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Abstrakt 
 
Studieobjektet är den privata bloggen, och teorin består av Goffmans dramaturgiska 
modell där intryckstyrningen är i absolut fokus. Bourdieus symboliska kapital 
används också i syfte att analysera och koda blogginläggen. 
Uppsatsen syftar således till att ge svar på hur intryckstyrningen kan appliceras på 
bloggen och hur intryckstyrningen får nya villkor i bloggens värld och hur intryck 
styrs när ett fysiskt möte inte sker. Utifrån dessa har mina tre stycken frågeställningar 
ställts upp.  
Materialet består av sju bloggar. De är alla bloggar som drivs av privatpersoner, och 
kretsar kring bloggarens vardagsliv med allt vad detta innebär. Det är således en 
fallstudie som används eftersom urvalet inte är större än dessa sju bloggar. Inläggen 
har kodats, en kvalitativ metod har tillämpats och jag har en deduktiv ansats då jag 
utgår från att pröva min teori om att bloggen fungerar som en optimerad 
intryckstyrning där man vill ge intryck av att inneha statussymboler. 
Resultatet som framkommit och analyserats är att det är stort fokus på att presentera 
olika typer av statussymboler (som sorterats in i ekonomiskt, socialt och kulturellt 
kapital). Alla dessa kapital är frekvent förekommande i materialet.  
Vidare förs en analys hur intryckstyrningen ser ut i bloggen, vad som är möjligt och 
inte, och huruvida bloggen fungerar som en optimal intryckstyrning, med bättre 
förutsättningar för att styra publikens intryck än utanför cyberrummet. Med detta 
menas att jag vill se om det i cyberrymdens och bloggens värld går att styra publikens 
intryck mer framgångsrikt utan att tappa masken eller visa skiftande impulser.  
I resultatets första del kodar jag blogginläggen för att se vilka symboliska kapital som 
bloggaren vill visa på att denna besitter. I resultatets andra del redovisar jag vilka 
verktyg som bloggaren använder för att utöva intrycksstyrningen. Det skrivna ordet 
och språket är bloggarens främsta verktyg och i och med användandet av ett 
informellt språk kan bloggaren ge intryck av ett oförberett framträdande. Jag vill 
alltså förklara vilka intryck bloggaren ämnar överföra, på vilket sätt det görs och 
huruvida det är en framgångsrik intryckstyrning i förhållande till den som sker i ett 
fysiskt möte.  
   
Slutligen förs en diskussion vad denna intryckstyrning med andra förutsättningar och 
redskap får för konsekvenser för bilden av bloggaren, läsarna och samhället.  
 
Nyckelord; Blogg, Internet, intryckstyrning, symboliskt kapital, status  
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1.1 Inledning 
 
Bloggar har på ett par år växt och blivit till ett stort medie och samhällsfenomen och 
det finns en uppsjö av bloggare, allt från politiker till ungdomar i gymnasieåldern. 
Många bloggar är av samma upplägg som en dagbok, d.v.s. man skriver om sitt 
privatliv, vad man gjort under dagen, tankar, känslor och reflektioner. Dagboken har 
för många symboliserat något ytters privat, och det var något man gömde eller till och 
med satte lås på. Nu publicerar man sin dagbok för hela världens befolkning, ofta med 
en strävan att få så många läsare så möjligt. De skrivna tankarna i en dagbok har inga 
läsare, utan författaren skriver för sin egen skull, men då det kommer till bloggen så 
skriver man för en publik. Bloggen kan som sagt användas för att presentera sig för 
andra och för att styra läsarnas intryck. Publiken är anonym och det sker inget direkt 
fysiskt möte mellan bloggaren och läsaren. I möten mellan människor så finns det 
många sätt att presentera sig på och i cyberrummet får presentationen av jaget 
begränsningar men också nya möjligheter. I vårt moderna samhälle där många 
använder sig av Internet för att möta människor och kommunicera, så tvingas vi hitta 
och använda nya sätt att utöva socialt samspel, när vi inte är fysiska kroppar utan 
digitala. 
Varje dag, i varje social situation beter vi oss och klär oss på ett visst sätt för att ge 
omgivningen den bild vi vill att det skall ha av oss och vi försöker alltid presentera 
vår bästa sida, men ibland lyckas vi inte utan det skiner igenom att vi spelar en roll, 
och när den krackelerar så tappar vi masken. I dag läggs det förmodligen mer fokus än 
någonsin på att vi skall vara perfekta och passa in, speciellt bland unga människor.  
Att styra sin omgivnings intryck av en är något som alla engagerar sig i varje dag, och 
denna process äger givetvis rum också när det inte sker något fysiskt möte. 
  
1.2 Avgränsning 
 
Jag har en viss förförståelse och en uppfattning om bloggen eftersom jag dagligen 
läser ett antal bloggar, både proffsbloggar och amatörbloggar. Således har jag min 
bild av vad en blogg kan kommunicera och innehålla, jag har ett intresse båda för 
bloggandet som fenomen och för bloggen i sig vilket givetvis är en del av bakgrunden 
till denna uppsats. 
Bloggen kan ha flera funktioner som att fylla ett behov att skriva av sig på samma sätt 
som man gör i en dagbok. Det är inte det perspektivet jag har valt (även om jag inte 
förnekar att det kan finnas) men det är inte så jag ser på bloggen och det är inte det 
synsättet jag kommer att ha i min uppsats. Bloggen ses här endast som något 
offentligt. De bloggar jag i denna uppsats intresserat mig för har ett ”dagboksformat” 
men även om formaten liknar varandra och blogg ofta liknas vid en dagbok på nätet, 
så gör jag inga andra liknelser mellan blogg och den traditionella dagboken. Jag tror 
på bloggen som ett nytt uttryckssätt och ett samhällsfenomen som är här för att 
stanna, och att den har ett flertal funktioner att fylla, men vill klargöra att jag i denna 
uppsats särskiljer bloggen från den traditionella dagboken man skriver i och lägger i 
sin byrålåda. Att skriva i en dagbok med lås på fyller inte samma funktioner som att 
skriva och publicera inlägg i en blogg där man presenterar sig själv för sina läsare. Jag 
ser oundvikligen bloggen som ett framträdande.  
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1.3 Definition av begrepp 

Blogg (från eng. weblog), webbjournal, webblogg, personlig och öppen dagbok på 
webben. Man kan även se begreppet som ett mellanting mellan personliga kolumner i 
dagstidningar och dagböcker. En typisk blogg innehåller iakttagelser och synpunkter 
på dagsaktuella händelser, länkar till intressanta och aktuella webbsidor m.m. Bloggar 
publiceras genom att man uppdaterar en webbsida, via e-post eller via en kombination 
av dessa. Det finns speciell programvara för att skriva bloggar och även webbplatser 
som ger stöd för att skapa dem. För att betraktas som en blogg krävs att innehållet 
uppdateras regelbundet med nya inlägg. Inläggen är i allmänhet relativt korta med 
länkar till andra webbsidor eller bloggar. Ytterligare ett kännetecken hos alla bloggar 
är att inläggen visas i kronologisk ordning med de nyaste inläggen överst. 
(nationalencyklopedin.se 2008) 
 
Privatpersoner använder oftast bloggar för att publicera sina tankar och åsikter inom 
olika intresseområden. Professionella bloggare t.ex. politiker, experter och konsulter 
använder oftast webbloggar för att skapa opinion och förmedla sina åsikter eller för 
att visa upp sin kunskap och kompetens inom sitt speciella område. Själva funktionen 
att publicera personliga dagböcker på webben har funnits länge; ordet blogg tillkom 
först i slutet på 1990-talet. (webblogg.se 2008)  

Med privata bloggar, som ibland också kallas amatörbloggar menas att det är 
privatpersoner som skriver, och är inte knutna till något företag.  

1.4 Syfte 

Syftet styrs av att jag har en föreställning om att blogg skulle kunna fungera som en 
optimal intryckstyrning med förbättrade möjligheter för agenten att styra intrycken 
publiken får. Jag vill få kunskap om vilka dessa nya möjligheter är samt hur de 
används och verkar för en framgångsrik intryckstyrning. Uppsatsen syftar till att 
analysera vilka nya förutsättningar som nu finns, som inte finns i ett fysiskt möte. 
Med nya möjligheter och förutsättningar menar jag de styrningsinstrument som inte 
funnits eller kunnat utövas på samma sätt i ett fysiskt möte.  

Detta syfte mynnar ut i följande frågeställning; 

1.4.1 Frågeställning 
 
 Vilka styrningsinstrument har bloggaren till sitt förfogande? 
 
 Vilka intryck kan man utläsa att bloggarna vill överföra till läsarna?   
 
 Vilka nya möjligheter verkar för en framgångsrik intryckstyrning? 
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2. Tidigare forskning 
 
Tidigare gjorda studier på ämnet blogg 
 
Internet och bloggar är att betrakta som ett relativt nytt fenomen, men en hel del 
sociologisk och samhällsvetenskaplig forskning har bedrivits på området och i min 
sökning (Google scholar och DIVA) har jag hittat samhällsvetenskapliga uppsatser 
och artiklar som fokuserar på bloggen som fenomen.  
 
Bloggen ett strategiskt verktyg?: En studie av tre offentliga ledares 
kommunikation via webben 
Författaren vill öka förståelsen för vad en blogg är samt belysa bloggens möjligheter 
som ett kommunikationsmedel för ledare inom offentlig verksamhet. Hon har gjort en 
kvalitativ textanalys av tre stycken bloggar i syftet att ta reda på vad de bloggar om, 
hur de använder sig av attributet och hur pass privat/offentlig deras kommunikation 
är. Som teori används först och främst Habermas teori om det offentliga rummet. I 
uppsatsen kommer hon fram till att alla tre använder bloggen som ett strategiskt 
redskap att kommunicera med, men att det görs på olika sätt. Resultatet av uppsatsen 
är att deras samtalsstil uppfattas som personlig även om de skriver med ett korrekt och 
formulerat språk. Bloggen bör således ses enligt Grefveberg som en formell kanal 
med en informell stil som dessa i ledningen kan använda som ett komplement, 
effekten blir bäst om ledaren utnyttjar bloggens tids-och rumsliga styrka.  
( Grefveberg: 2006 )  
 
Blogg – En undersökning om att skriva dagbok på nätet 
Uppsatsen forskar kring hur det kommer det kommer sig att fler och fler skriver dessa 
offentliga dagböcker potentiellt tillgängligt för hela världen, och vad det innebär för 
våra föreställningar om vad som är privat och vad som är offentligt. Syftet är att 
undersöka vad den allmänne bloggaren skriver om. Materialet är 150 stycken 
vardagslivsbloggar, som har analyserats vad gäller, innehåll, språk, information om 
bloggaren, samt kommentarer och möjlig tänkt läsare. Begreppen som används är 
privat/ offentlig, social narcissism och kommunikation.  
Frågan som ställs upp är: Är det så privat som det dryftas? Om så är fallet, vad beror 
det på? Slutsatserna som redovisas är att den genomgående tendensen i de bloggar 
som undersökts är att de är redogörelse för vardagliga händelser och tankar. De är 
subjektiva betraktelser skrivet på ett ogenomtänkt och slarvigt vis och det är oklart 
vem bloggaren skriver för. Man är mer intresserad av att bli läst än läsaren i sig. 
Bloggaren har ett behov av en anonym publik att narcissiskt spegla sig i för att 
giltigöra sina upplevelser och tankar.( Weitner 2008 ) 
 
Blogging Practices: An analytical framework   
Författaren ställer upp en generell modell för att analysera och jämföra olika 
användningar av blogg. Han använder mycket sociologiska och en del kommunikativa 
teorier och hävdar att enskilt användande utformas av tre strukturella dimensioner i 
form av bestämmelser (bland annat gällande utformning och innehåll), relationer 
(länkskapande, bildligt och bokstavligt) och koder (bloggens kodning och 
uppbyggnad) dessa dimensioner skapas hela tiden i ett socialt handlande.  Schmidt menar 
att dessa strukturella dimensioner leder till uppkomsten av så kallade bloggsamhällen där 
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människor delar vissa uppfattningar och förväntningar av hur bloggen kan användas som 
ett redskap för information, identitet och relationshantering. ( Scmidt 2007 )  
 
Anonymity and Self-disclosure 
Författarna skriver om sambandet mellan graden av självvald anonymitet respektive 
självutlämnande i olika bloggar, de har gjort en enkätstudie med 242 informanter. 
Slutsatser som dras är att bloggen är en social aktivitet och inte en privat sådan – i det 
sociala finner den också sin funktion, självutlämnande i någon mån – att 
kommunicera personliga tankar och känslor till andra – blir norm för bloggen. Trots 
att ett flertal bloggare i undersökningen angett att de på frågan om de kände oro inför 
blogginnehållet – i första hand kände sig olustiga över tanken om att familjen skulle 
läsa personliga detaljer, hade 90 % en läsekrets av personligt bekanta. ( Qian, Scott: 
2007 ) 
 
Jag tycker att det finns mycket mer kunskap att inhämta inom området blogg och att 
det finns ett tomrum att fylla i den samhällsvetenskapliga forskningen kring bloggen. 
Genom att tillföra dimensionen intryckstyrning hoppas jag kunna förklara aspekter av 
bloggen som tidigare forskning inte gjort i samma utsträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 8 

 
 
3. Teoretiskt ramverk 
 
Jag kommer att använda mig av Goffmans dramaturgiska modell i stor utsträckning 
och i synnerhet begreppet intryckstyrning kommer jag applicera på bloggen för att 
uppnå mitt syfte att få kunskap om hur bloggaren kan styra läsarnas intryck.  
 
3.1 Goffman - Den dramaturgiska modellen 
 
Människors sociala samspel ses som att vi hel tiden spelar roller i vårt vardagsliv där 
vi har rekvisita. Vi kan använda oss av gester, ansiktsutryck, kläder eller andra 
materiella ting för att förmedla vår identitet till andra och strävar hela tiden efter att 
göra ett särskilt intryck.Vi spelar hela tiden olika roller i olika miljöer och situationer, 
detta för att olika givna situationer och miljöer kräver att vi spelar olika roller och 
olika typer av framträdanden.  
På samma sätt som på en teater finns det en bakre och främre region. Vi är alla på 
samma gång både publik och aktör. Publiken kan också fungera vid vissa tillfällen 
som medaktörer. Aktören uppträder på scenen och observeras av publiken, sedan går 
aktören tillbaka till kulisserna för att förbereda nästa föreställning. Vårt agerande styrs 
av de roller vi för tillfället gestaltar.  I den bakre regionen kan vi förbereda oss inför 
framträdandet och mötet med publiken.  
Intryckstyrning är en del av Goffmans dramaturgiska perspektiv, och det handlar om 
hur man försöker presentera en bild av sig själv för andra och att man styr deras 
intryck, för att de skall få den bilden av en som man själv önskar presentera. Tanken 
är inte endast att presentera sig själv på ett fördelaktigt sätt, det är också så att det 
finns en önskan att presentera sig så att man passar in i den kontext man befinner sig i, 
gällande regler och normer. När vi har publik och befinner oss i den främre regionen 
finns det dock alltid en risk att vi tappar masken när vi t.ex. utför oavsiktliga gester, 
kanske stamning eller ett fall, och visar skiftande impulser.(Goffman 1998:52,58). 
I utövandet av intryckstyrningen kan vi använda oss av olika statussymboler, med 
vilket menas sådan rekvisita som signalerar status i det sammanhang man befinner 
sig. Att visa på status uppnås bäst genom ett mönster av handlingar.(Goffman:1998: 
40,71 ) 
Det finns mycket att vinna på att kontrollera de intrycken som omgivningen inte antar 
kontrolleras. Publiken är inte misstänksam inför det som inte antas vara framställt 
utan verka vara ett oreflekterat beteende. Publiken kan dock upptäcka 
beteendeskiftningar och sådant i presentationen som individen inte lyckas få kontroll 
över, vilket återigen ger en möjlighet till kontroll av individens rollspel. (Goffman 
1998:17) 
Oförfalskade framträdanden är något som ger intryck av att det är spontant men 
egentligen är det ett planerat agerande (Goffman 1998:151) 
 
I uppsatsens resultatdel kommer jag att applicera Goffmans dramaturgiska modell på 
bloggen. Jag tänker mig då att bloggaren är agenten och läsarna är publiken. De 
främre regionerna, scenen är bloggen där inlägg publiceras och de bakre regionerna, 
kulisserna är där bloggaren sitter vid datorn och skriver.  
Begreppet intryckstyrning applicerar jag på bloggen och vill få kunskap om hur 
bloggaren styr läsarnas intryck när det inte sker ett fysiskt möte. Jag har i inläggen 
sökt efter styrningsinstrument som bloggaren använder för att utöva intryckstyrning.  
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Jag tror att det är lätt att få inläggen i bloggen att verka som oförfalskade 
framträdanden ( Goffmans 1998:51) och kommer att applicera det begreppet på mitt 
material.  
 
Goffman skriver att i de flesta samhällen finns det ett stratifieringssystem, med vilket 
menas att det sker en idealisering av de högre samhällsskikten och en strävan bland 
dem som befinner sig längre ner på stegen att klättra högre upp på 
samhällsstegen.(Goffman 1998:40). Jag vill se om detta är synligt i bloggen och 
kommer därför ta hjälp av Bourdieus begrepp symboliskt kapital.  
 
 
3.2 Bourdieu - symboliskt kapital  
 
Bourdieus begrepp om symboliskt kapital; kulturellt kapital och socialt kapital skall 
jag använda mig av för att strukturera upp och särskilja de statussymboler som jag kan 
urskilja i mitt material. Jag använder honom för att koda valda inlägg i bloggarna och 
kunna se vad det är för intryck bloggarna vill överföra.  
Bourdieu pratar om kulturellt kapital och avser då 
i detta sammanhang inte vilken kultur som helst, utan den slags kultur som är intimt 
knuten till samhällets makthierarkier, närmast vad som i brukar kallas ”finkultur”. Det 
kulturella kapitalet är relaterat till en marknad, och är relaterat till de förhärskande 
idéerna i ett samhälle. Vidare finns det socialt kapital som avser släktband, kontakter 
och vänskapsförbindelser. Det har att göra med det sociala nätverket vi människor 
befinner oss i. Det symboliska kapitalet fungerar som kapital bara om det erkänns, 
d.v.s. att det finns marknader där det erkänns värde. 
Jag använder mig också av ett det ekonomiska kapitalet för att strukturera mitt 
resultat. Med ekonomiskt kapital avses materiella och finansiella tillgångar, samt 
kännedom om ekonomins spelregler. 
Jag använder dessa symboliska kapital för att genom dessa glasögon se vad 
blogginläggen avser att förmedla och vilken typ av statussymboler som finns där.  
Bourdieu skriver också om distinktion och hur man definierar sig i och med allt det 
man inte är och i det man står i motsättning till. ”I skillnaden definieras och bekräftas 
den sociala identiteten ” ( Bourdieu 1993:300 ).  
Jag tror mig att detta kommer visa sig i mitt material, hur bloggaren hela tiden 
försöker särskilja sig och distansera sig från det man inte vill förknippas med i strävan 
att visa på status och symboliskt kapital.   
 
Bourdieu kommer således att hjälpa mig att få svar på vilka intryck bloggaren ämnar 
överföra till sin publik, om det är möjligt att koda att det finns socialt, ekonomiskt 
eller kulturellt kapital. Kodningen finns i resultatets andra del och jag har strukturerat 
upp i nämnda kategorier ( socialt, kulturellt, ekonomiskt ) vad som återfinns i 
blogginläggen.  
 
Efter att ha ställt upp respektive frågeställning har jag sedan valt vilken teoretiker som 
kan hjälpa mig att svara på denna och sedan vilken del av teorin som passat bäst att 
applicera på mitt material. 
Nedan har jag ställt upp enklare analysmodell för att visa på vilken teori som jag 
använt till vilket material.   

 
Vilka Vilka intryck kan man Vilka nya möjligheter 
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4. Metod 
 
Val av metod 
 
Jag har en kvalitativ forskningsmetod, som är deduktiv och teorigenererande, med 
vilket menas att jag har en teori som jag vill bevisa, i detta fall att bloggen används 
som en optimal intryckstyrning. Att jag har en deduktiv ansats blir givet eftersom jag 
innan jag kodat materialet, valt teori som jag sedan prövat att applicera på materialet. 
Jag har en utformad hypotes som jag hoppas kunna bevisa. Jag använder mig av en 
fallstudie som är heuristisk, vilket innebär att jag vill förbättra läsarens förståelse av 
det jag studerat, skapa innebörder, vidga läsarens erfarenhet och eventuellt bekräfta 
något jag redan trodde mig veta. (Merriam 1 994:27) Bakgrunden till varför jag funnit 
fallstudie lämpligt är att jag har velat koda inläggen och för att göra det grundligt kan 
jag inte ha för många i mitt material. Jag har inte sett några andra alternativ till 
textanalys, utan detta har vart den mest passande metoden för att uppnå det resultat 
jag velat. För att metoden skall passa mitt syfte, d.v.s. att kunna applicera 
intryckstyrning på bloggen så har min tanke vart att jag får bäst resultat genom att titta 
på ett antal blogginlägg och i dem hitta styrningsinstrument, vad de ämnar styra för 
intryck och hur det görs på ett framgångsrikt sätt.   
 
 
4.1 Urval  
 
Amatörbloggar, bloggar skrivna av privatpersoner, som är utvalda på de premisserna 
att de inte är proffsbloggar (d.v.s. knutet till ett företag ). De bloggar jag valt är också 
utplockade för att de till största delen handlar om privatlivet med fokus på författarens 
egna tankar och vardagsliv (s.k. ”Livstilsbloggar”). Samtliga bloggar är valda utifrån 
Bloggportalens lista på de femtio mest lästa bloggarna i Sverige, d.v.s. dem som har 
flest sidvisningar. Av dessa femtio bloggar har jag valt sju stycken efter kriterierna att 
bloggen är skriven efter en ”dagbokskaraktär”, att bloggaren till största del skriver 
och fokuserar på sig själv och dennes dagliga rutiner och privatliv. Att jag gjort detta 
urval beror på att det är denna typ av bloggar jag är intresserad av att få kunskap om 
och att jag tror begreppet intryckstyrning är mest fördelaktigt att applicera på denna 
typ av bloggar. Kriterierna för urvalet har således vart;  
 

- Finns med på bloggportalens lista över de femtio mest lästa bloggarna i 
Sverige 

- Skrivna efter en ”dagbokskaraktär” 
- Ett informellt upplägg 
- Stor fokus på bloggaren själv, dennes privatliv, konsumtion, tankar och 

vardag. En s.k. ”livstilsblogg”. 
 
Bloggarna är valda från Bloggportalens ( Bloggportalen.se 2008 ) lista över de mest 
lästa bloggarna i Sverige utifrån ovanstående kriterier, anledningen till att jag tagit 
från den listan är att det kändes mer intressant att få kunskap om bloggar som når ut 
till en stor publik och har ett inflytande än till de som når ut till ett fåtal.  
Jag har gjort ett urval och har ett material där jag tror mig kunna applicera begreppen 
och besvara mina uppställda frågeställningar. Jag har inte valt fler än sju för att jag 
vill göra en grundligare kodning och analys av blogginläggen, för detta behöver jag 
inte mer än mitt utvalda material.  



  

 12 

De flesta författarna till bloggarna på listan över det mest besökta och även i mitt 
material bor i storstadsområden, är unga och kvinnor. 
 
 
4.2 Material och procedur  
 
Mitt material består som tidigare nämnt av privata ”livstilsbloggar”. 
Jag har en teori om att bloggen kan användas för att styra läsarens intryck och jag 
använder mig av mitt material för att kunna påvisa detta. Denna teori var utarbetad 
innan jag började samla mitt material, att jag utgått från begreppet intryckstyrning har 
således vart avgörande för vilket material jag använt för textanalysen. Inläggen som 
jag valt att koda är inlägg där jag kan visa på att intryckstyrning verkar på olika sätt.  
 
Analysen genomförs i tre steg. 
 
I det första steget har jag letat efter medel som bloggaren har till sitt förfogande och 
använder för att styra läsarens intryck. Dessa har jag valt att kalla för 
styrningsinstrument, de medel som bloggaren använder för att styra intrycken 
publiken får av henne/honom.  
Jag ämnar besvara min första frågeställning.   
  
I det andra steget kodar jag vilka intryck bloggaren ämnar överföra, vilka symboliska 
kapital man kan återfinna i blogginläggen om några. Med Bourdieus symboliska 
kapital som glasögon har jag kodat inläggen och delat upp inläggen utefter kategori 
för att se en eventuell struktur och om det är fokus på något av kapitalen eller om 
något av dem inte finns att återfinna. Jag ämnar besvara min andra frågeställning.  
 
I det tredje steget tar jag reda på vilket sätt de nya möjligheterna bloggaren har  
(de möjligheter som inte finns i ett fysiskt möte) verkar för en mer framgångsrik 
intryckstyrning. Med hjälp av redovisade teorier tar jag reda på om bloggen är en 
plats där intryckstyrning kan genomföras mer framgångsrikt än i ett fysiskt möte.  Jag 
ämnar besvara min tredje frågeställning. 
 
 
4. 3 Validitet 
 
Jag har jag valt inlägg där det tydligt går att applicera Goffmans teori om 
intryckstyrning. Därför riskerar jag att ha tolkat in mycket då jag valt en deduktiv 
ansats när jag valt teori först och sett mitt material utifrån denna teori. Det är också så 
att det är svårt att skilja på vilka intryck som bloggaren medvetet vill överföra och de 
intryck som bloggaren omedvetet avger. Jag har utgått från att bloggarens 
intryckstyrning när det kommer till att presentera statussymboler är medveten.  
 
4. 4 Reliabilitet 
 
Jag tror att jag skulle få fram samma resultat igen om jag valde andra privata bloggar 
av samma ”livstilskaraktär”. Dock- om jag utgått från en annan teori hade det 
förmodligen genererat ett annat resultat. Men med denna teori som glasögon hade 
förmodligen samma resultat kunna påvisas. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i att 
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jag trott mig kunna påvisa att bloggaren använder bloggen för att styra publikens 
intryck av densamme.   
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5. Resultat/Analys 
 
I detta avsnitt ämnar jag behandla mitt material och analysera det jag kommit fram 
till. Jag har som tidigare nämnt tre stycken analysnivåer, jag kodar inlägg från 
bloggarna med hjälp av Bourdieus symboliska kapital för att få svar på vilka intryck 
de olika bloggarna ämnar överföra. Vidare analyserar jag på vilket sätt bloggaren går 
till väga för att överföra intrycken på ett framgångsrikt sätt, vad han/hon har för 
verktyg till hjälp i sitt framträdande och vad dessa får för konsekvens för 
intryckstyrningen och dess framgång. Vilka nya möjligheter (som inte finns i ett 
fysiskt möte) verkar för en framgångsrik intryckstyrning?  
   
Med vad kan bloggaren göra intryck när han/hon bakom skärmen är fråntagen de 
medel man i fysiska möten använder som gester, ansiktsutryck, språkbruk och kläder? 
Vilka styrningsinstrument har bloggaren till sitt förfogande? Efter en första 
genomgång av materialet är detta medel som jag kommit fram till kan användas i 
bloggen för att styra läsarens intryck, jag har som tidigare nämnt valt att kalla dem 
styrningsinstrument; 
 
- Beskrivning av vardagshändelser och utdrag från  samtal  
 
- Foton  

 
- Presentation av vad man har på sig, vilket märke det är o.s.v. 
 
- Videor och musik  

 
- Den skrivna presentationen av sig själv 

 
- Språket  
 
Detta är styrningsinstrument som återkommande används i mitt material för att 
presentera sig själv och försöka styra läsarens intryck. Alla medel kan inte användas 
för att styra alla typer av intryck, på samma sätt som i ett fysiskt möte så använder 
man olika medel för att presentera olika aspekter av sin person. 
Dessa styrningsinstrument verkar på olika sätt och nedan följer avsnitt som syftar till 
att strukturera hur diverse styrningsinstrument verkar. I väldigt många av inläggen, 
både det visuella och i den skrivna texten används det olika typer av statussymboler, 
och detta är vad jag skall jag behandla närmare. Vad vill agenten; bloggaren förmedla 
till sin publik; läsarna? Svaret på denna fråga behandlar jag i kommande avsnitt.  
 
5.1 Statussymboler 
 
Mycket av bloggarnas text och bilder handlar således om statussymboler och i många 
inlägg försöker författarna till bloggarna signalera status på olika vis. Mycket kan 
fungera som statussymboler, exempel som återkommer är; vilka områden man är 
bosatt i, vilka områden man rör sig i, vilka kläder man har på sig, vilka restauranger 
och klubbar man besöker, vilka resor man gör, vilka människor och grupper man 
omger sig med. Både det visuella och den skrivna texten kan signalera status.  
Mycket fokus ligger på att presentera sig som någon som tillhör de högre 
samhällsskikten, att man är någon som har tillgång till dessa statussymboler. 
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Goffman skriver;  
 

 Kanske det är den uppåtriktade sociala trend som är utmärkande 
för de ledande samhällena i dagens värld som får oss att ofta ta för 
givet att de expressiva betoningarna i ett framträdande 
nödvändigtvis går ut på att ge den agerande rätt att kräva en 
högre klasstatus än han annars skulle tillskrivas ( Goffman 
1998:41)  

 
När det kommer till intryckstyrningen och att framställa sig själv i bättre dager så 
handlar mycket om att presentera och markera de statussymboler man har förfogande 
över. För att få en översikt och förståelse för vilken typ av statussymboler och kapital 
det handlar om skall jag använda Bourdieus begrepp för att vidga min analys. 
 
5.1.1 Ekonomiskt kapital  
 
Det finns mycket som kan signalera ekonomiskt kapital, det som är återkommande i 
bloggarna är att man skriver om materiella saker man inhandlat, ofta sådant som är 
känt kostar mycket pengar, det behöver inte nödvändigtvis vara saker man har utan 
man kan också skriva om hur man har planer för att inhandla dessa saker.   
Att skriva om sina resor signalerar också ett ekonomiskt kapital hur man har 
möjligheten att åka iväg på semester, alla resor och resemål signalerar dock 
nödvändigtvis inte ett ekonomiskt kapital, utan det är givetvis de resor som kostar en 
del att finansiera.    

”Snyggt: armband från Hermes, även om den är klassiskt så känns den lite passé.” 
(Storstadspojken 2008) 

”Johanna´s rutor och mina monogram kunde bara inte låta bli varandra under 
rulltrappans färd ned. It´s Louis Vuitton love! ♥” 
(Kellys 2008) 
 
Både Hermes och Lous Vuitton signalerar en stor tillgång till ekonomiskt kapital, att 
dessutom nämna att det klassiska i ett Hermes armband är att påvisa det självklara i 
att veta värdet av det, och därmed särskilja sig från dem som inte vet det, d.v.s. de 
som inte besitter samma ekonomiska kapital.  
 
”Nu bär till av till varmare trakter, äntligen! 
 
Resan är bokad! Så jävla skönt alltså. Trodde inte det skulle bli någon resa eftersom 
alla platser från Norrköping var slut, för vi ville flyga från Norrköping. Men när vi 
kom dit sent idag så fanns det 2 platser kvar, YES! Det var så länge sen jag reste och 
bara fick vila upp mig. Vi åker till Puerto Poilense och bor på ett jättefint hotell....Nu 
ska jag njuta!!! Shit åker redan på fredag...måste bli klar med allt jag gåller på med 
:s ”  
 
Njuta= 
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1. Dricka vin varje kväll 
2 Sola och bli jättebrun 
3. Äta precis vad jag vill. Chips varje dag 
4. Gå långa strand-promenader 
5. Vara vaken hur sent jag vill!” 
    ( Tyra Sjöstedt 2008 ) 
 
Att ha möjlighet att åka utomlands till ett varmt ställe och få ”vila upp sig ” på ett fint 
hotell visar på ett ekonomiskt kapital. Att ha möjligheten att resa, speciellt långt bort 
är en stark statussymbol, att kunna ta en paus från all stress man har hemma betraktas 
av många som något väldigt lyxigt. Lika mycket som det är status att kunna ha råd att 
åka långt bort och bo på ett fint ett hotell så värderas det också att kunna koppla av, 
kunna ta ledigt från arbetet, kunna njuta, välja vad man vill göra med sin tid och ha tid 
för sig själv. 
 
 
5.1.2 Kulturellt kapital  
 
”Nu på söndag kl 11.50 visas den årliga julskyltningen och strax efteråt kommer även 
tomten och hans följe med häst & vagn. Jag ska försöka ta mig dit, då NK´s skyltning 
verkligen är en höjdpunkt varje jul”  ( Kellys 2008 )  
 
 

”Collegetröja Monki, jeans Acne, lackstövlar Ilse Jacobsen, halsduk med pom-pom 
bollar Alice & Sense, fuskpäls H&M Trend. Skinnhandskar med rosett Filippa K” 

(Englas showroom 2008)   
 

Hon presenterar vad hon har på sig för dagen, det handlar inte om vad kläderna fyller 
för funktion, att hon t.ex. förklarar att hon har på sig en varm tröja för att det är kallt 
ute. Målet med att skriva vad kläderna har för märke, är att visa på att man innehar ett 
visst kapital. I detta fallet vill författaren av bloggen visa på ett kulturellt kapital. 
Kläderna hon bär visar på en medvetenhet, att man vet vad som anses trendigt och 
moderiktigt 
 
”Blondie 
 
På torsdag ska jag äntligen till frisören. Har känt mig så tråkig i håret senaste 
månaderna. Nu vill jag ha mer blonda slingor så jag blir som mitt gamla jag, haha. 
Blond & beautiful. Jag tror jag gör mig bäst så, det känns mer jag. ” 
    ( Englas showroom 2009 )  
 
”CC 
 
Jag har ju sökt efter en Chanel-t-shirt som jag skrev förra veckan. Sedan hittade jag 
varianten hos Weekday som fick följa med hem och nu finns även den här hos Melba. 
I vitt eller svart. Snygg!” ( Englas showroom 2009 ) 
 
Återigen mycket fokus på kläder och klädmärken, vilket skall visa på att hon är 
medveten om vad som är snyggt, eller snarare vad som just nu anses vara snyggt och 
rätt enligt det rådande modet. Allt kan plockas ner till att man vill peka på sitt 
innehavande kulturella kapital. Bourdieu har intresserat sig mycket för modets fält 
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och beskriver modet som ett mycket prestigefyllt ämne i den sociologiska traditionen, 
detta skall här inte poängteras mer än att jag vill hävda att mode kan signalera 
kulturellt kapital på ett mycket framgångsrikt och tydligt sätt. (Bourdieu 1991: 213). I 
bloggen används modet som verktyg för att skapa dessa kapital mycket frekvent. 
 
Den fina och legitima kulturen är inte reserverad för den klass som kanske i första 
hand förknippas med denna kultur utan i och med stratifieringen så är kulturen som 
förknippas med det övre klassiktet eftersträvansvärt för många. Det ligger också ett 
kulturellt kapital bara i att förstå vad som anses inneha kulturellt kapital. (Bourdieu 
1991, 7-17). Att publicera på märkesväskor som man tycker är snygga kan betyda 
nästan lika mycket kapital som att själv inneha en.  
 
 

5.1.3 Socialt kapital   
 
”2 bloggerskor framför blogggranen, Johanna och jag. 
Snälla Ebba von Sydow tog detta kort.” ( Kellys 2008)  

 
Ebba von Sydow är någon som har makt, är känd och som det signalerar ett socialt 
kapital att omge sig med, här förklaras det att hon till och med utför en tjänst. 
 
 
”Supergulliga Natacha var där och trots att vi båda hade 12 cm klackar på oss, var 
jag som en jättekvinna i alla fall :-)” ( Kellys 2008 ) 
 
Också detta inlägg visar på hur man försöker påvisa att man har någons slags relation 
till denna kändis, att beskriva henne som ”supergullig” är att visa på att man känner 
hennes egenskaper och dessutom blev bra behandlad.  
Att ha en kontakt med någon som innehar makt och/eller är känd och som i sin tur har 
ytterligare kontakter med kända människor med makt är värdefullt kapital.  
Dock är det inte allt som räknas även om man kan tänka tanken i vårt ytters 
kändisfixerade samhälle. Ett brett socialt kontaktnät, med många vänner på visar 
också status i form av kulturellt kapital.  
 

”Egopics 
What's up next? Imorgon blir det mingel med Caia of Sweden, på fredag blir det 
välenhel del plock på stan, sedan SOLO mingel och efter det Luciafest på 
Lounges.PåLördag tänkte vi julbaka. Om vi orkar. Men känner jag mig själv 
(ochsärskilt Chung) rätt så kommer det vara ganska segt. Och så ska vi fixa iordning 
och dekorera Pers studio också, eftersom vi ska ha W.I.G plåtning på Söndag. 
Kommer bli grymt. Efter plåtningen blir det glöggmys hos mig med Chung, Per och 
Angelina och Pierre från Mi Lajki. Måste få in julstämningen lite.” 
( Amanda Berg 2008 ) 
 
 
Det att uttrycka och signalera statussymboler och olika former av symboliskt kapital 
även över datorskärmen, fast förutsättningarna är annorlunda, vilket jag senare skall 
behandla och gå in närmare på. Misskännandet av symboliskt kapital är nödvändig för 
att intryckstyrningen skall lyckas (Goffman 1998: 52,58) och i bloggens värld är det 
lätt, för du ges hela tiden möjlighet att förklara och motivera dina val och tankar. Alla 
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typer av symboliskt kapital finns presenterade i inläggen och bloggvärlden är 
naturligtvis inte isolerad från övriga samhället med dess normer utan också i den är 
stratifieringen tydlig. 
Man kan i bloggen inte förklara presenterandet av symboler ( Goffman 1991:151 ), då 
försvinner ett framgångsmoment i intrycksstyrningen, så de som inte vet om att t.ex. 
Hermesarmbandet kostar mycket pengar får inte de intryck av bloggaren som han/hon 
vill sända ut. För att bloggarens intryckstyrning skall bli lyckad och maximeras krävs 
det alltså att dennes publik har samma förståelse och befinner sig på samma marknad 
där detta kapital tillskrivs värde. Bloggaren kan dock inte styra vilken dennes publik 
ska vara vilket betyder att han/hon inte riktigt vet vilken intryckstyrning som är 
framgångsrik eller inte. Det krävs en viss förförståelse från publiken och om publiken 
inte har denna blir inte framträdandet lika lyckat. Detta behöver nödvändigtvis inte 
vara ett problem för bloggaren eftersom det är troligt att man främst vill kunna 
signalera detta kapital till dem som förstår dess innebörd, d.v.s. den grupp man själv 
anser sig tillhöra, eller vill tillhöra. 
Anledningen till att statussymboler får så mycket plats kan förklaras med att i vårt 
samhälle läggs det mycket fokus och press på att vara en innehavare av just 
statussymboler. Internet och bloggen blir ett redskap för att presentera sig själv på det 
sätt man vill och på det sätt som behövs för att passa in i olika normer. 
 
Jag tycker mig se en fokus på det kulturella kapitalet och då speciellt i form av 
symboler som kläder och mode, butiker, aktiviteter, klubbar och restauranger. Det blir 
tydligt att utläsa genom att besöka bloggens värld vad som anses ge kulturellt kapital i 
vårt samhälle, om man ser till den generation som är representerad i mitt material, 
d.v.s. främst 80 och 90-talister. Det är främst allt som är nytt och inte tillgängligt för 
alla, och dyra artiklar eller aktiviteter blir inte per automatik status, men de medför att 
bara en viss grupp kan ha råd med den, vilket gör den svårtillgänglig och därmed kan 
vara mer eftertraktad och ge status. En kombination av de tre kapitalen är det ultimata, 
bara det är en statussymbol i sig att kunna kombinera olika saker samtidigt, ha vänner 
och kontakter, pengar och förstå på vilken restaurang man skall äta på den här veckan.    
Frågan är om dessa statussymboler är frekvent förekommande för att vi lever i ett 
samhälle där det är viktigt att inneha dessa, eller om bloggen som sådan blivit forum 
för detta presenterande av symboliskt kapital för att det ligger i konceptets natur. Jag 
tror att vi har en samhällsstruktur där status och symboliskt kapital är avgörande för 
hur du själv och andra uppfattar dig själv och allt detta avspeglas och maximeras i 
bloggen. Detta blir således svaret på den uppställda frågeställningen, Vilka intryck kan 
man utläsa att bloggarna vill överföra till publiken? Jag lyckades hitta tydliga 
exempel på att man vill visa på att man innehar både kulturellt, ekonomiskt och 
kulturellt kapital. Det är frekvent återkommande i allt mitt material och bloggaren vill 
ge intryck av att ha en eller flera av dessa kapital.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 19 

5.2 Språkbruk  
 
I detta avsnitt behandlar jag hur språkbruket kan verka som ett styrningsinstrument, 
och ämnar därmed besvara min tredje frågeställning.  
 
 
”Förrgår  

Hej på er! Idag har varit en ganska seg dag. Har tagit det jäkligt lugnt. En välbehövd 
day off helt enkelt. Ser ni förresten det fräscha såret på mitt knä? Det blev ju till när 
vi spelade Laserdome i söndags. Härligt. Jag ser förövrigt ganska gangster ut just nu. 
En trasig tand och ett rödblågrönlila färgat sårigt knä. Nice. Hur som helst. Nu ska 
jag göra lite mat, och sedan skall jag slänga upp lite mer grejer här på bloggen 
tänkte jag. Puss puss!”   (Amanda Berg 2008 ) 

 
Att språket är så avslappnat och informellt ger ett intryck av att det är oförberett. Att 
hon dessutom skriver att hon skall ”slänga upp lite grejer här på bloggen” ger också 
ett intryck av att det inte finns så mycket tanke bakom det som publiceras utan det är 
saker som bara oreflekterat förs in. Skulle det istället vara ett väldigt formellt språk 
skulle mycket av det spontana och ogenomtänkta intrycket försvinna vilket bloggaren 
skulle kunna förlora mycket på. Inlägget ovan är informellt skrivet och upplevs inte 
vara förberett. Bloggaren har mycket att vinna på att verka spontan och oförberedd i 
sitt beteende, eftersom att läsarna är relativt omisstänksamma inför framträdandet då. 
(Goffman1998: 51).  Ett mer korrekt och formellt språk skulle signalera ett mer 
förberett och genomtänkt framträdande vilket skulle ge bloggaren mindre makt att 
styra läsarens intryck då denna skulle vara mer skeptisk.  
Det informella språket som förekommer i uteslutande alla inläggen som förekommer i 
mina utvalda bloggar kopplas samman med något som tillhör den bakre regionen. Det 
som i ett fysiskt möte kopplas samman med den bakre regionen kan vara att man är 
slarvigt klädd, låtsas vara aggressiv och retsam, ägnar sig åt att vissla eller tugga 
tuggummi. (Goffman 1998:114) Bakom datorskärmen är inte detta beteendespråk 
möjligt att visa eftersom det inte förekommer något fysiskt möte. Därför får det 
skrivna ordet, språket och symboler en större betydelse och genom den skrivna texten 
kan bloggaren få läsaren att känna sig som om den befinner sig i bloggarens bakre 
region, när det i själva fallet inte går att prata om en bakre region när det kommer till 
bloggen då allt är ett framträdande. Gemensamt för alla bloggar i mitt material är att 
det är en fokus på privatlivet och det är skrivet på ett sätt som känns privat och 
personligt. En viktig faktor för att läsaren ska känna att det blir personligt och att man 
är ”nära” med bloggaren är att det känns som om man får följa med till författarens 
bakre region. Detta är givetvis en illusion men bloggaren har lyckats om man kan ge 
ett sken av att man befinner sig i den bakre regionen. Bloggaren har mycket att vinna 
på att med hjälp av språket framkalla denna bakre region-stil. Det informella språket 
är ett avgörande inslag i bloggen som intryckstyrning.   
 Det informella språket skulle givetvis kunna antas var ett resultat av 
bekvämlighet och nonchalans, men samtidigt så vågar jag anta att alla bloggarna har 
större språkliga färdigheter och kan skriva mer korrekt än vad de gör i bloggarna. 
Behandlingen av språket kan därför antas vara ett mer eller mindre medvetet och 
strategiskt val. 
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”Dags att lägga undan skinjackan.. 
 
Hellu; 
 

I'm back home, och fysatan vad kallt det är ute.. Hade skinnjackan dummt nog så det var 
väll inte så konstigt att jag frös. Måste verkligen lägga undan den så jag inte frästas av att 
ta fram den igen.. Det var mysigt iaf, vi gick till Gallerian för att köpa presenter till 
brossan, sen blev det ett stop för fik pch vi avslutade allting med att åka till NK. 
 
Vet inte varför men jag är supertrött så jag ska nu bara lata mig någon time framför tvn, 
sedan ska jag ringa pappa och be honom köpa hem choklad, mums!”  
 

     (Kissie 2008) 

 
Även i texten ovan är språket informellt och ger ett spontant och oreflekterat intryck 
men det återfinns också ett antal stavfel. Detta är sannolikt en oavsiktlig gest och att 
det är ett så pass inkorrekt språk är inget hon själv är medveten om. Det skulle kunna 
vara ett felsteg i den bemärkelsen att hon ger ett intryck av sig själv som inte är 
medvetet. Intrycket som ges är att hon är slarvig, det finns brister i hennes skrivande 
och språkbruk.  
 
”Supergulliga Natacha var där och trots att vi båda hade 12 cm klackar på oss, var 
jag som en jättekvinna i alla fall: -) 
 
Jaja, lite fel svenska där, men det jag menar är att jag kände mig som en jätte både på 
längden och bredden.” (Kelly 2008) 
 
Här väljer bloggaren att kommentera det inkorrekta språket och till skillnad från 
föregående inlägg visar det på att man är medveten om att man har gett ett visst 
intryck som inte var meningen att ge och försöker rätta till detta och ta tillbaka 
makten över intrycksstyrningen. Detta skulle kunna vara mycket svårt i ett fysiskt 
möte, där man kanske lämnat scenen inte man kommer på vilket intryck man inte 
gjorde som inte var av avsikt att ge. 
 
Språket är ett viktigt redskap för bloggaren som verkar till bloggarens fördel men det 
kan också ge ett intryck av bloggaren som denne inte avsiktligt vill ge.  
Man skulle kunna anta att man genom språk vill förmedla att man behärskar 
skrivandet och i och med det besitter kulturellt kapital, men så verkar inte vara fallet 
om man ser till dessa inlägg. I bloggens arena så verkar inte språk tillskrivas något 
större kulturellt kapital. Så länge det inte är ett uppseendeväckande dåligt språk med 
stavfel så verkar inkorrekt språk och framförallt talspråk inte vara något som 
bloggaren lägger ner mycket energi på att försöka undvika. Eftersom bloggen som 
sådan tillåter och nästan förutsätter detta språk kan man se språket som ett hjälpmedel 
som skall verka för att se till att intryckstyrningen blir lyckad.  
 
Att bloggen har detta dagboksformat tolkar jag inte in något i förutom att det är ett 
naturligt sätt att lägga in och uppdatera inlägg. Vad publiken associerar är dock till 
den traditionella dagboken där man ”skriver av sig” och som inte är till för någon 
annan. Detta får publiken att tänka att det rör sig om samma oförställda ritual, vilket 
ger bloggaren ett försprång i intryckstyrningen.  
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6. Intryckstyrning 2.0  
 
I detta avsnitt summerar jag och fortsätter jag att behandla vilka nya möjligheter som 
verkar för en framgångsrik intryckstyrning.  
En blogg på Internet erbjuder inte samma teckenutrustning och styrningsinstrument 
som det fysiska mötet, men att använda Internet och att överföra symboler via 
dataskärmen och inte ansikte till ansikte har sina fördelar och kan optimera 
intryckstyrningen då den kan ske på ett mer genomtänkt och kontrollerat sätt.  Status 
presentas också bäst som ett mönster av handlingar och på det sättet är bloggen ett  
ultimat redskap för intryckstyrning, då bloggaren lätt kan visa på ett handlingsmönster 
genom den kontinuerliga uppdateringen.   
 
Goffman skriver;  
 

 En status, en position eller en social ställning är inte en materiell sak 
som man tar i besittning och sedan skyltar med; den är ett mönster av 
ändamålsenligt uppträdande, sammanhängande, utsmyckat och klart 
artikulerat. Om den rollen utförs med lätthet eller tafatthet, men 
medvetenhet eller inte, svekfullt eller uppriktigt, så är det inte desto 
mindre något som måste ageras och framställas, någonting som måste 
realiseras (Goffman 1998:71) 
 
 

För ändamålet att visa ett sammanhängande, ändamålsenligt uppträdande är bloggen 
en mycket bra kanal eftersom bloggaren själv kan agera och realisera sin status med 
den kontroll den har över sina framträdande (publicerandet av inlägg).  
 
Simon Lindgren skriver att internetkommunikation är ett ultimat exempel på 
Goffmans tanke om intryckstyrning. Utsikterna för att tappa masken, bli avslöjad är 
mycket små och man kan laborera med flera identiteter och roller på samma gång, vi 
kan se på dessa roller på Internet som ”digitala kroppar” med andra förutsättningar för 
att styra intrycken vår publik får av oss. Med hjälp av innehåll, form, uttryckssätt, 
bilder och mediafiler kan vi hela tiden aktivt jobba med vår identitet. Bloggen blir en 
offentlig bild av vår identitet vilket genom bloggaren kan styra vilka intryck den ger. 
(Lindgren 2007:154-161) 
Bloggaren kan alltså i lugn och ro i den bakre regionen förbereda sitt framträdande så 
att det blir precis som författaren vill ha det, samtidigt som han/hon får det att verka 
så spontant och ogenomtänkt och oförberett så möjligt.  
Skiljeväggen (Goffman 1998:103) är ogenomtränglig och bloggaren får väldigt 
mycket utrymme för andningspauser i de bakre regionerna. Det är mycket svårt att 
komma in på den bakre regionen, att tappa masken och utsättas för ett olägligt intrång 
med vilket menas att det kommer fram fakta som innehåller mörka hemligheter, eller 
negativt värderade personliga egenskaper, (Goffman 1998:183) 
Fakta som kan orsaka förvirring och förlägenhet kan inte inträffa i bloggen. 
Bloggaren har så mycket makt över sin egen image att risken är mycket liten att det 
begås ett felsteg, just eftersom att möjligheten till förberedelse och eftertanke är stora.  
 
Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för bloggaren att tappa masken? Jag 
skulle kunna se två stycken eventuella möjligheter till detta. Den ena är att man 
använder ett språk som är mycket dåligt med oavsiktliga stavfel, det ger onekligen en 
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mindre bra bild av bloggaren, men behöver inte på något sätt vara förödande, om man 
ändå inte prioriterar att framställa sig som korrekt eller duktig på att skriva. Ett annat 
sätt att tappa masken skulle givetvis kunna vara att missta sig på någonting, att utlåta 
sig för att veta någonting inom ett område, men skriva felaktiga uppgifter. När detta 
upptäcks är det dock bara att ta bort texten, men då har den kanske redan blivit läst.  
Ett annat scenario skulle givetvis kunna vara om bloggaren syns av läsare göra 
någonting som inte alls går ihop med hur denne vill presentera sig i bloggen. Någon 
som lägger upp perfekta bilder på ”dagens outfit” kanske syns i träningsoverall på 
stan. Trots allt så har bloggaren en annan fysisk identitet som också den visas för 
publik även om det är en mycket mer begränsad sådan. Detta har dock inte att göra 
med bloggen och intryckstyrning men det går heller inte att bortse från att det är ett 
rimligt scenario som skulle få bloggaren att tappa masken och förlora lite av 
kontrollen av bilden denne vill ge, kanske utan att veta om det. Dock är fallet 
onekligen att det är en mindre risk att tappa masken bakom en datorskärm än i ett 
fysiskt möte och detta är en av de största förbättrade möjligheterna som bloggaren har 
att styra sin publiks intryck av denne själv.  
 
För att en lyckad intryckstyrning skall kunna ske med optimerade möjligheter att styra 
läsarnas intryck krävs det dock en del av bloggaren. Bloggaren måste inte bara uppfinna sig 
själv på Internet, denne måste också skapa sin egen kontext som han/hon konsekvent 
sedan får befinna sig i. Som bloggare måste du själv skapa och anta att du befinner 
dig i en kontext där dessa kläder tillskrivs ett kulturellt kapital. Bloggarna i mitt 
material måste utgå från att de befinner sig i en kontext med en speciell publik även 
om publiken inte är synlig. Det skulle annars inte finnas något värde för agenten att 
presentera sitt innehav av kulturellt kapital om man inte förutsatte att publiken förstod 
symbolvärdet och erkände det kulturella kapitalet. En förutsättning för att bloggen 
skall kunna fungera som en intryckstyrning är att bloggaren skapar en kontext och har 
en föreställning av vilka läsare han/hon har. Bloggarna i mitt material skulle 
förmodligen inte använda det kulturella kapitalet de använder i form av trendiga 
märken om de antog att deras publik bestod av män i övre medelåldern. Bloggaren 
tvingas alltså skapa sig själv, sin kontext och publik för att kunna genomföra en 
framgångsrik intryckstyrning. I många bloggar används ett språk med många 
symboler, det är smileys och förkortningar som det krävs en viss förförståelse för att 
förstå vad det betyder, det tas för givet av bloggaren att publiken förstår detta, vilket 
betyder att bloggaren har en uppfattning om vilken publiken är, rimligtvis en publik 
med liknande datorvana, kanske i samma ålder.  
 

Det informella språket är ett mycket viktigt styrningsinstrument. Det informella, 
slarviga och ibland inkorrekta språket får inläggen i bloggen att framstå som 
någonting oförberett, spontant och ogenomtänkt. 
Språket är ett viktigt redskap för bloggaren, det kan användas som ett 
styrningsinstrument, som verkar till bloggarens fördel men det kan också ge ett 
intryck av bloggaren som denne inte avsiktligt vill ge, i form av inkorrekt språk och 
stavningsfel. Att skapa en text i de bakre kulisserna som kanske tagit timmar men som 
verkar vara skriven i en hast är onekligen även detta en möjlighet som bloggaren 
givits men som en fysisk person inte har.  
 
Man kan båda äta kakan och ha den kvar (bloggen gör detta möjligt, eftersom 
framställandet kan vara så planerat, och det är omöjligt eller väldigt svårt att få insyn 
till den bakre scenen) (Goffman 1998:44) I fallet med exempelvis ” dagens outfit” är 
det teoretiskt möjligt för bloggaren att fota hela veckans outfit på en och samma 
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förmiddag för att sedan strosa runt i mjukiskläder resten av veckan. Det är alltså 
möjligt att få det att se ut som om man lever upp till idealnormerna när det egentligen 
inte är fallet. Givetvis är tillämpandet av många normer inte medvetet, vissa normer 
tillämpas helt tanklöst utan att vi ens uppfattat det som norm. Bloggaren censurerar 
troligtvis sig själv utifrån dessa normer utan att ägna en tanke åt det, precis som de 
flesta människor gör i det fysiska mötet. Dock är det inte detta som i första hand är 
intressant när det kommer till blogg och intryckstyrning, utan det är det medvetna 
skådespelet som varje inlägg innehåller. I en värld där normer och vad som är 
eftersträvansvärt ändras och hela tiden uppdateras kan bloggaren med den omedelbara 
uppdateringen av sin image hela tiden vara aktuell och ”rätt”. En av de starkaste 
statussymbolerna i vårt samhälle, som syftar till att inneha kulturellt kapital är att 
hänga med i vad som är det senaste inom kultur, gällande allt från mode, musik, film, 
restauranger, klubbar och resmål. Bloggaren riskerar aldrig att bli passé eller oaktuell 
i sina inlägg då han/hon kan uppdatera omedelbart. Även detta är en ny möjlighet som 
bloggaren har som den fysiska personen inte har.    
 
För att intryckstyrningen skall vara framgångsrik och bloggarens uppträdande skall 
lyckas får denne inte tappa masken, d.v.s. avge intryck som är okontrollerade. 
Bloggaren som är aktör får heller inte låta sin publik komma bakom kulisserna, vilket 
är i princip omöjligt, och det är också nödvändigt att få uppträdandet att verka 
spontant och oförberett.  
För att läsaren skall se bloggaren som trovärdig och tro på att denne besitter dessa 
statussymboler och symboliska kapital gäller det att lyckas med detta. Jag skall föra 
ytterligare analys där jag ämnar komma fram till på vilka sätt bloggen kan ge nya 
möjligheter och hur den kan optimera intryckstyrningen, och om det överhuvudtaget 
är möjligt för bloggaren att tappa masken.  
 
Skiljeväggen är datorn och du får väldigt mycket andningspaus i de bakre regionerna. 
Bloggaren kan skriva text, läsa igenom den, tänka på hur det skulle kunna uppfattas, 
skriva om den och sedan kanske publicera en snygg bild på sig själv Bloggaren har så 
mycket makt över sin egen image att risken är mycket liten att det begås ett felsteg, 
just eftersom att möjligheten till förberedelse och eftertanke är stora vilket är 
nödvändigt för en effektiv intryckstyrning. ( Goffman 1998:183) 
 
Vi kan ha flera roller och en av bloggarens privilegier är att han/hon kan fokusera på 
vilken den vill vara, man skapar sig, sin kontext och vilken del av sig själv man vill 
vara på bloggen.   
 
”VÄGNING OCH MÄTNING! 

Här hemma får vi mycket hjälp av lilla Tindrisen! "Spy, torka!" säger hon och hämtar 
hushållsrullen, sedan river hon av en bit och torkar sina små systrar runt munnen. Att 
de spyr mycket, vet nog alla vid den här tiden ;-) 
 
Idag är det fredag den 9:e, vilket betyder att jag ska till BVC med Tuva och Enya idag! 
De ska vägas och mätas och jag är så nyfiken så jag tror jag ska gå i tu! Det ska 
verkligen bli skitkul, för vi har inte varit där sedan flickorna var ca. 2,5-3 månader och 
nu är de 6,5 månader. Jag undrar så vad de väger...” 
 
Hon fokuserar nästan uteslutande på sin roll som mamma, det är den delen av henne 
själv som hon valt att vara i bloggen. Mamma är förmodligen inte allt hon är men i 
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bloggaren har privilegiet att skapa sig själv och vilken roll man vill spela, och du kan 
kompromisslöst spela den rollen hela tiden utan att behöva visa någon annan sida av 
dig själv. Internet ger en chans att laborera med flera identiteter samtidigt, men vad 
Internet och bloggen också erbjuder är att kompromisslöst kunna spela en roll och 
bara ha en identitet.  
 
Sammanfattningsvis har bloggaren andra styrningsinstrument än en fysisk person, de 
jag har behandlat är statussymboler (vilket även fysisk person har) och det skrivna 
språket som publiceras (vilket inte finns i fysiskt möte). Jag har redogjort för de nya 
möjligheter som bloggaren har, såsom en mindre risk för att tappa masken och 
möjlighet att få förberedda framträdanden att verka oförberedda. I och med detta kan 
bloggaren styra publikens intryck mer framgångsrikt än i ett fysiskt möte. De inlägg 
jag kodat har en stor fokusering på symboliskt kapital. Slutsatsen blir att bloggaren 
kan signalera status på ett mer framgångsrikt sätt än en fysisk person kan, 
konsekvensen av detta kommer jag behandla i diskussionen.   
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7 . Diskussion 
 
Om nu bloggen nu är den optimala intryckstyrningen, där det finns andra och 
eventuellt bättre verktyg för att styra publikens så måste vi alltså uppdatera vår 
version av begreppet intryckstyrning något när den skall appliceras på cyberrummet 
och exempelvis bloggen. 
Bloggens uppkomst och fortsatta existens har att göra med att vi idag är så 
individualiserade, det är viktigare än någonsin att presentera sin bästa sida och man är 
sitt eget varumärke. När det kommer till bloggen har detta verkligen dragits till sin 
spets och fått en ny dimension och många privata bloggare tjänar till och med pengar 
på att varje dag skriva om sig själva och sin vardag, d.v.s. presentera sig själva och sin 
image. I en värld där image och person är så pass viktigt och där Internet fått så stort 
genomslag har bloggens uppkomst skapats och fungerar som ett redskap för att kunna 
optimera kontrollen över intrycken andra människor får av en. Bloggen med alla sina 
förbättrade möjligheter till att styra läsarnas intryck blir det ultimata redskapet för att 
forma sitt egna ”image” och varumärke. Som jag tidigare redovisat är risken  att tappa 
masken mycket små och tiden då har att förbereda ditt framträdande är obegränsat 
samtidigt som du har stora möjligheter att få det att verka oförberett med hjälp av det 
informella språket och ” spontana” bilder. En blogg kan således bli den optimala 
intryckstyrningen.   
 
Ibland tals det om hur det i tidningar och reklam censureras, fotomodeller och 
skådespelare som får finare hy eller blir smalare. Detta är dock ingenting nytt eller 
förvånade utan någonting många är medvetna om och förhåller sig till. Ofta resoneras 
det om att man inte skall jämföra sig med dessa människor som inte ser ut på det 
sättet i verkligheten, utan det är en förbättrad bild, omgjord och fixad för att passa in i 
rådande normer och ideal- näst intill en illusion. I bloggens värld med olika 
statussymboler och symboliskt kapital väldigt frekvent förkommande finns samma 
tillgång till censur och förbättring. Personen som bloggar tar bort det som inte gynnar 
dennes person och image, och det dom är fördelaktigt framhävs. Skillnaden mellan 
dessa två olika typer av censur är dock att medvetenheten om bloggens polerade fasad 
är mycket mindre. Den verkar inte förberedd och framställd eftersom den har en så 
informell framtoning, dessutom har tiden för reflektion kring bloggens framställande 
inte vart så lång då fenomenet är relativt nytt. Jag menar dock på att samma kritiska 
förhållningssätt bör finnas till bloggen som exempelvis de retuscherade modellerna. 
På samma sätt som det riskerar att bildas en hets kring att se ut som dessa modeller 
som sätter någon form av ideal, riskerar det att bildas en hets till att vara den perfekta 
människan och ha det perfekta livet, med de rätta kläderna, umgås med en rad olika 
människor och åka på spännande resor. I vårt samhälle som på många sätt är präglat 
av att passa in, vara ”rätt” och prestera finns många faktorer som är stressande, kanske 
speciellt för unga människor. Att ta del av andra människor till synes tillputsade, 
ordnade liv med fullt av olika statussymboler kan enligt mig vara en sådan stressande 
faktor.  
Givetvis framställer man sig själ så positivt man bara kan och håller sig till rådande 
normer i alla fysiska möten, men som tidigare visat kan styrningen av publikens 
intryck ske på ett annat plan, med små risker för agenten (bloggaren) att tappa masken 
och bli avslöjad. 
Att bloggen fungerar som en optimal intryckstyrning är således vilseledande för 
läsarna och spär på den stress som redan finns bland unga att ha både socialt, 
ekonomiskt och kulturellt kapital.  
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I bloggens värld finns ingen som utesluter dig från någon arena eller grupp, det finns 
inga ”gatekeepers” allting är öppet för alla, vilket resulterar i att man kan obehindrat 
ta del av andra gruppers liv och vardag, i alla fall de valda delarna. Också detta kan 
resultera i en skeva uppfattningar om hur det ideala livet ser ut. När du får tillgång till 
exempelvis en arena bestående av överklass där du kanske normalt inte har tillträde, 
får du ta del av deras idealnormer, vilket skulle kunna resultera i att man gör det till 
sina normer när de i själva verket är ouppnåeliga. Det skulle kunna orsaka ett glapp 
mellan världarna man lever i, och resultera i känslan av att ens liv och det man inte 
har är tillräckligt. Givetvis kan detta glapp uppstå genom att man i den fysiska 
verkligheten betraktar grupper som man tycker har det bättre, men då hålls de på ett 
avstånd i som inte finns i den virtuella världen, där du nästan kan känna att du har en 
relation med den som bloggar.  
 
För tillfället menar jag på att vi inte är tillräckligt kritiska eller inte är medvetna om 
det skådespel och ”livsstils och personretusch” som äger rum på bloggen och jag kan 
inte uttala mig om vad som krävs för att vi skall bli det, men om detta inträffar skulle 
ett scenario kunna bli att vi istället tappar förtroende och är konstant misstänksamma 
mot de som bloggar på Internet. Kanske svalnar intresset för bloggen den dagen 
många börjar se det som ett förberett skådespel som inte känns verkligt?  
I takt med att vi blir allt vanare vid att befinna oss i cyberrummet, och att förhålla oss 
till fenomen som blogg förhoppningsvis kan en granskande aspekt tillkomma när vi 
blir ”digitala kroppar”. Att vi får en förståelse för hur interaktionen sker och det 
dramaturgiska skådespelet ser ut på Internet. Finns den kunskapen kanske vi kan få ett 
mer distanserat förhållningssätt till bloggen och inte ta framställandet som äger rum 
där för verklighet varje gång. Att bloggen fungerar som ett optimerad intryckstyrning 
är kanske delvis en förklaring till dess uppkomst och framväxt. Dock ser jag en fara i 
att den publik som läser dessa livsstilsbloggar känner ytterligare stress att leva upp till 
ideal som inte ens de som sitter bakom skärmen ens lyckats med. De har bara lyckats 
med att ge intryck av att de har det.    
 
 
Andra aspekter av blogg - som förslag på framtida forskning 
 
Författarens uppfattning av sin roll och uppgift. Hur påverkas bloggarens självbild 
när den bloggar, intervjuer skulle kunna bli empiri där man ställer frågor på hur 
han/hon reagerar på kommentarer, och vilken roll bloggaren själv tycker att han/hon 
spelar och varför denne valt att publicera text för allmänheten.  
 
En annan intressant aspekt skulle vara ett könsperspektiv, hur visar sig könsrollerna på 
bloggen? Förstärks dem, och varför är det fler kvinnor än män som väljer att skriva 
dagbok på nätet? Mannen brukar ses som mer offentlig, så varför är inte de dem 
dominerande bloggarna? Kodning av bloggar tillsammans med intervjuer skulle 
kunna vara materialet för att få kunskap om de kvinnliga och de manliga inom 
”bloggsamhället”. 
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Hämtad från http://kellybiddle.se/ 
 
Kissies Dags att lägga undan skinjackan  ( 2008-11-19 ) Hämtad från 
http://kissies.se/ 
 
17 år och trebarnsmamma -Becca” http://annamirjamaria.blogg.se/ ägning och 
mätning ” ( 2008-11-30 ) Hämtad från http://mammabeckas.blogg.se/ 
 
Storstadspojken - NilsGrundberg  Snyggt: armband…(2008-11-29 ) Hämtad från 
http://storstadspojken.se/  
 
Tyras - Tyra Sjöstedt Nu bär det av till av till varmare trakter, äntligen!  
( 2008-12-17 )Hämtad från http://tyras.se/ 
 
 


