbrak. Men det gör ingenting att folk tror det för det gör min 

karaktär mer spännande Jag vill göra mina bröst större och har inte längre lika stora komplex över min näsa 

trots jag har elaka läsare som kommenterar det. Jag tar faktiskt verkligen inte åt mig, skönt.  

(Kissies blogg b 2010-11-16) 

 

I vissa fall förekommer det även inlägg som undertecknas med både namnet Kissie och namnet 

Alexandra. Dessa inlägg har jag använt i analysen av båda de olika identiteterna. 

 

Övrigt bloggmaterial, alltså det som hamnar utanför någon av de fyra nämnda kategorierna, och 

som inte undertecknats med både Alexandras och Kissies namn har tillfallit enbart analysen av 

identiteten Kissie.  

 

http://www.kissies.se/?m=201011&paged=12
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5.3.3 Analysmaterial och urval 

Det analysmaterial som använts i detta arbete är hämtat från Kissies två bloggar. Den ena 

bloggen (Kissies blogg a), innehåller material från juli 2007 fram till november 2009, då bloggen 

stängdes av för ytterligare inlägg på den portal som då användes. De inlägg som publicerats fram 

till och med november finns dock kvar, men de bilder som antyds ha funnits, verkar ha plockats 

bort. Den andra bloggen (Kissies blogg b), rymmer material från mars 2009 och uppdateras 

löpande med nya inlägg. Att de båda bloggarnas aktiva perioder går om varandra, tyder på att 

kreatören började blogga på den egna domän medan den gamla bloggen fortfarande var aktiv. 

Under en viss tidsperiod, från mars till november 2009, skrev alltså kreatören på båda bloggarna 

parallellt, och det är olika inlägg som förekommer på de olika bloggarna. Något tydligt syfte till 

varför båda bloggarna hålls aktiva under denna period, är svårt att hitta. Det ter sig som att de 

båda bloggarna är tänkta att ha övergripande samma format och handla om samma saker, och att 

det mest är en slump att vissa inlägg hamnat på den ena bloggen och vissa på den andra. En 

möjlig anledning till att den egna domänen skapades i mars kan vara att kreatören redan då fick 

varningar om att hon skulle bli avstängd från den bloggportal där den första bloggen existerade.  

 

Båda de beskrivna bloggarna innehåller genomgående ungefär fem till sju inlägg per dag. Inläggen 

är alla av varierande längd, och på den nu aktiva bloggen förekommer ofta bilder samt ibland 

korta videosnuttar. 

 

En fullständig genomgång av allt material på de båda bloggarna har på grund av den stora mängd 

inlägg som finns tillgängliga, inte varit möjlig. I insamlingen av analysmaterial har jag haft en 

ansats som liknar grundad teori, en metod där datainsamling och analys, i likhet med den 

hermeneutiska processen, framskrider parallellt. Grundad teori innebär kortfattat att syftet med 

undersökningen i fråga är att generera teorier ur empirin. (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn 

1991) Detta har dock inte varit mitt syfte, utan det är endast i datainsamlingen som jag inspirerats 

av denna metod. Inom grundad teori talas det om att insamlingen av data fortgår så länge det 

framkommer ny information. När det sedan ter sig som att ingen ny information kan genereras ur 

aktuella data, anses man ha uppnått en slags materialmättnad, vilket kan ses som ett tecken på att 

ytterligare material ej behöver samlas in. (Starrin et.al. 1991) 

 

Jag startade mitt insamlande av data den 10 december 2010, och började då med att studera de 

senast publicerade inläggen i Kissies nuvarande blogg (Kissies blogg b), och fortsatte sedan bakåt 

i tiden fram till och med oktober samma år. Redan vid denna tidpunkt började jag se tydliga 

mönster i de svar på mina analysfrågor som framkom. För att utröna huruvida dessa svar kunde 

verifieras med ytterligare data, sökte jag i det material som publicerats under juli och augusti 2010 

efter inlägg som kunde besvara mina analysfrågor. De mönster som jag sedan tyckte mig se i 

svaren på analysfrågorna, angående bland annat Kissies beskrivna förhållande till sin kropp, ledde 

mig till inlägg från februari samma år, den månad då Kissies påstådda bröstförstoring ska ha ägt 

rum. Vid denna tidpunkt i undersökningen hade mönster tydligt börjat utkristallisera sig vad 

gäller svar på samtliga av mina analysfrågor. För att ändå verifiera dessa mönster, valde jag att 

studera de inlägg som gjorts under november, maj och april 2009. Anledningen till att just dessa 

månader valdes har att göra med vissa händelser som påstås ha ägt rum vid denna tid, vilka 

refererats till i somliga av de inlägg jag redan studerat. Då jag ansåg att dessa specifika händelser 

skulle kunna bidra med intressanta fakta för denna undersökning, valde jag att studera även de 

inlägg som gjorts under dessa månader. Då det material som här framkom inte på nämnvärt sätt 
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gav mig någon ny information, ansåg jag mig ha uppnått materialmättnad, och valde således att 

avsluta insamlingen av data.  

 

Det ska dock tilläggas att jag, för att kunna beskriva den fortlöpande identitetskonstruktionen, 

även i ett senare skede kompletterat med material från Kissies tidigare blogg (Kissies blogg a). 

Här skedde datainsamlingen på så sätt att jag började studera de inlägg som publicerats under 

bloggens drygt sista månad, november och oktober 2009. För att skapa mig en uppfattning om 

hur bloggkaraktärerna förändrats, hoppade jag sedan ett drygt år tillbaks i tiden, till juli 2008, och 

vandrade sedan bakåt genom att skumläsa inlägg, tills jag tyckte mig se ett mönster för hur 

karaktärerna framställdes vid denna period. Därefter hoppade jag ytterligare ett drygt år tillbaks i 

tiden, till juli 2007, som var den månad då bloggen startades, och gick även här igenom ett antal 

inlägg fram till dess att jag ansåg att ingen ny information framkom. 

 

Jag önskar här förtydliga att samtliga inlägg under nämnda månader ej studerats på djupet, utan 

snarare skumlästs i sökande efter inlägg som på ett tydligt sätt beskriver de olika 

identitetskonstruktionerna. Detta skumläsande har dock inte varit resultatlöst, utan har gett mig 

en bra helhetsbild av hur de olika identiteterna presenteras i de aktuella bloggarna. 

 

Anledningen till att jag i beskrivningen av de olika identiteterna begränsat mitt material till den 

nyare bloggen, är att jag önskat ge en bild av hur de olika identiteterna ser ut idag. För att 

däremot beskriva utvecklingen av desamma, anser jag det i högsta grad vara relevant att använda 

även äldre material, och jämföra detta med det nyare blogginnehållet.  

 

Eftersom bloggarna har en tydlig inriktning att spegla konstruktionen Kissie, så har det funnits en 

enorm mängd material att tillgå för analys av just Kissie. Det material som beskriver 

bloggidentiteten Alexandra har däremot varit väldigt mycket mindre i omfång, och har i enlighet 

med tidigare beskrivning bestått av de inlägg som undertecknats med namnet Alexandra, de 

inlägg då det görs reflektioner kring bloggrollen, de inlägg då det talas om ”det verkliga livet”, 

samt inlägg som beskriver händelser utanför bloggen. 

 

Samtliga bloggreferat som gjorts har hämtats direkt ur bloggen, utan korrigering av stavning eller 

andra ändringar. 

 

5.3.4 Analysstruktur 

De frågor som ställts till mitt material grundar sig i det analysschema jag använt mig av  

(Se bilaga 1). Analysschemat har formats utifrån uppsatsens frågeställningar, som jag brutit ner i 

underfrågor. I arbetet med dessa underfrågor har ett antal teman utkristalliserat sig, vilka jag 

sedan använt för att strukturera svaren på de olika frågorna. De motsägelsefullheter som dykt 

upp i det aktuella materialet under arbetets gång har placerats in under respektive tema. Om inga 

motsägelsefullheter omnämns så har jag alltså inte i aktuellt avsnitt funnit några. 
 

Den första frågeställningen, hur beskrivs undersökta identitetskonstruktioner i bloggen Kissies.se? syftar till 

att beskriva de två undersökta identitetskonstruktionerna: Alexandra och Kissie. De svar som 

framkommit i min dialog med texten har strukturerats utifrån några av de olika teman som 

utkristalliserat sig. Observera att jag här gjort ett urval, där de teman som jag ansett vara viktigast i 

förhållande till mitt syfte presenteras. (Jämför med bilaga 1.) En fullständig redogörelse för de 
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olika identiteterna ryms inte i en studie av denna storlek, och det är heller inte min strävan att ge 

en sådan. Eftersom mitt syfte är att undersöka identitetskonstruktion i bloggar så är jag snarare 

ute efter att få en övergripande bild av de olika identiteterna för att sedan kunna jämföra dessa 

med varandra, samt analysera den utveckling som skett. De teman jag använt för att strukturera 

presentationen av min analys är: 

 

Kropp – vilka tankar som tillskrivs Alexandra respektive Kissie om sina respektive kroppar och 

utseenden. 

Känslor – vilka typer av känslor de olika identiteterna tilldelas samt hur deras respektive 

förhållningssätt gentemot känslor i stort beskrivs.  

Agerade – avser de olika handlingar som de respektive identiteterna tilldelas på bloggen. (För en 

mer utförlig beskrivning av vilket av det agerande som beskrivs på bloggen som tillräknats den 

ena respektive andra identiteten, se avsnitt 5.3.2)  

Socialt liv – vilka typer av förhållanden till människor runt omkring som tilldelas de olika 

identiteterna.  

 

Det har i vissa fall varit svårt att särskilja olika teman från varandra, och det händer att 

information som framkommit berör flera teman. I dessa fall har jag valt att placera beskrivningen 

under det tema som jag i det aktuella fallet anser vara mest relevant.  

 

För frågeställning nummer två, hur skiljer sig beskrivningen av de olika identitetskonstruktionerna åt? har 

jag helt enkelt använt resultaten som framkommit i fråga ett, och jämfört svaren mellan de olika 

identiteterna.  

 

I analysen av frågeställning nummer tre, hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande 

identitetskonstruktionen? har jag använt de svar jag fick i fråga ett, samt kompletterat med ytterligare 

referat ur Kissies tidigare blogg, och ordnat dessa efter när de aktuella texterna skapades. För att 

kunna beskriva den förändring som skett har svaren sedan analyserats och slutsatser har dragits 

utifrån vilka förändringar i svarens karaktär som framträder, i förhållande till de tidspunkter då 

texterna kom till.  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat som framkommit i denna undersökning. 

Detta görs genom en analys där jag använder referat ur undersökta texter och tolkar dessa med 

egna kommentarer.   

Den analys som följer kommer att struktureras i enlighet med den analysstruktur som tidigare 

presenterats. (Se avsnitt 5.3.4) 

 

6.1 Vem är Kissie? 

I detta avsnitt önskar jag beskriva identiteten Kissie genom att analysera hur hon beskrivs i 

bloggen. Beskrivningen har delats in i kropp, känslor, agerande och socialt liv.  

 
Kropp 
Det yttre är något som är framträder som viktigt för Kissie. Hon beskrivs vara stolt över hur hon 

ser ut, men det framgår även att hon tycker om att göra förbättringar och förändringar, bland 

annat genom att använda färgade linser, byta hårfärg, sola solarium och genomgå 

skönhetsingrepp. Det påpekas gång på gång att detta inte är saker som Kissie gör för att få bättre 

självförtroende, utan för att hon helt enkelt tycker att det är snyggt. 

 

”Okej, helt ärligt så förstår jag er som säger åt mig att jag inte borde göra bröstoperationen, sluta fixa mina 

läppar osv osv.. Men saken är den och jag hoppas att andra som sysslar med sånt här också tänker så "jag gör det 

för JAG tycker det är snyggt!". Nej och för att vara ännu mer ärlig så tror jag inte jag kommer "må bättre" av 

operationen för jag har ett bra självförtroende, och det vet ni läsare om några..” (Kissies blogg b 2009-04-05) 

 

Kissies goda självförtroende beskrivs ofta i bloggen, och inte sällan kopplas detta, som i citatet 

ovan, till just utseendet.  

 

Det som skrivs om Kissies utseende förstärks ofta genom bilder. De båda bilderna nedan 

förekommer i ett och samma inlägg tillsammans med ytterligare två liknande bilder, tillsammans 

med texten: 

 

”Föresten; Är inte jag söt?! Som en levande barbie ;)”  (Kissies blogg b 2009-04-29) 

 
Figur 2: Som en Barbie 

(Kissies blogg b 2009-04-29) 
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Just Barbie är någon som Kissie ofta liknas vid, och det är tydligt att det ska framgå hur hon 

strävar efter att bli mer och mer lik just dockan Barbie. Barbie är solbränd, har extremt blekt hår, 

är smal, har stor byst och en putande mun, precis som Kissie på bilderna ovan. Likt Barbie älskar 

Kissie färgen rosa och allt som glittrar och glimmar. Även de avbildningar som görs av henne 

visar på samma kroppsideal som en Barbie.   

 

 
Figur 3: Kroppsideal som liknar Barbie  

(Kissies blogg b 2010-12-08) 

 

Uttrycket Kissie style används återkommande i bloggen, dels för att betona vad som är Kissie, dels 

för att visa på vad som inte är Kissie, och det återfinns inte bara när hon talar om sitt utseende, 

utan även vad gäller egenskaper, agerande och förhållningssätt gentemot omvärlden. 

 

S O NOT KISSIE STYLE! 

-Inte gå på minst 3 olika dieter..? 

… 

-Och inte för att glömma en dyr personlig tränare + gymkort..?  

(Kissies blogg b 2010-02-08) 

 

Det faktum att träning och dieter är ofta återkommande bloggämnen, förstärker ytterligare bilden 

av att det yttre ska framstå som viktigt för Kissie.  
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Motsägelsefullheter 

Beskrivningen av Kissie som någon som anser sig ha ett perfekt utseende kan lätt ifrågasättas av 

de många beskrivningar som ges av hur hon löpande förändrar sitt yttre, och hela tiden verkar sig 

vilja genomföra fler skönhetsingrepp. Även det faktum att bilder på henne ofta retuscheras 

skapar en motsägelsefull bild av framför allt karaktärens självförtroende.  

 

Wiho nu är det dags att jag tar upp det här med restuchering . Jag, fucki, Tyra osv osv.. Jo vi alla fixar 

våra bilder för att dom ska bli snyggare. (Kissies blogg b 2010-07-17) 

 

Om framställningen av en Kissie som tycker sig vara perfekt skulle stämma, kan det tyckas att 

ingen retuschering skulle behövas, åtminstone inte med syftet att framstå som snyggare.  

 

Nedan visas ett exempel på hur Kissie på vissa bilder framställs inte vara helt nöjd med hur hon 

ser ut, genom att vissa delar av henne (oftast ansiktet) döljs på den aktuella bilden. Att på detta 

sätt välja ut vilka delar av Kissie som ska visas, tyder på ett påtagligt konstruerande av identitet. 

 

 
 Figur 4: Redigerad porträttbild  
(Kissies blogg b 2010-12-12) 

 

Känslor 
Karaktären Kissie beskrivs som tämligen känslokall och hårdnackad, och det är tydligt att detta är 
en genomtänkt framställning.  
 
Så hatar jag eller inte tycker om någon så visar jag sällan det, samma sak gäller avundsjuka och sånt. Det ska 

man inte visa hörrni tjejer, det gör er svaga. Så håll det till er själva, kännslor kommer man egentligen inte långt 

på. Vet själv efter erfarenhet att är man lugn som person och inte hetsar upp sig över saker så blir folk lite rädda 

för än. Man har då mer kontroll över läget visar det. (Kissies blogg b 2010-12-15) 

 

Här uppmanas bloggläsarna att inte visa sig svaga, att hålla sina känslor för sig själva, och att i alla 

situationer behålla kontrollen. Av detta kan utläsas att det är just detta förhållningssätt gentemot 

jobbiga situationer som identiteten Kissie sägs föredra.  

 

Något annat som kan utläsas av föregående citat är att det görs noggranna uträkningar gällande 

hur Kissie ska framställas, och att utläggningar om känslor definitivt inte hör hemma i 

beskrivningen av karaktären Kissie.  
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Motsägelsefullheter 

Trots upprepade påståenden om att Kissie inte tillräknar känslor någon betydelse så förekommer 

det inlägg där hon beskrivs som i högsta grad känslosam.  

 

Jag är ledsen. Kan ni sluta att skriva alla elaka kommentarer? Seriöst det räcker! Jag skriver theese days endast 

om MIG. Jag skriver inte om någon annan och att hänga ut männsikor i sina bloggar är ingenting jag sysslar 

med, gjorde jag för 2 år sen så seriöst: vafan är erat problem? Vad fan har jag gjort ER? (Kissies blogg b 

2010-07-27) 

I detta citat framställs Kissie som svag och känslig, vilket tydligt motsäger tidigare utsagor om 

vem hon är. Ofta i de fall då Kissie framställs som sårbar, undertecknas inlägget med både Kissies 

och Alexandras namn, vilket skulle kunna ses som önskan om att de känslofyllda inläggen inte 

ska förknippas alltför starkt med identiteten Kissie, men att Kissie ändå ska framstå som lite 

mänsklig.  

 

I’m just being me, you all should do the same. Because honestly..? I think you are to busy with trying to figure out 

my way of living life… //Yours truly, Kissie. Alexandra Nilsson (Kissies blogg b 2010-07-11) 

 

Agerande 

Sättet på vilket vissa av inläggen formuleras tyder på att Kissie ska framstå som någon som är lite 

överlägsen alla andra och som ofta agerar som den som vet bäst och som andra bör lära utav. 

 

Tänkte börja på en ny kategori här i bloggen nu nämligen som ska heta “Livsstils-tipsen”! Spännande va..? Och 

ja, det är lika hemskt som det låter. Nu ska jag inte bara bestämma över hur man ska äta för att bli smal, utan 

vad man ska göra för att ha den rätta livstilen! (Kissies blogg b 2010-12-05) 

 

Här framträder en Kissie som är medveten om hur gärna hennes fans vill bli som henne, och som 

menar sig kunna bestämma vad man ska göra för att ha den rätta livsstilen. Genomgående är det 

ganska hårda krav som läggs på de som vill kalla sig Kissie-fans. Tydligt är också att dessa krav 

grundar sig i hur Kissie själv sägs leva sitt liv. Problemet är bara att Kissie är en konstruerad 

bloggkaraktär som inte finns i verkligheten, och därför behöver inte det som hon är och gör vara 

realistiskt. Om andra ska vara så perfekta som den påhittade identiteten Kissie framställs vara, så 

kommer de förr eller senare att komma till korta.  

 

Ett annat sätt på vilket Kissie visar sig som överlägsen är genom att inte ta åt sig av påhopp och 

att bara skratta bort illasinnade kommentarer. Serien nedan, som sägs vara skapad av en 

bloggläsare, publiceras på bloggen tillsammans med kommentaren: 

 

Haha men jag älskar såna här! Mer, mer!! (Kissies blogg b 2010-11-30) 
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Figur 5: Elak karikatyr  
(Kissies blogg b 2010-11-30) 

 

Här blir det tydligt att Kissie ska framstå som att hon roas av det som var tänkt som något elakt, 

och att hon inte tar åt sig, utan istället uppmanar till fler elaka karikatyrer, vilket förstärker bilden 

av henne som överlägsen, samt att detta är ett faktum som inte kan förändras. 

 

Att Kissies agerande även ska framstå som provocerande är ingen hemlighet. Gång på gång 

tydliggörs det att det är med detta syfte hon skapats, för att provocera så att bloggen ska få fler 

läsare. Vid ett tillfälle publiceras till och med en nakenbild av Kissie. Det hela beskrivs först som 

att bilden läckt ut, därefter blir det bekräftat att Kissie tillskrivs ansvaret för publiceringen, men 

att bilden i själva verket inte föreställer Kissie, utan att denna är redigerad.  

 

“Nakenbilden” är fortfarande FEJK, men det är JAG som har lagt ut den och fått den ditredigerad med hjälp av 

killen som jobbar med min design. Haha, såg att några hade fattat det eftersom dom hittade att det var jag som 

http://www.kissies.se/?p=13684
http://www.kissies.se/?p=13684
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hade laddat upp den... …Jag tjänade massa pengar på det, fick ett nytt besökrekord och vi hade en ny snackis, jo 

nämligen “NAKEN KISSIE” (Kissies blogg b 2010-12-06) 

 

Det faktum att det tillsammans med denna text publiceras en bild av en buckla där det står PR-

expert, visar att Kissie ska anse sig ha lyckats uppnå det syfte som hon hade i åtanke när 

nakenbilden publicerades. Kissie ska framstå som någon som gjort en fantastisk PR-kupp, och 

som inte ångrar någonting vad gäller nakenbilden.  

 

Ett ytterligare exempel på hur Kissie tillskrivs ett provocerande agerande är genom det event som 

hon sägs anordna tillsammans med den klinik där hon själv genomför sina skönhetsbehandlingar. 

Under eventet bjuds samtliga närvarande på en läppförstoring, vilket ska ha fått stor uppståndelse 

bland annat genom en intervju i Expressen.  

 

Expressen: Är det sant du BJUDER på läppförstorningar? 

Kissie: Ja det gör jag, kommer kosta ca 3000 kr per person + massa annat. 

Expressen: Försöker du uppmana skönhetsoperationer? 

Kissie: Ja..? 

(Kissies blogg b 2010-11-24) 

Det faktum att detta utdrag ur intervjun publiceras på bloggen visar tydligt att Kissie ska framstå 

som någon som uppmanar till skönhetsoperationer, trots att, eller kanske just på grund av att 

detta är något spektakulärt. Det frågetecken som skrivs efter svaret ja på frågan om hon vill 

uppmana skönhetsoperationer, tyder på ett ifrågasättande av varför denna fråga ens ställs, vilket i 

sin tur visar att Kissies syn på skönhetsoperationer ska framstå som att hon tycker detta är något 

helt normalt. Just den ståndpunkten kan onekligen provocera, och om önskan med nämnt event 

var att skapa reaktioner, så verkar det utan tvivel som att hon lyckats. 

 

Syftet med det provocerande agerande som tilldelats Kissie bekräftas gång på gång vara att locka 

läsare. Just jakten på läsare ska framstå som enormt viktig för Kissie och som något som får 

henne att ta till en mängd olika knep. 

 

Jag hatar inte blondinbella, utan nämner hennes namn då och då för att locka läsare, samma sak gäller andra ord 

som folk söker på; Sex, Malin Karlsson (tjejen som dog?), ormen i paradiset (någon sexblogg tror jag?) osv.. Dock 

är det inte för jag behöver det, utan jag känner mig så mäktig som kan kontrollera hur det ska gå för mig som 

bloggare! (Kissies blogg b 2009-05-16) 

 

Det som framgår här, är att Kissie ska framstå som att hon medvetet använder vissa ord och 

personnamn i sin blogg. Eftersom dessa ord och personnamn är ofta förekommande sökord på 

internet, så kommer hennes blogg att finnas med i träfflistan varje gång något av dessa ord 

eftersöks, vilket leder till att bloggen får fler läsare.  

 

Socialt liv  

Identiteten Kissie beskrivs som en populär tjej som har många vänner, och som ofta har många 

killar efter sig på krogen. Hon sägs ha en pojkvän, som i bloggen bara omnämns som ”C”, och 

vars utseende hålls hemligt genom att bilder på honom retuscheras. Karaktären Kissie bor 

tillsammans med sin pappa och sin lillebror. Lillebrorsan är också en känd bloggare, och Kissie 

http://www.kissies.se/?p=13684
http://www.kissies.se/?p=13684
http://kissie.blogg.se/category/hemlisar.html
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framställs ofta försöka hjälpa honom att få fler bloggläsare. Han beskrivs alltid i fina ordalag på 

bloggen och Kissie sägs spendera mycket tid med honom. Det beskrivs till och med att hon och 

lillebrorsan gjort varsin tatuering tillägnad varandra.  

 

Kolla vad gulliga vi är! Eftersom vi både är kändisar tyckte vi..Haha nej jag skojja Nej men både har en 

varsin rosett (eller okej jag har iof 2..) men båda representerar bandet vi har! Fint va? Brorsan gjorde sin igår.. 

(Kissies blogg b 2010-10-13) 

 

Karaktären Kissie sägs även spendera mycket tid med sina vänner, och även om hon gång på 

gång framställs som någon som inte bryr sig om vad andra tycker, så framgår det att just 

vännernas åsikter tillskrivs stor vikt i Kissies liv.  

 

Så stod vi i shotbaren och shotade massa, WIHOO! Fick dessutom ragg, typ! En kille försökte visa sina 

dansmoves på dansgolvet, söt men lite fjortis tyckte mina vänner så vi bad honom gå haha!  

(Kissies blogg b 2010-11-28) 

 

Här framgår det att det var vännerna som tyckte killen i fråga var lite fjortis och att de (vi – alltså 

både vännerna och Kissie) bad honom att gå. Vännernas synpunkter är alltså uppenbarligen så 

viktiga att Kissie kan ta beslut därefter. 

 

Vännerna beskrivs ofta på ett personligt sätt i bloggen, och då gärna utifrån hur mycket Kissie 

tycker om dem.  

 

Musse och Claudia! … Det är 2 av mina äldsta vänner! … Nej men usch vad jag älskar dom här 2!! Älskar 

alla mina vänner, men dom här 2 sakerna har jag känt riktigt länge! Dom litar jag på dessutom till 100 % mina 

fina, underbara, vackra, roliga, knäppa vänner! (Kissies blogg b 2010-08-28) 

 

Något som betonas här är att Kissie verkligen litar på dessa två, vilket ger bilden av att hon inte 

har detta förhållande gentemot alla sina vänner. Kissie beskrivs ofta som någon som generellt har 

svårt att lita på människor, speciellt personer som på olika sätt sägs ha gjort henne illa, och det 

verkar som att det finns en hel del sådana. Osämja mellan Kissie och hennes vänner är något som 

ofta beskrivs i bloggen. 

 

Anledningen till varför vi började bråka är för att han började prata om mig bakom min rygg, och jag kanske 

inte gjorde det bästa jag heller när jag valde att visa hur arg/ledsen jag blev genom att skriva ett inlägg – det första 

jag gjorde. Men jag ringde sen, det gjorde jag och försökte lösa det.. Men sa aldrig iof förlåt – för hur skulle jag 

kunna göra det när jag var så arg? Jag anser att snacka skit om en vän är som att vara otrogen i ett förhållande.  

(Kissies blogg b 2010-02-27) 

 

Här beskrivs det att Kissie mår dåligt av osämjan och att hon vill försöka lösa den situation som 

uppkommit. Det faktum att skitsnack liknas vid otrohet visar att karaktären Kissie ska framstå se 

detta som något väldigt allvarligt som kan komma att sätta hela vänskapen i fara.  

 

En annan grupp som absolut är en del av det sociala liv som tillskrivs identiteten Kissie är 

bloggläsarna, som ofta beskrivs i nedvärderande och fördömande ordalag.  

http://finest.se/peter08
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Nej men sanningen är att alla borde stort sätt äga ett gymkort, köpte mitt idag och helt ärligt talat tjockisar.. 

Ingen vill se erat fett, nu är det snart vinter så nu slipper vi se feta brudar klämma sig in i små kjolar och för 

tighta linnen, SOM TUR ÄR men sommaren kommer..  (Kissies blogg b 2009-11-01) 

 

Att ord som dessa kan få läsare att må dåligt är inte en svår slutsats att dra. Men detta framställs 

inte vara något problem för Kissie, de anklagelser som riktas mot henne angående att hon skulle 

vara en dålig förebild avvisas gång på gång i bloggen. 
 

Hur många gånger har jag sagt att jag INTE vill vara en förebild? Skrev jag på något papper innan jag valde att 

starta blogg att jag vill vara en förebild? NEJ! Jag hoppas att mina yngre läsare har duktiga föräldrar som lär 

dom att man inte ska syssla med bantningspiller, speciellt inte om man är under 18!  

(Kissies blogg b 2009-05-25) 

 

Det framstår som att identiteten Kissie förhåller sig till bloggläsarna, framför allt som de som gör 

henne rik, men som hon också älskar att hata, och vilka hon kan använda nästintill hur hårda ord 

som helst gentemot. 

 

6.2 Vem är Alexandra? 

Detta avsnitt syftar till att beskriva identiteten Alexandra, och även här används indelningen 

kropp, känslor, agerande och socialt liv.  

 

Kropp 

När Alexandras utseende beskrivs, så görs detta nästan alltid med betoning på att de 

skönhetsingrepp som genomförts är sådana som Alexandra skulle gjort även om Kissie inte 

fanns. 

 

Jag tycker inte jag var söt förut, därför jag har gjort allting jag har gjort. Det är inte pga bloggen som många vill 

tro, för det skulle göra mig till ett riktigt psykbrak. Men det gör ingenting att folk tror det för det gör min 

karaktär mer spännande Jag vill göra mina bröst större och har inte längre lika stora komplex över min näsa 

trots jag har elaka läsare som kommenterar det. Jag tar faktiskt verkligen inte åt mig, skönt.  

(Kissies blogg b 2010-11-16) 

 

Här framställs Alexandra som någon som inte tyckte sig vara söt förut, som tidigare haft komplex 

för sin näsa och som önskar att hon hade större bröst, vilket tyder på ett dåligt självförtroende. 

Det bekräftas också att Alexandra tycker det är viktigt att vara smal.  

 

Jag älskar dock tacobar, äter där så ofta so jag kan utan att få ångest över mitt kaloriintag (det är ingenting som 

spelar på min roll, min kropp hör till mig Alexandra som sagt). (Kissies blogg b 2010-11-16) 

 

Genom uttalandet att kroppen hör till Alexandra hävdas det återigen att utseendet är viktigt även 

för karaktären Alexandra.  

 

 

 

 

http://www.kissies.se/?m=201011&paged=12
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Känslor 

Alexandra framställs ofta som känslosam och uttrycksfull när det gäller just känslor. Nästan alltid 

då ett inlägg innehåller emotionella beskrivningar, så undertecknas detta inlägg med namnet 

Alexandra, ibland tillsammans med namnet Kissie. 

 

Jag bloggar inte när jag mår dåligt som ni vet, för jag visar mig gärna inte svag. För det är inte den jag är, jag är 

långt ifrån svag. Det vet mina vänner, dom är alltid lika förvånade hur jag kan skratta bort allting som händer i 

bloggvärlden och tar det med en klackspark. Är förvånad själv, hur vart jag såhär stark..? Eller inbillar jag mig 

att jag är det? …/Alexandra Kissie Nilsson (Kissies blogg b 2010-12-10) 

Det som här visar sig är funderingar som vilken tonåring som helst skulle kunna ha. Karaktären 

Alexandra funderar över om hon verkligen är en stark person som bara kan ta jobbigheter med 

en klackspark, eller om detta bara är inbillning. Att det förekommer inlägg av detta slag i bloggen 

då och då tyder på att Alexandras liv ska gestaltas som fyllt av liknande funderingar kring vem 

hon är, varför hon agerar som hon gör, och vad andra människor tycker om henne.  

Karaktären Alexandra beskrivs ofta i jämförelse med Kissie. Även om det många gånger framgår 

att användandet av den provocerande identiteten Kissie bringar in pengar, så händer det att 

Alexandra tilldelas känslosamma uttalanden där hon inte verkar tycka särskilt mycket om Kissie.  

Jag vill inte blogga just nu, men jag vill ni ska veta hur ni får mig må. För jag undrar om jag får er må likadant 

eftersom ni utsätter mig för era påhopp..? Isåfall är det verkligen inte meningen. Samma sak gäller med hur jag 

bloggade förut, det var förut. Så snälla, kan ni låta den gamla Kissie försvinna? Alexandra har alltid varit 

detsamma men känns jättetöntigt att ha 2 personligheter..? Folk frågar mig på stan eller på krogen “är du Kissie 

eller Alexandra nu?” och då kan jag inte låta bli att bli rasande!! Hur kan det gå så långt?  

(Kissies blogg b 2010-08-04) 

Här beskrivs Alexandra tycka att rollspelet har gått för långt, och att hon inte vill bli förväxlad 

med Kissie. Att det förekommer en ursäkt för hur Kissie beter sig visar på att Alexandra ska 

framstå som någon som inte samtycker till karaktären Kissies uttalanden och ageranden.  

 

Agerande 

Karaktären Alexandras agerande framträder i framför allt de inlägg som beskriver händelser 

utanför bloggen. Dessa händelser består av allt ifrån events och läsarträffar, till shoppingturer och 

krogbesök. Det tydligaste draget i beskrivningar om Alexandras agerande är att det ska framstå 

skilja sig stort ifrån karaktären Kissies beteende. Ett exempel på detta finns i beskrivningen av 

Alexandras första besök hos gynekologen. 

 

Visste ni att första gången jag gick till en gynekolog så började jag böla medans den stackarns tanten gjorde en 

gynekologundersökning på mig? Det är sant! Jag tyckte det var så pinsamt så visste inte vad jag skulle ta mig till, 

direkt efter satt jag på mig trosorna och byxorna fortare än blixten och sprang därifrån!  

(Kissies blogg b 2010-08-22) 

 

Alexandra beskrivs här uppträda generat, ett agerande som ter sig som vitt skiljt från karaktären 

Kissies ofta vulgära och nonchalanta beteende. Alexandra framställs vara glad över skillnaden 

mellan hennes och karaktären Kissies beteende. 
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”Dock har jag märkt att jag imponerar ofta eftersom folk läser om min roll ”kissie” här i bloggen. Tycker det är 

jättekul för det finns inte en ändå som har fått prata med mig och sagt ”nej hon är som hon är i bloggen” 

(Kissies blogg b 2010-11-16) 

 

Många av de som genom bloggen fått en viss bild av vem Kissie är, sägs alltså bli imponerade när 

de träffar och pratar med Alexandra utanför bloggen, just för att hon agerar på ett sätt som inte 

kan kopplas samman med karaktären Kissie. 

 

Socialt liv 

Karaktären Alexandra framställs, i likhet med Kissie som någon som skattar sina vänner väldigt 

högt, inte minst de som hon känt sedan länge tillbaks. Det är också tydligt att sättet på vilket 

hennes vänner uppfattar henne betyder mycket.  

 

Jag tänker väldigt psokologiskt men jag försöker se hur andra ser mig (mina vänner).  

(Kissies blogg b 2010-11-16) 

 

Det tycks dock som att vissa vänner inte har någon plats i Alexandras liv. 

 

Jag vill inte ha bloggbråk, jag vill ännu mindre att han ska skylla på att “kissie har tagit över alexandra” för det 

vet ALLA att det inte stämmer. Inte någonstans, och att slänga den kommentaren tyckte jag var lite fantasilöst, 

som att han endast hade läst min blogg under hela våran vännskap! (Kissies blogg b 2010-02-27) 

Här blir det tydligt att identiteten Alexandra inte har någon plats för de vänner som blandar ihop 

henne med karaktären Kissie. 

Även de som läser Kissies blogg framstår som mycket betydelsefulla för Alexandra. Det beskrivs 

ofta hur Alexandra utanför bloggen träffat fans, tagit idolbilder och skrivit autografer. Ibland 

anordnas även läsarträffar där de närvarande bjuds på goodie-bags och andra överraskningar. Det 

framgår tydligt i bloggen att karaktären Alexandra är mån om att berätta för läsarna att hon tycker 

om dem. 

 

Innan jag går och lägger mig vill jag bara säga, jag älskar mina bloggläsare! Seriöst, ni är underbara! … Jag är 

verkligen tacksam för att ni vill läsa min blogg, men ni vet att jag också samtidigt vet om varför ni läser min blogg. 

Det är att ge och ta, allting i livet funkar så. Till och med jag, kanske inte “Kissie” men jag Alexandra vet om 

det. Och det är jag nu som skriver, så ni vet att ni betyder supermycket för mig! ♥  

(Kissies blogg b 2010-02-16) 

Det som beskrivs här är att Alexandra ska framstå som medveten om varför så många läser 

hennes blogg. Anledningen till de många läsarna tycks vara, att det är just rollen Kissie som 

lockar. Alexandra förefaller förstå att bloggen inte skulle vara bland Sveriges största om den 

fokuserade på Alexandra. Det som skrivs om att ge och ta, skulle kunna tolkas som att eftersom 

Kissie provocerar så mycket, så är läsarreaktionerna väntade. Även om inte Kissie framställs 

förstå detta, så gör åtminstone Alexandra det. Syftet med hela detta uttalande tycks således vara 

att visa läsarna att Alexandra inte är som Kissie, och att Alexandra, oavsett de många hårda 

uttalanden som tilldelas Kissie, ska framstå tycka väldigt mycket om bloggläsarna. 
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6.3 Hur skiljer sig beskrivningen av identiteten Kissie och identiteten Alexandra 

åt? 

För analysen av denna fråga har jag valt att använda de frågor som ställts till texterna i analysen av 

Kissies respektive Alexandras identitet, och göra jämförelser i de svar som framkommit. 

 

Kropp 

Den tydligaste skillnaden vad gäller beskrivningen av de olika identiteternas utseende och 

förhållande till sina kroppar, är den att Kissie beskrivs se sig själv som en levande Barbie, medan 

Alexandra sägs ha haft en hel del komplex för sitt yttre. Det är tydligt att de båda karaktärerna ska 

framställas tycka att utseende är viktigt. I kölvattnet av det sätt på vilket de olika identiteternas 

bild av sina utseenden beskrivs, så följer ett i Kissies fall starkt självförtroende, medan Alexandra 

framställs ha ett sämre sådant. Något som är motsägelsefullt i Kissies fall är att bilder på henne 

ofta retuscheras, vilket ger en hint om att hon ändå ska framstå som att hon inte alltid är helt 

nöjd med hur hon ser ut.  

 

Känslor 

När det gäller känslor så är skillnaden mellan de båda undersökta identiteterna stor. Medan Kissie 

oftast beskrivs som framför allt känslokall, och som någon som inte vill visa sina känslor, så 

framstår Alexandra som tämligen emotionell och som någon som har en hel del funderingar, 

vilka leder till olika typer av känslobeskrivningar. Det är inte helt ovanligt att de känslofyllda 

inlägg som undertecknas med Alexandras namn handlar om hur hon förhåller sig till karaktären 

Kissie och om det rollspel som pågår på bloggen. Det handlar i dessa fall ofta om karaktären 

Alexandras frustration över att hon återkommande blandas ihop med karaktären Kissie, och om 

en önskan att ibland få vara en ”vanlig”, anonym tonåring. Vissa av de känslofyllda inläggen 

undertecknas med både Alexandras och Kissies namn, vilket ändå tyder på att även Kissie ska 

framstå som känslig, och på så sätt lite mänsklig, åtminstone i vissa situationer. 

 

Agerande 

Medan Kissies agerande ofta framställs som överlägset och provocerande, så beskrivs karaktären 

Alexandra agera mer ödmjukt och på ett sätt som bloggläsarna sägs uppskatta. Det framstår som 

att det inte finns några gränser för vad Kissie kan göra för att få publicitet, och således fler 

bloggläsare. Alexandras namn tycks däremot aldrig nämnas i samband med uttryck för en önskan 

att bloggen ska få fler läsare, vilket tyder på att det är Kissies agerande som ska locka läsare.  

 

Socialt liv 

Båda de undersökta identitetskonstruktionerna framställs spendera mycket tid med sina vänner, 

och det tycks även som att de båda bryr sig mycket om vännernas åsikter i olika situationer. De 

inlägg som hamnar i kategorin Kissies förhållande till sina vänner, handlar ofta om vilka vänner 

hon sägs kunna lita på, samt beskrivningar av de många konflikter som framställs uppstå mellan 

henne och vännerna. Identiteten Alexandras förhållande till vännerna framställs som något 

mindre komplicerat, men med en stor svårighet, det faktum att många blandar ihop henne med 

karaktären Kissie. 
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En annan grupp som beskrivs ha en del i de båda karaktärernas sociala liv, är bloggläsarna. 

Karaktären Kissies förhållande till läsarna framställs mest handla om att trycka ner och ställa höga 

krav. Det beskrivs återkommande att Kissie inte vill vara någon förebild, utan hon framställs 

snarare vilja utnyttja läsarna för sina egna syften. Alexandra, däremot, beskrivs ofta vara tacksam 

och glad över de många som läser bloggen.   

 

I beskrivningen av karaktären Kissies sociala liv, nämns ofta familjen, och framför allt hennes 

lillebror, som sägs betyda mycket för henne. Någon familj talas det dock inte om i de inlägg som 

kan tillräknas identiteten Alexandra.  

 

6.4 Hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande identitetskonstruktionen? 

Att de identiteter som används i Kissies blogg fortlöpande konstrueras och således förändras, 

framträder tydligt i det material jag analyserat.  

 

Om man studerar det första året på Kissies tidigare blogg (Kissies blogg a), så syns nästan inga 

spår av den som Kissie idag framställs vara. Hon framträder mest som en vanlig tjej vars vardag 

ter sig lik vilken annan tonåring som helst. Innehållet på bloggen handlar mest om skola och 

vänner, och upplevs ofta som en rapportering av vad dagen har innehållt. 

 

Kom precis hem efter har varit på Ung 08 och jobbade lite sedan träffade jag Sarah och hennes nya klass 

kompisar, dom verkade jätte snälla och längtar lite tills jag börjar skolan nu. Men ja, idag så målade vi, lyssnade 

på Olle (ja, från fråga Olle), träffa lilla Musse, spelade något bil spel och var med på "godis regn". Haha men 

såklart fick man inget. ^^ (Kissies blogg a 2007-08-26) 

 

Den Kissie vi ser här verkar onekligen väldigt lik identitetskonstruktionen Alexandra; vanlig, lite 

småtråkig och ingen speciell. Beskrivningen av Kissie förändras sedan sakta men säkert. Hon 

framställs som mer och mer kaxig och skrytsam vad gäller antalet bloggläsare. Ungefär ett år efter 

att den första bloggen under namnet Kissie startades, kan man börja skymta delar av den identitet 

som tillskrivs dagens Kissie. 

 

Men så snäll ska jag inte vara mot er läsare, allt för mycket får jag nu inte dela med mig av när jag faktiskt nu 

kom på att jag inte känner er ca 13 000 läsare.. Men men, ni kanske lyckas få mig att prata som ni brukar 

göra era smarta jävlar.. ;) Men nu är det sängen som ropar!  (Kissies blogg a 2008-07-30) 

 

Här framställs Kissie som mer återhållsam vad gäller vilka delar av sitt liv hon önskar dela med 

sig av, och den medvetna konstruktionen av karaktären Kissie blir tydligare. Dessutom börjar 

vissa knep användas för att få läsarna att återkomma, det framgår bland annat att Kissie håller 

tillbaks med viss information, troligtvis för att göra läsarna nyfikna.  

 

Drygt ett år senare har innehållet i bloggen blivit för vulgärt och fått för många anmälningar för 

att den ska få fortsätta existera på den portal där bloggresan börjat. 

 

Ja, sista dagen på blogg.se idag! Jag blir nämligen avstängd imorgon.. Helt ärligt. tog det såhär lång tid..? Haha! 

Nej men ärligt talat är jag bloggvärldens bitch och därför kan jag inte blogga kvar nu hos blogg.se som ägs av en 

viss Roland som nu har tröttnat på mig! (Kissies blogg a 2009-11-01) 

 



 

31 
 

Detta visar att den Kissie som framträder vid denna tid skiljer sig stort från den identitet som 

tillskrivs Alexandra. På den egna domänen fortsätter sedan utvecklingen i samma riktning, 

karaktären Kissie blir mer och mer kaxig, framställs ta till fler och fler moraliskt diskutabla knep 

för att få publicitet, och kulmen för hennes provokativa identitet verkar nås någon gång under år 

2010. Det verkar då som att alla elaka kommentarer och hatet gentemot Kissie börjar bli för stort 

att hantera. 

 

Jag vill inte blogga just nu, men jag vill ni ska veta hur ni får mig må. För jag undrar om jag får er må likadant 

eftersom ni utsätter mig för era påhopp..? Isåfall är det verkligen inte meningen. Samma sak gäller med hur jag 

bloggade förut, det var förut. Så snälla, kan ni låta den gamla Kissie försvinna? Alexandra har alltid varit 

detsamma men känns jättetöntigt att ha 2 personligheter..? Folk frågar mig på stan eller på krogen “är du Kissie 

eller Alexandra nu?” och då kan jag inte låta bli att bli rasande!! Hur kan det gå så långt?  

(Kissies blogg b 2010-08-04) 

Under slutet av 2010 framställs identiteten Alexandra ha fått nog. Ett flertal inlägg på bloggen 

beskriver då att det är dags för Kissie att förändras. 

 

...nu är det ett nytt sätt att provocera som gäller!  ”Kill them with kindness”. Nu är det att vara snäll, FÖR 

SNÄLL som gäller faktiskt!  Är någon elak? Ja givet hem back with kindness tills dom skämms, det funkar 

verkligen! (Kissies blogg b 2010-12-23) 

 

Här framgår det att karaktären Kissie fortsättningsvis ska framställas som snäll, en egenskap som 

ligger väldigt långt ifrån den identitet som i bloggen tidigare tilldelats Kissie. Det tycks dessvärre 

som att detta inte fungerar särskilt bra. I början av 2011 blir det konstaterat att identiteten Kissie 

får gå i graven.  

 

Nu har nomineringarna dykt upp till årets “Olsson Awards” Är ni jääätegulliga och röstar på mig som årets 

personliga blogg, för jag har jku skippat rollen kissie! Fast sen är det ju en annan femma att andra tycker jag som 

person är provocerande som jag är, buuuhuuu Haha!  (Kissies blogg b 2011-01-05) 

 

Eftersom det här sägs att rollen Kissie inte längre finns, så utgår jag ifrån att identiteten 

Alexandra kan tillskrivas detta uttalande. Genom att uttrycka att Alexandra faktiskt också kan 

vara provocerande, kan ansvaret för agerandet i bloggen fortfarande läggas på en bloggkaraktär, 

även om Kissie inte längre existerar. Eftersom identiteten Alexandra nu sägs ha blivit 

provocerande så blir det även tydligt att också denna karaktär genomgått en förändring.  
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7. Diskussion 
 

Den diskussion som följer kommer att struktureras utifrån studiens frågeställningar, där var och 

en av frågorna presenteras och sedan besvaras utifrån undersökningens resultat kopplade till 

tidigare forskning samt använda teorier. Jag kommer även att sammanfatta de slutsatser som 

denna studie resulterat i, reflektera kring undersökningens kvalitet, samt avslutningsvis ge förslag 

till vidare forskning. 

 

Hur beskrivs undersökta identitetskonstruktioner i bloggen Kissies.se?  

I vårt postmoderna samhälle uppmanas vi ständigt att skapa oss en identitet. Utan en sådan är det 

svårt att hitta sin plats och känna att man passar in. Faktum är att strävan efter att höra hemma, 

inte bara på ett ställe, utan på flera, leder till att vi som människor ofta söker skapa oss flera 

parallella identiteter. Det finns även en önskan att de identiteter vi skapar, ska vara sådana som av 

människor runtomkring ses som eftertraktade. (Bauman 2001) Detta jagande efter alternativa jag 

visar sig tydligt i det faktum att kreatören av Kissies blogg skapar sig de två bloggidentiteterna 

Alexandra och Kissie. Genom att skapa sig flera olika identiteter kan hon hitta flera olika ställen 

att höra hemma, och även öka chansen att någon av de skapade identiteterna ska ligga bland de 

som för tillfället rankas högst. 

 

Det finns många olika sätt för oss att agera utifrån flera olika identiteter. En arena som visat sig 

vara utmärkt i detta syfte, är internet. Genom att i den virtuella världen skapa oss exempelvis 

olika karaktärer i ett onlinespel, kan vi konstruera identiteter som inte behöver vara kopplade till 

vår fysiska kropp. (Jenkins 2004) Kreatören av Kissies blogg konstruerar på ett tydligt sätt både 

identiteten Kissie, och på ett i högre grad omedvetet plan karaktären Alexandra. Konstruerandet 

av karaktären Kissie syns tydligt i bland annat publicerande av retuscherade bilder. Kreatören 

tycks dock inte ha tagit vara på möjligheten att tilldela sina onlineidentiteter kroppar skilda från 

varandra, det tycks snarare som att både Alexandra och Kissie bor i samma kropp. Detta blir 

tydligt då det återkommande i bloggen framkommer att Alexandra blandats ihop med Kissie och 

vice versa. Det tycks som att detta lett till problem för framför allt Alexandra, då hon 

återkommande uttrycker sin frustration över att människor tror att hon är Kissie.  

 

Något annat som är en tydlig fördel med identitetsskapande på internet, är att de sociala regler 

och normer som gäller i samhället utanför webben inte existerar i samma utsträckning på 

internet. (Jenkins 2004) Detta ger kreatören modet att genom framför allt Kissie, provocera och 

agera på ett sätt som hon säkerligen, medveten om de konsekvenser detta skulle medföra, inte 

skulle våga utanför internet. Här kan en tydlig parallell dras till Goffmans (1959) teatermetaforer 

och hans beskrivning av en främre och en bakre region, samt den fasad vi ikläder oss när vi 

befinner oss i den främre regionen. Den främre regionen blir i detta fall bloggen, arenan där de 

olika identiteterna i stort sätt tillåts härja fritt. När de olika identiteterna, eller rollerna, beskrivs på 

bloggen, så görs detta utifrån vissa personliga fasader – egenskaper och attribut – som tilldelats 

de olika rollerna. I den bakre regionen, i kreatörens liv utanför bloggen, gäller andra 

förhållningssätt och regler, och det kan tänkas att hon utanför arenan bloggen därför är mer 

återhållsam med de sidor av sig själv som anses som mindre socialt accepterade. Detta beteende 

kan även kopplas till Lenhart och Fox (2006) studie om att de som bloggar, på ett tydligt sätt 

önskar sätta en skiljelinje mellan livet online och offline. 
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Ekstrand (2006) menar att bloggande kan fungera som ett sätt att strukturera sin tillvaro och 

reflektera över sin person. På samma sätt uttrycker Luehmann (2008) att bloggandet, genom det 

tänkande som krävs i författandet av olika inlägg, kan hjälpa personen i fråga att utveckla sin 

identitet. Den bild som kreatören ger av sina bloggidentiteter när hon börjar blogga, är sådan att 

de båda liknar vilka tonåringar som helst som brottas med funderingar kring sig själva. Enligt 

Goffmans (1959) synsätt så finns alltid en kärna av de spelade rollerna i aktören själv, vilket skulle 

innebära att även kreatören vid denna tid hade funderingar av liknande slag. Att starta en blogg 

kan mycket väl ha varit ett sätt för henne att skapa någon form av ordning i detta virrvarr av 

tankar, och att utveckla flera olika identiteter, vilka sedan kan användas i de olika sammanhang 

som beskrivs på bloggen. 

 

I likhet med många andra bloggare väljer kreatören att blogga under ett pseudonym, namnet 

Kissie. Något som är intressant här, är att karaktären Alexandra tilldelats samma namn som 

kreatören. Det faktum att den ena identiteten fått ett pseudonym och den andra inte, skulle 

kunna visa på kreatörens önskan att på ett specifikt sätt särskilja sig själv ifrån karaktären Kissie, 

medan denna strävan vad gäller bloggkaraktären Alexandra inte tycks vara lika stor. Kanske har 

detta att göra med att Kissies målas upp som i många fall extrem och provocerande, och att 

konstruktionen av identiteten Alexandra i hög grad är omedveten. 

 

Det sätt på vilket kreatören skapar sina identiteter kan beskrivas genom att applicera Berger och 

Luckmanns (1998) teori om den tredelade konstruktionsprocessen. De egenskaper som kreatören 

önskar tilldela exempelvis identiteten Kissie externaliseras genom att hon skriver om, och agerar 

utifrån dessa i sin blogg. När denna text sedan finns tillgänglig för andra att läsa på internet, så 

har den separerats från henne själv och blivit objektiverad. De människor som därefter tar del av 

det hon skrivit kan komma att internalisera textens innehåll, det faktum att vissa egenskaper 

kopplas till identiteten Kissie, och göra detta till en del av sin verklighet. På samma sätt 

konstrueras även identiteten Alexandra. Identitetskonstruktionen är alltså inte komplett förrän 

samtliga av dessa tre steg genomgåtts, vilket innebär att undersökningspersonen är beroende av 

andra människor i skapandet av Alexandra respektive Kissie. Identitet blir således något som 

existerar mellan, istället för i människor. 

 

Hur skiljer sig beskrivningen av de olika identitetskonstruktionerna åt? 

Den tydligaste skillnaden som framkommit mellan de olika identiteterna, anser jag vara graden av 

närhet till verkligheten utanför bloggen. Beskrivningen av Alexandra ger bilden av att hon ska 

framstå som ganska mänsklig, på så sätt att de egenskaper och det agerande som tilldelas henne 

inte ligger särskilt långt ifrån hur en person i livet utanför bloggen skulle kunna beskrivas. Kissie, 

däremot, framträder som en ganska extrem karaktär, med egenskaper som i hög utsträckning inte 

anses vara socialt acceptabla i livet offline. Här skulle återigen en koppling kunna göras till att 

Kissie är en högst medveten identitetskonstruktion, medan Alexandra tycks vara en ganska 

omedvetet konstruerad karaktär.  

 

Goffman (1959) talar om att vi, i vårt sociala liv, ikläder oss masker för att spela olika roller. Han 

menar dock att dessa roller, eller identiteter, alltid har ett ursprung i oss själva. Detta skulle kunna 

förklara det faktum att kreatörens två identiteter, trots att dessa ofta framstår som väldigt olika, 

vid vissa tillfällen tycks tilldelas liknande egenskaper. Exempel på detta återfinns i, bland annat de 
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inlägg som undertecknas med både Alexandras och Kissies namn. Eftersom både Kissie och 

Alexandra konstrueras av samma person, och de egenskaper dessa innehar således torde finnas i 

den som står för konstruktionen, tyder detta på att Alexandra och Kissie i själva verket är olika 

uttryck för samma person. Att vissa egenskaper som ursprungligen konstruerats åt Alexandra, 

ibland dyker upp i Kissies agerande, ter sig då inte så konstigt. Svårigheten i att hålla isär de olika 

identiteterna, vem som ska framträda när och på vilket sätt, eller för att använda Goffmans 

(1959) termer, vilken personlig fasad som tillhör vilken identitet, kommer då och då oundvikligen 

att resultera i hopblandningar av beskrivet slag.  

 

Goffman (1959) talar också om svårigheten i att placera en komplex människa i den 

förhållandevis snäva mall som en uttänkt roll innebär. Han menar att det är svårt att, under 

rollspelet på scenen, totalt stänga av de egenskaper man som person innehar i den bakre 

regionen. Detta medför att dessa egenskaper, vilka ofta är oförenliga med rollen, ändå har en 

tendens att dyka upp i den främre regionen, och på så sätt avslöja hela rollspelet. Detta skulle 

kunna ses som en anledning till att kreatören av undersökta identitetskonstruktioner valt att skapa 

två olika bloggkaraktärer. Om det i bloggen skulle dyka upp egenskaper som inte stämmer 

överens med den ena identiteten, så kan dessa egenskaper tilldelas den andra. Kanske är det även 

av just denna anledning som de båda bloggidentiteterna framställs vara så olika, för att en 

egenskap alltid ska kunna passa in hos den ena eller den andra karaktären. 

 

Hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande identitetskonstruktionen? 

I det postmoderna samhället existerar inga absoluta sanningar. (Lyon 1998) Verklighet är något 

som löpande konstrueras och omformas i våra sociala interaktioner. (Berger & Luckmann 1998) 

På samma sätt förnekas existensen av en absolut, medfödd personlighet. Istället talas det om 

identiteter som skapas och löpande förändras i det sociala livet. (Burr 1995) Att kreatörens olika 

bloggidentiteter ständigt utvecklas och omkonstrueras, blir utifrån detta perspektiv helt naturligt.  

 

Det sätt på vilket kreatören löpande förändrar sina bloggidentiteter tyder också på det jagande 

som kännetecknar det postmoderna samhället, att vi ständigt är på väg, på jakt efter den identitet 

som för tillfället anses vara högst rankad. Eller som Nardi et. al. (u.å.) uttrycker det, att vi 

medvetet konstruerar oss på det sätt som vi önskar framstå. Något som kan verka märkligt i detta 

sammanhang är att kreatören överhuvudtaget önskar tilldela Kissie en sådan identitet som hon i 

själva verket torde kunna räkna ut kommer skapa mycket hat och starka reaktioner. Här kommer 

en annan viktig aspekt in, nämligen kreatörens strävan efter att få många bloggläsare. För att 

hamna på topplistan vad gäller antal läsare så krävs det att man utmärker sig. Att provocera 

genom karaktären Kissie, är för kreatören ett sätt att göra just detta. På så sätt kan den 

provokativa identiteten anses högt rankad i den kontext där kreatören löpande konstruerar 

Kissies identitet.  

 

Socialkonstruktionismen talar om att konstruktionen av vår verklighet är socialt betingad, och 

detta blir tydligt i det sätt på vilket konstruktionen av Kissie påverkas av bloggläsarna. Ju mer 

provocerande Kissie framställs agera, desto fler verkar läsarna bli. Att kreatören då svarar med att 

tilldela Kissie ytterligare provokativa beteenden, visar att läsarna har en stor indirekt makt vad 

gäller konstruerandet av bloggidentiteten. Genom att dessa fortsätter besöka Kissies blogg, 

bekräftar läsarna att konstruktionen Kissie skapar reaktioner på det sätt den var avsedd att göra. 

Om läsarna däremot blir färre, tvingas kreatören tänka om och förändra bloggidentiteterna så att 
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de återigen lockar läsare. Genom denna interaktion mellan kreatören och bloggens läsare 

konstrueras och omformas således de olika bloggidentiteterna steg för steg. 

 

Kanske är det just strävan efter att sticka ut i mängden som gjort att kreatören valt att på senare 

tid medvetet förändra Kissies identitet. Den mängd bloggar som i Kissies fotspår använder 

provokationer för att få läsare, gör att provocerandet inte längre utmärker sig i samma grad, vilket 

innebär att nya knep behöver tas till för att sticka ut. Eftersom kreatören valt att använda sitt eget 

utseende för att gestalta både konstruktionen Kissie och konstruktionen Alexandra, så kan det 

tänkas att hon, i livet utanför bloggen, ofta blandas ihop med bloggkaraktärerna. Anledningen till 

att Kissie gjorts snällare skulle då kunna vara att kreatören blivit trött på att ständigt i enlighet 

med samhällets gällande sociala regler och normer få stå till svars för Kissies beteende. Kanske är 

det så att även de som faktiskt kan skilja mellan bloggidentiteterna och kreatören har svårt att 

acceptera att kreatören ständigt gömmer sig bakom, och hänvisar till identitetskonstruktionerna 

när hon kritiseras för det sätt på vilket dessa beskrivs i bloggen. Det kan rentav vara så att de 

normer som finns i samhället inte tillåter att kreatören på detta sätt frånsäger sig ansvaret för det 

sätt på vilket dennes konstruerade karaktärer framställs vara och agera. Jag ser försöket att 

förändra framställningen av Kissie som kreatörens sista ansträngning att hålla henne vid liv, utan 

att för den delen behöva stå ut med smutskastning i livet utanför bloggen. Detta försök verkar 

dock inte ha lyckats särskilt bra, med tanke på att kreatören nyligen valt att helt lägga bort rollen 

Kissie. Detta skulle kunna kopplas till det Goffman (1959) säger om våra rollers personliga fasad, 

alltså de egenskaper och attribut som vi tilldelat dessa. Han menar att den fasad som gång 

tilldelats en roll, även fortsättningsvis kommer att förväntas tillhöra denna. Eftersom karaktären 

Kissie på ett så tydligt sätt sammankopplats med en provokativ identitet, så blir det extremt svårt, 

om inte omöjligt, att förändra denna på ett så radikalt sätt att hon plötsligt skulle bli snäll.  

7.1 Slutsatser 

I detta arbete har jag fått följa skapandet och utvecklingen av två identitetskonstruktioner, 

Alexandra och Kissie. Identiteten Kissie har framträtt som en väldigt medveten konstruktion av 

en bloggidentitet, medan karaktären Alexandra i hög grad tycks konstrueras omedvetet. Hela 

denna resa kan tydligt ses mot bakgrund av det postmoderna samhället, dess syn på verklighet 

och identitet, och dess jagande efter någonstans att höra hemma.  

 

I enlighet med Ekstrand (2006), som menar att bloggande kan fungera som ett sätt att strukturera 

sin tillvaro och reflektera över sin person, har jag sett konstruerandet av de olika 

bloggidentiteterna som ett sätt för kreatören att ordna, och ge uttryck för funderingarna kring sin 

egen person. Det har under resans gång blivit tydligt att hon använder de båda bloggkaraktärerna 

för väldigt olika syften. Medan karaktären Kissie används för att provocera, uttrycka hårda ord, 

och sticka ut, så verkar identiteten Alexandra få stå för ett mer mänskligt beteende, i form av 

känslighet, förmåga att bli ledsen, förvirrad och arg. Att den ena identitetens egenskaper ibland 

dyker upp hos den andra, ser jag som ett tecken på det Goffman (1959) säger, gällande att de 

roller vi spelar alltid har ett ursprung i oss själva. Med detta som utgångspunkt finns det en tydlig 

svårighet i att för kreatören hålla isär de båda bloggidentiteterna. Det kan även utifrån Goffmans 

(1959) tes dras en slutsats om att de sammanblandningar som vid vissa tillfällen framträder, i hög 

grad sker på ett omedvetet plan. Min utgångspunkt är alltså att kreatören önskat skapa två, från 

varandra vitt skilda karaktärer, just för att ha möjlighet att plocka fram den identitet som passar 

bäst i den aktuella situationen. Detta är min första slutsats, att användandet av olika identiteter 
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skapar större möjligheter att passa in i många olika sammanhang och kunna uttrycka ett bredare 

register av egenskaper och beteenden, än vad som annars vore möjligt. 

 

Slutsats nummer två handlar om den sociala interaktionens betydelse för 

identitetskonstruktionen. Hela den arena på vilken identitetskonstruktionerna existerar, styrs av 

ett socialt utbyte där bloggaren och läsarna tillsammans utformar den verklighet som bloggen 

innebär. Att Kissie och Alexandra återkommande i blogginlägg framställs reflektera över, förhålla 

sig till, och svara på läsarnas kommentarer och frågor, visar att dessa i högsta grad är delaktiga i 

identitetskonstruktionerna. Det faktum att kreatören dessutom är beroende av läsarantalet för att 

bloggen ska fortsätta ligga högt i topplistorna, gör att hon hela tiden tvingas hitta nya sätt att 

skapa reaktioner, vilket ger läsarna en enorm indirekt makt vad gäller utvecklingen av 

bloggidentiteterna Kissie och Alexandra.  

 

En ytterligare slutsats som kan dras utifrån denna studie, är att en det finns en nödvändighet att 

sätta tydliga gränser mellan det liv man skapar sig online, och det liv som levs offline. Faktum är 

att det, enligt Goffmans (1959) teori om den inramning som rollspelet kräver, inte ens är möjligt 

att agera utifrån den aktuella rollen på annat ställe än den inramning, arena, som den skapats för, i 

detta fall bloggen. Denna teori skulle kunna ses mot bakgrund av de olika förhållningsregler som 

gäller för det sociala livet på respektive arena. När kreatören skapade Kissie så var detta som 

enbart en bloggidentitet. (Eftersom jag anser identitetskonstruktionen Alexandra vara i hög grad 

omedveten, så fokuserar jag i detta stycke på Kissie.) När bloggen sedan började klättra på 

topplistorna, uppstod det problem. Eftersom kreatörens utseende inte skiljer sig märkvärt från 

Kissies, så började allmänheten känna igen kreatören, men under namnet Kissie. På så sätt blev 

hon tvungen att gång på gång, i enlighet med samhällets sociala normer och regler, stå till svars 

för Kissies beteende, ett beteende som egentligen reserverats till arenan internet, där helt andra 

regler gäller. Detta ledde till en förvirring på både blogg och i livet utanför bloggen om vilken 

identitet kreatören iklätt sig vid vilket tillfälle. Inte bara allmänheten och vännerna började döma 

kreatören, utan även hon själv började anklaga sig för den identitet som Kissie tilldelats. Att 

ständigt tvingas förklara en ekvation som man själv inte riktigt verkar få att gå ihop, tycktes till 

slut ha blivit för mycket för kreatören, vilket ledde till ett försök att göra Kissie till en snällare, 

mindre provocerande karaktär, och att hon slutligen utraderade hela Kissies existens.  

 

En diskussion kring bloggidentiteter leder osökt till frågan om det överhuvudtaget i det långa 

loppet går att leva utifrån flera olika identiteter parallellt. Jag menar att upprätthållandet av fler än 

en identitet på många sätt innebär enorma svårigheter, men också att användandet av olika 

identiteter, eller roller, kan vara oss till fördel. En förutsättning för att kunna leva utifrån mer än 

en identitet, anser jag vara att sätta tydliga gränser och ramar för var, när och hur de olika 

identiteterna ska existera. Med utgångspunkt i Goffmans (1959) teori att kärnan av alla våra olika 

roller finns i oss, blir detta en svår utmaning. Ett sätt att lyckas, skulle kunna vara att reservera var 

och en av våra olika identiteter till olika arenor, exempelvis en identitet i onlinespel, en i bloggen, 

och en i livet utanför internet. Dessa behöver sedan tydligt särskiljas ifrån varandra, tilldelas olika 

utseenden, olika namn och olika egenskaper. Det allra bästa vore, enligt min synvinkel, att låta 

konstruktionerna vara anonyma, på så sätt att vi som skapare inte kan kopplas till de identiteter vi 

skapat. Detta för att slippa de förvecklingar som oundvikligen skulle uppstå om de olika 

identiteterna skulle sammanblandas, på så sätt att de plockas ut från den arena där de var tänkta 

att existera.  
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Om vi lyckas upprätthålla dessa ramar, tror jag att användandet av olika identiteter kan ge oss en 

mängd fördelar i det samhälle där vi lever, framför allt vad gäller möjligheter att passa in i många 

olika sammanhang och bland många olika sorters människor. Frågan är dock var gränsen för vår 

förmåga går, och hur många identiteter vi som människor klarar av att hantera, innan det hela 

urartar i ett sådant kaos, att den identitetsförvirring vi önskat råda bot på, istället blir total.   

 

7.2 Undersökningens kvalitet 

Det har visat sig finnas en stor svårighet i att genomföra en undersökning av hur olika identiteter 

presenteras i ett medium som bloggen. Eftersom inte samtliga inlägg i Kissies bloggar 

undertecknas med ett namn, så har jag ständigt varit tvungen att ta ställning till hur jag ska avgöra 

vilken av de båda undersökta identiteterna som ska tillräknas de beskrivningar som görs. Då jag 

under arbetets gång ett flertal gånger stött på inlägg som fallit utanför de regler jag satt upp 

gällande vilket blogginnehåll som ska tillräknas den ena respektive andra identiteten, har jag 

många gånger tvingats justera och utveckla dessa regler, något som jag anser stärker kvaliteten i 

denna undersökning. Självklart kan de tolkningar som gjorts ifrågasättas, och rimligheten i dessa, 

bedöms, enligt den hermeneutiska metoden bäst genom granskning av de argument som ligger 

bakom. (Alvesson & Sköldberg 1994) Av denna anledning har jag genomgående strävat efter att 

hålla en hög transparens, genom att tydligt redogöra för, dels de sätt på vilka jag tagit mig an 

svårigheter som stötts på, dels de argument som lett fram till olika ställningstaganden och resultat.  

 

Något som skulle kunnat komplettera och styrka min undersökning, vore om jag genomfört en 

intervju med kreatören där frågor kring hennes identitet offline, kring huruvida bloggidentiteten 

Alexandra stämmer överens med den hon är utanför bloggen, och kring hennes inställning till 

karaktären Kissie diskuterats. Utifrån en sådan intervju skulle jag kunnat skapa mig en bättre 

uppfattning om förhållandena mellan dels de olika bloggidentiteterna, dels mellan 

bloggidentiteterna och kreatören själv. Jag skulle därefter ha kunnat jämföra intervjusvaren med 

de resultat som framkommit i närläsningsprocessen och således fått fram en ännu tydligare bild 

av de förhållanden som råder vad gäller identitetskonstruktionerna på Kissies bloggar. 

 

Jag har tidigare nämnt att anledningen till att jag valt den hermeneutiska processen som metod, är 

för att inte på förhand begränsa mitt materialurval och således riskera att utesluta viktiga aspekter. 

Eftersom jag dock inte studerat allt tillgängligt material, så finns det en möjlighet att jag kan ha 

missat sådant som skulle kunna ge ytterligare kunskap kring min de undersökta 

identitetskonstruktionerna. Huruvida detta har påverkat resultatet nämnvärt, kan jag bara 

spekulera i. Min avsikt har hela tiden varit att, i enlighet med grundad teori (Starrin et.al. 1991) 

söka nå en materialmättnad, där undersökningen fortgår så länge ny information framkommer. 

Svårigheten i detta gäller att definiera vad ny information innebär. Det jag valt att behandla är de 

huvuddrag som framkommit om de olika identitetskonstruktionerna, vilka presenteras utförligt i 

mitt analysschema. (Se bilaga 1) I detta avseende anser jag mig ha uppnått en mättnad i mitt 

material.  

 

Något annat som bör poängteras är att mängden material som funnits att tillgå skiljer sig stort 

mellan Kissie och Alexandra. Medan Kissies bloggar rymmer en enorm mängd beskrivningar av 

karaktären Kissie, så finns det väldigt begränsat med material som behandlar identiteten 

Alexandra, vilket kan ha kommit att påverka utfallet av denna studie. 
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Sammanfattningsvis anser jag det finnas vissa svagheter i denna undersöknings kvalitet, och att en 

del av dessa skulle kunnat avhjälpas genom användandet av en kompletterande metod. Men vissa 

av dessa svagheter anser jag vara sådana som är svåra att kringgå på grund av komplexiteten i det 

ämne jag undersökt. Då jag hela tiden strävat efter att närma mig ämnet med respekt och 

medvetenhet om dess komplexitet, samt på ett tydligt sätt i denna uppsats redogjort för detta, 

anser jag denna studie, trots allt, vara tillförlitlig och trovärdig. 

 

Jag önskar avslutningsvis poängtera att de resultat jag presenterar utifrån min studie, enligt ett 

hermeneutiskt synsätt inte på något sätt är slutgiltiga. Även om jag anser mig ha uppnått en 

materialmättnad, så finns det säkerligen andra som kan ta vid där min undersökning slutar, tillföra 

nya aspekter och nya tolkningar och således fortsätta resan i den hermeneutiska cirkeln. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Jag har i denna undersökning redogjort för de identiteter som min undersökningsperson 

använder sig av i sina mediala representationer. En naturlig fortsättning på denna studie vore att 

komplettera med en intervju av kreatören för att undersöka hur hon resonerar kring 

konstruktionen av sina bloggkaraktärer.  

 

En annan intressant studie vore att spegla de aktuella bloggidentiteterna utifrån de 

läsarkommentarer som löpande skrivs på bloggen. Utifrån detta skulle en kartläggning kunna 

göras av till vilken grad de olika identiteternas utveckling påverkas av läsarna, och vilken typ av 

kommentarer som i detta avseende har mest slagkraft. 

 

För forskning kring bloggidentitet i allmänhet vore genomförandet av en studie liknande denna 

på andra undersökningspersoner av stort intresse. 

 

Det skulle även vara intressant att gå vidare i undersökningen av virtuella identitetskonstruktioner 

och undersöka hur sådana konstrueras och utvecklas på andra arenor, exempelvis i onlinespel och 

i det sociala mediet Facebook. 
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Bilaga 1: Analysschema 
 
Den första frågeställningen, hur beskrivs undersökningspersonens olika identiteter i hennes mediala 

representationer? syftar till att beskriva de två identiteter som undersökningspersonen använder sig 

av: Alexandra och Kissie. För att kunna ge en så omfattande bild som möjligt av var och en av 

dessa identiteter, har ett antal frågor utformats, vilka sedan ställts till de olika texterna inriktat på 

var och en av de båda identiteterna.  

 
1. Vad säger hon om sig själv? 

Här frågas det efter vilken bild som målas upp av Kissie respektive Alexandra. Den 

information som kommit fram har delats in i följande teman: 

o Personliga egenskaper – vilka egenskaper tilldelas de olika identiteterna? 

o Utseende – hur beskrivs den olika identiteterna se på sitt yttre och vilken vikt 

tilldelar de sitt respektive utseende? 

o Materiella tillgångar – de olika identiteternas beskrivna förhållande till pengar och 

sådant som kan köpas för pengar. 

o Kändisskap – vad de olika identiteterna framställs anse om att vara kända, samt de 

fördelar och nackdelar detta innebär. 

 

2. Hur agerar hon? 

Här analyseras de handlingar och det agerande som tillskrivs Kissie respektive Alexandra. 

Den information som framkommit om Kissie har indelats i tre olika teman: 

o Överlägset – hur Kissie framställs agera för att framstå som överlägsen och lite 

bättre än alla andra. 

o Provocerande – Kissies beskrivna förhållande till provokationer och varför hon 

återkommande framställs sträva efter att provocera. 

o Genomtänkt – hur Kissie beskrivs arbeta genomtänkt för att nå framgång och 

publicitet. 

Texten om Alexandras agerande har varit svårt att strukturera i teman, därför har ingen 

indelning gjorts.  

 

3. Hur ter sig hennes liv? 

Här undersöks den bild av Kissies respektive Alexandras liv som framställs, vad deras 

dagar beskrivs innehålla, och vad som kännetecknar dessa. 

 

4. Hur förhåller hon sig gentemot andra människor? 

Här riktar jag in mig på framställningen av Kissies respektive Alexandras relation till 

människor i deras närhet, och här har analysen strukturerats efter de personer som nämns 

återkommande i bloggen: 

o Bloggläsarna 

o Vännerna 

o Pojkvännen 

           I analysen av Kissie tillkommer: 

o Familjen 



 

 
 

           I analysen av Alexandra tillkommer: 

o Kissie 

 

För frågeställning nummer två, hur skiljer sig beskrivningen av de olika identitetskonstruktionerna åt? har 

jag helt enkelt använt resultaten som framkommit i fråga ett, och jämfört svaren mellan de olika 

identiteterna.  

 

I analysen av frågeställning nummer tre, hur ter sig utvecklingen av den fortlöpande 

identitetskonstruktionen? har jag använt de svar jag fick i fråga ett, samt kompletterat med ytterligare 

referat ur Kissies tidigare blogg, och ordnat dessa efter när de aktuella texterna skapades. För att 

kunna beskriva den förändring som skett har svaren sedan analyserats och slutsatser har dragits 

utifrån vilka förändringar i svarens karaktär som framträder, i förhållande till de tidspunkter då 

texterna kom till.  

 


