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Abstract 

Studien undersöker hur självframställning görs och kommenteras på två olika bloggar 

skrivna av Elsa Billgren och Sandra Beijer. Deras bloggtexter med tillhörande bilder 

analyseras med hjälp av teorier om självframställning, självbiografier och autofiktion. 

Analysen ställs sedan i relation till svenskämnet och vilken läskompetens som krävs i de 

digitala, utvidgade textvärldar eleverna rör sig i idag.  

 

Analysen visar att drag av såväl självbiogafiska och autofiktiva tendenser finns på  

bloggarna som undersöks. Bloggförfattarna visar på en medvetenhet som bloggen som 

marknadsförare av ett fiktionaliserat jag och beskriver hur de med hjälp av storytelling 

och förskönande bilder av verkligheten framställer sig själva på sina plattformar. 

Självframställningen sker genom en blandning av fakta och fiktion.  
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1 Inledning 
 

I styrdokumenten för svenska på gymnasiet står det beskrivet i syftesbeskrivningen att 

eleverna genom undervisning ska utveckla förmågan att orientera sig, läsa, sovra och 

kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter. Det 

står också uttryckligen hur eleverna genom undervisning ska lära sig att kritiskt granska 

information från olika källor och att skönlitteratur samt hur andra typer av medier ska 

fungera som källa till självinsikt och förståelse för andra människors erfarenhetsvärldar 

(Gy11).  

 

Enligt en undersökning utförd av SCB 2017 läser ungdomar allt mindre  

skönlitteratur vilket är en utmaning för skolan. Skolan bör möta och utmana varje 

individs aktuella kunskapsnivå och erfarenhet vilket innebär att svenskundervisningen 

måste präglas av olika slags texter för att vara meningsfull för de enskilda individerna. 

Idag konkurrerar många olika typer av medier med skönlitteraturen och att utgå från 

andra typer av texter än klassisk skönlitteratur i undervisningen kan då vara fördelaktigt. 

På detta sätt kan då delar av undervisningen fokusera texter som befinner sig närmre 

elevernas erfarenhetsvärldar än vad exempelvis böcker inom den klassiska kanon gör. 

Människan befinner sig ständigt i olika tolkningsaktiviteter och tolkning av olika slags 

texter kräver en medveten aktivitet. Skolan behöver därför lära ut olika verktyg för att 

analysera olika sorters medier.   

 

Bloggar är idag ett vanligt medium och beskrivs av NE som en personlig och  

öppen dagbok på internet. Det är alltså en typ av text som befinner sig inom den 

vidgade digitala textvärld med interaktiva och föränderliga texter som står beskrivet att 

eleverna ska arbeta med i styrdokumenten för svenska på gymnasiet (Gy11). Det finns 

en mängd olika bloggar med olika innehåll och fokus men gemensamt för de flesta 

skribenterna är att de beskriver sitt liv och omgivande samhälle utifrån ett givet 

sanningsanspråk.       

 

Sandra Beijer och Elsa Billgren är två bloggförfattare som slagit igenom och  

driver två av Sveriges största bloggar. Texterna som finns på deras bloggar går att 

relatera till vad John Helt Haarder beskriver som autofiktion i boken Performativ 

biografisme (2014). Med autofiktion avses den typ av litterära konvention som blandar 
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fakta och fiktion, vanligtvis i form av självbiografiska texter. Bloggarna har ett givet 

sanningsanspråk vilket kan skapa problem vid läsning och tolkning av texterna då 

sanningsanspråket genererar att det skrivna tolkas som en avbildning av verkligheten. 

Det är därför relevant att kunna förhålla sig kritiskt till texter som  avser sig beskriva 

verkligheten vilket kräver olika typer av läskompetenser.  

 

 

1.1 Olika bloggar och dess funktioner 

En blogg kan bestå av olika slags texter som beskriver omgivningen. Detta relateras till 

de samhälleliga fenomen som kännetecknar den tid inläggen skrivs i. Det finns olika 

typer av bloggar som kan drivas av såväl privatpersoner, organisationer eller företag. 

Bloggarna kan kategoriseras inom olika områden så som modebloggar, 

inredningsbloggar, och forskarbloggar. En vanlig typ av blogg är en så kallad 

dagboksblogg som drivs av en privatperson som dels redogör för sina dagar i 

kronologisk ordning och dels beskriver intressen samt delger olika tips och råd baserat 

på bloggens och bloggförfattarens profil.  Det innebär att läsarna kan följa såväl 

modetrender som politiska inslag och på så sätt skapas en bild av verklighten utifrån 

vad och hur skribenten bakom bloggen väljer att publicera.  

 

Studiens analys utfördes genom att analysera två bloggar som drivs av två ”vita”, 

heterosexuella kvinnor i den övre medelklassen. De båda kvinnornas bloggar är 

representativa för hur de flesta dagboksbloggar är utformade. I undervisning bör texter 

och material som speglar den mångfald som finns i samhället och klassrummen 

användas. De bloggar som jag valt att analysera speglar inte denna mångfald men är 

fungerade som underlag till uppsatsens syfte och frågeställningar då bloggförfattarna 

uppdaterar dagligen och har bloggat under många år. De båda är skrivna på ett sätt som 

är typiskt för hur de flesta dagboksbloggarna är utformade.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att på två dagboksbloggar undersöka hur 

självframställning kan se ut. Analysen kan också ses som ett möjligt tillvägagångssätt i 

ett arbete med bloggar i undervisning. De frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen är således:  
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 Hur förhåller sig bloggar till litterära traditioner om självframställning? 

 Hur konstrueras autencitet och trovärdighet på bloggarna? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

I följande avsnitt presenteras först en kort förklaring om begreppet influerare betyder då 

Sandra Beijer och Elsa Billgren båda är influerare. Sedan kommer gymnasieskolans 

styrdokment kort beskrivas för att sedan följas av analysens teoretiska utgångspunkter. 

Därefter beskrivs tidigare forskning och didaktisk implikation. 

 

2.1 Influerare 

Begreppet influerare, av engelskans influencer, beskrivs av NE som en individ vilken 

genom sina sociala medier påverkar sin omgivning i syfte att styra 

konsumtionsbeteenden. För att bli en influerare krävs det att indviden har många följare 

eller läsare då företag marknadsför sina produkter via dessa individers mediekanaler. En 

influeraren uppfattas trovärdig och inspirerande och sprider via sina kanaler information 

och kunskap genom relationen till sina följare. Samarbete mellan företagen och 

influerarna har bidragit till en av de starkast växande marknadsföringstrenderna. 

Fortsättningsvis i studien kommer begreppet influencer att användas. Internet och 

digitaliseringen av bild, ljud och fotografi har för självframställningen bidragit till 

möjligheten att manipulera vad som framställs. Det personliga uttrycket blir på bloggar 

ett koncept vilket har en kommersiell potential.  

 

 

2.2 Svenskämnet och värdegrunden på gymnasiet 

I ämnesplanen för svenska på gymnasiet (Gy11) står det att eleverna genom språket ska  

”uttrycka sina personligheter” och med hjälp av texter och medier av olika slag lära 

känna sig själva och sin omgivning. Samhällets digitalisering har påverkat språket och 

språkbruket vilket i sin tur också påverkar kommunikationen och 

kommunikationssätten. Att förhålla sig källkritiskt, till exempelvis, texter är en kunskap 

som återkommer i läroplanen för gymnasiet. Vid den senaste revideringen, 2018, av 

läroplanen för gymnasiet har riktinjerna kring hur digitaliseringen påverkar individen 

och samhället skrivits fram. En del av revideringen handlar om att stärka elevernas 
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förmåga att på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt kunna förhålla sig till medier och 

information på internet.  

 

Skolverket fastställer den svenska skolans dubbla uppdrag i läroplanen för  

gymnasiet (Gy11). Det dubbla uppdraget handlar dels om kunskapsförmedling, dels om 

ett demokratiskt värdegrundsarbete som ska fostra ungdomarna till aktiva 

samhällsmedborgare. Dessa två komponenter ska verka tillsammans och ingå i den 

ordinarie undervisningen. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare idag krävs 

det att individerna kritiskt kan förhålla sig till de texter som konsumeras och sprids via 

olika mediekanaler.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs studiens teoretiska ramverk som utgörs av teorier om 

självbiografier, autofiktion och självframställning.  

 

Staffan Bergsten och Lars Elleström skriver i boken Litteraturhistoriens grundbegrepp 

(2004, s.133) att självbiografier är en typ av levnadsroman som ofta blivit verktyg för 

självrannsakan och exponerande av den inre personligheten. Självbiografier skrivs oftast 

retroperspektivt och består av en självupplevd redogörelse av en individs liv. Eva 

Haettner Aurelius beskriver i boken Inför lagen Kvinnliga svenska självbiografier: från 

Agneta Horn till Fredrika Bremer (1996, s. 11) hur självbiografiska texter hävdar att 

språk kan förmedla något om verkligheten och naturligtvis är påverkade av omgivande 

kontext. Hon skriver att självbiografiska texter inte är fiktioner, men att de likväl är 

berättelser. Haettner Aurelius menar också att dessa texter i likhet med alla texter är 

dialogiska i det avseende att de kommunicerar med alla andra texter. Vidare diskuterar 

hon hur självbiografier kan läsas utifrån olika utgångspunkter gällande huruvida de 

läses som fakta eller fiktion.  

 

Philippe Lejeunes teorier om självbiografiska texter fått stort genomslag på forskningen. 

Han skriver   i  On autobiography (1989) att texter med självbiografiska intentioner 

upprättar ett slags kontrakt med läsaren där skribenten lovar att det skrivna är sant och 

verkligt, vilket skiljer texterna från fiktionsprosa. Enligt Lejeunes (1989, s. 4) definition 

av den litterära genren består självbiografier av en berättelse på prosa, om en individs 

liv, där författare, berättare och protagonist är samma individ vilket sedan 
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sanningskontraktet vilar på. Denna gränsdragning beskrivs av Haettner Aurelius (1996, 

s. 19) att ha problematiserats utifrån två utgångspunkter där den ena utgångspunkten 

säger att dessa texter är lika sanna eller osanna som fiktioner då de endast är bilder av 

jaget. Den andra utgångspunkten är den dekonstruktivistiska utgångspunkten som 

innebär att språket inte sant kan avbilda verkligheten. Vidare menar hon att 

självbiografier ligger på gränsen mellan litterära och icke-litterära texter vilket innebär 

svårigheter gällande genreindelning och analys av texterna.  

 

De litterära strategierna för självframställning beskrivs av Arne Melberg i Självskrivet: 

Om självframställning i litteraturen (2008) vara mer varierade och spridda än någonsin 

idag tack vare de nya medierna. Dessa strategier går att finna inom självbiografier, 

självporträtt, memoarer, vittnesmål, bekännelser etcetera. Det är inget nytt fenomen att 

framställa sig själv via litteraturen och Melberg (2008, s.7) framhåller att detta är dess 

sätt att svara på den grundläggande frågan: Vem är jag? Han beskriver hur omgivande 

samhälle har bidragit till ett behov av att som läsare av en text vilja ha tillgång till ett 

tydligt författarjag och att detta jaget idag kan framställs genom att dölja och maskera 

sig.  

 

En ny strömning inom litteraturen startade år 1970 och beskrivs av Helt Haarder (2014, 

s. 8-9) som att fenomenet att skriva om sig själv blivit större och större. Dessa 

självframställande texter består ofta av en konstruktion som utgörs av fiktion, fakta och 

biografi. Denna nya strömning menar han kan relateras till den allmänna förändringen 

av senmoderniteten och att begreppet för dessa texter då är autofiktion. Autofiktiva 

texter består alltså av en medveten blandning av självupplevda situationer med 

fiktionaliserade inslag. Detta skiljer sig från klassiska självbiografiska texter som har ett 

annorlunda sanningsanspråk då det i självbiografier inte finns några givna 

fiktionaliserade inslag.  

 

Individer i postmodern tid ifrågasätter vad och vem som bestämmer vilka de är, och i 

det tvivlet finns det både en skräck och en känsla av frihet. Helt Haarder ifrågasätter 

huruvida identitet är något vi har eller något vi kan skapa genom litteraturen. Det är idag 

högst aktuellt att i olika medier framställa och beskriva sig själv. Dessa texter blir inom 

traditionell litteraturvetenskap svåra att genrebestämma då de inte följer de klassiska 



 

 6 

textkonventionerna avseende indeldningen av fakta eller fiktion då de består av både 

och (Helt Haarder 2014, s. 20).  

  

Självframställning kan enligt Helt Haarder (2014, s. 9) relateras till 

performativitetsteorin som han i sin bok kallar för performativ biografism. Teorin 

innebär att författaren använder sitt subjekt och sin biografi som material till historierna. 

Detta innebär att själva skapandet av historierna eller berättelserna, alltså dramaturgin, 

inte ligger i fokus för texterna; alltså att författarens person och historia blir berättelsen. 

Han menar också att den biografiska referensen ändrats i självbiografisk litteratur, att 

det nu handlar om ett iscensättande där dikten och jaget går in i varandra (Helt Haarder 

2007). Arne Melberg diskuterar självframställning i olika medier i Självskrivet: Om 

självframställning i litteraturen (2008) och menar att de litterära strategierna för 

självframställning idag är större än någonsin. Dessa strategier går att finna inom 

självbiografier, självporträtt, memoarer, vittnesmål, bekännelser etc. Det är inget nytt 

fenomen att framställa sig själv via litteraturen och Melberg (2008, s.7) framhåller att 

detta är dess sätt att svara på den grundläggande frågan: Vem är jag? Han beskriver hur 

omgivande postmodernitet har bidragit till ett behov av att som läsare av en text vilja ha 

tillgång till ett tydligt författarjag och att detta jaget idag kan framställs genom att dölja 

och maskera sig.  

 

Självframställning diskuteras också av Melberg (2008, s.10) som menar att denna typ av 

litteratur inte kan placeras inom varken fiktionaliserade texter eller sakprosa. Det är 

vanligt att inom litteraturteorin skilja på vad som är fakta och fiktion men denna relativt 

nya typ av litteratur där fakta och fiktion blandas tillåter sig inte att genrebestämmas på 

samma villkor. Han diskuterar hur självframställningen antingen kan ses i relation till 

att livet skulle ha en narrativ karaktär. Han menar att självskrivandet kan fungera som 

en meningsgivande konstruktion där berättelsen konstruerar, presenterar och profilerar 

bilden av jaget (Melberg 2008, s.14-15). Självskrivandet är således både litterärt och 

sakligt.  

 

Idag har de nya medierna bidragit till att texters innehåll och utformning påverkats. 

Christian Lenemark diskuterar detta i Litteraturens nätverk: Berättande på internet 

(2012, s. 11-17) där han poängterar att internet idag är en viktig plats för litteratur och 

berättande. Internet har idag bidragit till utvidgade kommunikationssätt där läsarna inte 
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längre kan ses som passiva mottagare utan istället är med och kreativt utnyttjar och 

bygger vidare på de historier som går att finna. Ett blogginlägg utgörs ofta av en 

multimodal text bestående av skriven text och bilder som kompletterar varandra och 

leder läsaren genom inlägget.  

 

Självframställning kan beskrivas som ett koncept vilket befinner sig i gränslandet 

mellan fakta och fiktion vilket Christian Lenemark, i likhet med Helt Haarder, 

diskuterar i Sanna lögner (2009, s. 87). Han menar att de självframställande verk som 

skildrar verkligheten från 1990 och framåt kännetecknas av att de litteraritet som å ena 

sidan ska vara realistisk men å andra sidan bestå av författarens konstruktion av denna 

verkligheten. Vidare menar Lenemark (2009, s. 88) att medialiseringen har bidragit till 

ett allt större inflytande över människors liv vilket också konkurrerar med 

bokmarknaden om publiken. En konsekvens av detta är enligt Lenemark att författarna 

behöver göra sig tillgängliga och tilltalande i medierna; alltså att författarna behöver bli 

texten, romanen och historien. Detta betyder att författarna måste hitta ett sätt att 

framställa sig själva på ett sätt så att läsarnas behov av ett tydligt författarjag 

tillfredssställs. Jaget iscensätts idag i olika sociala medier, dokusåpor, film, litteratur 

och bildkonst vilket Boel Hackman & Maria Wahlström diskuterar i Jag är den jag är 

(2015, s.7). Dessa självframställningarna utmanar, överskrider och undersöker 

gränserna mellan fakta och fiktion, konst och samhälle, liv och dikt på ett unikt sätt som 

tidigare, utan internet, inte var möjligt.  

 

3 Tidigare forskning 
I förhållande till studiens specifika frågeställningar är det från ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv svårt att hitta forskning om litterära traditioner i bloggar. Det finns däremot 

mycket forskning om de enskilda komponenterna autofiktion, självbiografi och 

självframställning.  

 

I Annette Årheims avhandling När realismen blir orealistisk (2007) är ett av studiens 

resultat att ungdomar hellre väljer att läsa texter med sanningsanspråk än 

fiktionaliserade texter. Intresset för romaner som sägs beskriva verkligheten anses av 

ungdomarna i studien vara mer spännande och bidra till att de även tillgodogör sig, vad 

eleverna beskriver som fakta, genom läsning av dessa romaner. Vidare menar Årheim 

(2007) att människor i tider som präglas av överskott på information söker sig till 
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medietexter som tillgodoser behoven av såväl voyeurism, äventyrslusta och 

kunskapstörst. Allt detta finns att tillgå på många av de största bloggarna vilka då 

tillfredsställer många av läsarens behov. Ett annat resultat av Årheims studie (2007, s. 

191) visar att ungdomar som läser texter med sanningsanspråk sällan intar ett kritiskt 

perspektiv då de inte skiljer på vad som i texten är fakta och vad som är fiktion. Detta 

resultat visar på ett behov av att ungdomars läskompetens behöver utvecklas. Alla texter 

som produceras färgas av omgivande kontext där historiska och sociala villkor är 

avgörande för skrivandet och därmed också tolkningen av det skrivna. Ungdomarna 

som deltog i studien läste helst böcker med sanningsanspråk då de upplevdes mer 

spännande än fiktionaliserade verk. Årheim problematiserar detta faktum och relaterar 

problematiken till företeelser som ligger både utanför och i texterna. Avhandlingen visar 

på texterna som litterär konstruktion och också hur paratexter och tillhörande bilder 

verkar manipultaivt för att framställa det beskrivna som verkligt.  

 

Internets plats, potential och möjligheter diskuteras av Patricia Diaz i Webben i  

undervisningen (2012) och hon menar i likhet med många andra att skolan inte hängt 

med i samhällets digitalisering. Detta tydliggörs genom Liza Greczanik beskrivning av 

problematiken i artikeln ”Det häftigaste är att författarna kan se vad vi gör” (2008, s. 

150). Hon menar att läroplanen från 1994 uttrycker hur eleverna befinner sig i de 

utvidgade textvärldarna och att skolan inte anpassat undervisningen efter detta. I 

läroplanen stod det då att eleverna behövde utveckla sin läskompetens för att kunna 

möta de nya textvärldarna. Samma problem verkade kvarstå vid införandet av den nya 

läroplanen 2011 och vid senaste revidering av densamma där starkare styrning kring 

digitaliseringen uttrycktes (Gy11). Undervisningen måste vara modern och tidsenlig 

vilket enligt Diaz (2012, s. 13) innebär att internet har en självklar plats i 

undervisningen och att källkritiken då är viktigare än tidigare.  

 

Hillary Jankins skriver om vikten av kritisk litteracitet i ”The importance of critical 

literacy” (2012, s. 150-152) och menar att det i tider av stor ojämlikhet där skillnader 

leder till ojämlika maktförhållanden krävs att individer som verkar i samhället kan 

förhålla sig kritiskt till vad de läser. Kritisk litteracitet kan leda till att läsaren blir mer 

uppmärksam på hur språk påverkar och konstruerar kunskap i en allt mer globaliserad 

värld där vem som helst kan skriva och sprida vad som helst. Hon argumenterar för 

betydelsen av ett kritiskt förhållningssätt till språk och text och tar upp hur författarskap 
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idag utmanas av nya former av texter där äldre konventioner blandas, krossas och 

rekonstrueras på internet. De nya textkonventionerna består av en blandning mellan 

information, kunskap, fakta och fiktion. Vidare beskriver hon hur språk påverkar och 

verkar för hur kunskap konstrueras i en värld som nu kännetecknas av texter och bilder 

som konstrueras, rekonstrueras och sprids.  

 

Christine Sarrimo redogör i Jagets scen självframställning i olika medier (2012)  

om hur bloggar, bekännelser, självbiografier och dokusåpor påverkar uppfattningen om 

vad en västerländsk individ är och bör vara. Hon, i likhet med Lenermark, (2012) 

beskriver begreppet remediering som term för att varje nytt medium är beroende av och 

påverkar redan etablerade medium. Detta innebär att klassisk skönlitteratur i bokform 

påverkar sociala medier samtidigt som de förlorar sin transperens och naturlighet, därav 

blir boken en medierad artefakt och kan klassas som ett medium (Sarrimo 2012, s. 9). 

Sarrimo (2012, s. 184) beskriver också hur det i bloggar skapas tidsenliga bekännelser 

utifrån ett sanningsanspråk som läsarna på skilda sätt förhåller sig till. Bloggförfattarna 

är beroende av att uppfattas som autentiska och att denna autencitet stärks då den är 

individbaserad och på så vis delvis oberoende av de övriga, mer väletablerade 

medieinstutioner som finns. Bloggförfattarna kan uppdatera flera gånger dagligen och 

använda sig av ett direkt tilltal till läsarna vilket innebär att de skapar en speciell typ av 

närhet till sina läsare.  

 

Som ovan nämnt har Lenemark (2012) sammantällt en antologi bestående av fallstudier 

som på olika sätt belyser hur internet påverkar berättande. I de olika fallstudierna 

studeras litteraturens relation till nya medier och att begrepp som läsare, författare, text 

och berättelse är under omförhandling på internet. Lenemark (2012, s 22) beskriver 

bloggen som medium till dagboksskrivande med ett viktigt särskiljande drag; det 

omedelbara offentliggörandet som också stärker känslan av autencitet. Bloggen är också 

beroende av läsare vilket gör att bloggförfattaren måste framställa sig själv på ett sätt 

som tilltalar en publik. Bloggen karaktäriseras också av en dialogicitet där 

bloggförfattaren interagerar med läsarna vilket Lenemark relaterar till den litterära 

genren brevgenren.  

 

Peter Henning analyserar i Minne, jag, 1800 (2015) hur jaget och minnet förhåller  
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sig till litterära självframställningar under det svenska 1800-talet. Hans studie handlar 

om vilka faktorer som möjliggör och begränsar självframställandet i en given historisk 

kontext. De självbiografiska böcker som utgavs under den tiden ansågs nå en mycket 

större, anonym massa än tidigare (2015 s.25).  Henning (2015, s.132) studerar i sin bok 

sångerskan och aktrisen Henriette Sophie Widerberg som efter sin karriär skrev två 

självbiografier hon uttryckte sig vilja tjäna pengar på. Hennes böcker sålde dock dåligt 

och hennes självbiografier uppmärksammades först efter hennes död då hennes verk 

återkom i andra självbiografier. Hennes självbiografier beskrivs av Henning (2015, s. 

141-142) som två romaner bestående av en blandning olika genrer vilket var typiskt för 

böcker som utgavs under romantiken vilket också är typiskt för texter som författas 

idag. Boken visar hur olika faktorer påverkade tillträdet till offentlighetens scen och 

gemensamt för verken han studerat är att samtliga författare på ett eller annat sätt redan 

var offentliga personer som då trott sig få tillgång till den typ av uppmärksamhet endast 

kungligheter tidigare fått. Att skriva fram sig själv gav möjlighet till att ge en 

kompletterande bild av sig själv. Att skriva självbiografiska verk och få dem 

publicerade under den tiden var starkt beroende av samhällets rådande ideologi och 

ekonomi.  Detta bidrog till det faktum att de självbiografier som då gavs ut främst 

bestod av personer som redan var offentliga på ett eller annat sätt.  

 

4 Metod och material 
Analysen kommer att utgå från teorier om autofiktion, självbiografier och 

självframställning som sedan kommer diskuteras didaktiskt. Materialet utgörs av två 

bloggar som  presenteras nedan.  

 

4.1 Analysmetod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar används en textanalytisk metod där studiens 

teoretiska utgångspunkter autofiktion, självbiografier och självframställning utgör vad 

som analyseras. Jag har analyserat bloggförfattarnas egna reflektioner kring hur de 

framställer sig själva och sedan analyserat valda inlägg som exemplifierar detta. I min 

analys arbetar jag både med texter och bilder för att kunna besvara mina 

frågeställningar. Analysen kommer alltså att främst utgå från teorier om självskrivande, 

med hjälp av analysen ska jag därefter resonera kring hur det går att arbeta med denna 

typ av berättande i klassrummet  
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4.2 Material och urval 

Analysen bygger på material från två svenska bloggar som skrivs av två unga kvinnor. 

Valet av bloggar baseras dels på  det faktum att det är två av Sveriges största bloggar, 

dels på att innehållet och utformningen av bloggarna är typiskt för hur merparten av 

liknande bloggar är uppbyggda.  Ett annat avgörande val av material är att jag läst 

respektive blogg sedan de startades och därför är väl insatt i deras innehåll vilket jag 

problematiserar nedan i avsnittet om metodkritik. Textmaterialet i bloggarna är mycket 

omfattande då båda bloggförfattarna varit aktiva i cirka tio år. Med anledning av det 

omfattande materialet har jag avgränsat det till analys av de komponenter i texterna som 

är relevant för studiens teoretiska ramverk. Jag avser alltså inte att analysera bloggarna i 

sin helhet utan har valt delar av publicerade inlägg som exempel utifrån teorierna om 

självbiografier, autofiktion och självframställning. Analysen kan också ses som ett 

möjligt tillvägagångssätt i ett arbete med bloggar i undervisning.  

 

Sandra Beijer föddes 1984 och bor på Södermalm i Stockholm. Hon har bloggat sedan 

2005 och driver sin blogg på plattformen Elle som betalar henne lön för att hon driver 

bloggen där. Utöver bloggen är Beijer författare, krönikör samt utbildad copywriter och 

har bott och arbetat under några års tid i New York. Hon uppdaterar bloggen cirka två 

gånger om dagen på vardagar samt en gång på helgerna.  

   

På bloggen sorteras inläggen i följande kategorier: 

vänner och familj, toyo, tankar, sånt som är fint, sammanställningar, resor, reseguider, press 

och bloggar, podcast, paris, okategoriserat, new york, musik, mina filmer, mina böcker, mat, 

krönikor, kläder hår skor och sånt, kärlek, inredning, home, från 925, frågor och svar, film 

och tv, feminism, ett foto i timmaen, böcker, best of, äventyr. 

De inlägg som publiceras är utifrån återkommande teman som relateras till ovanstående 

kategorier. På måndagar publiceras oftast redogörelse av vad som händer i veckan. 

Resterande inlägg består av redogörelser för vad som hänt blandat med recensioner av 

tv, film och böcker eller tips på diverse saker. 

 

Elsa Billgren föddes 1986 och bor på Södermalm i Stockholm. Hon har bloggat  

sedan 2008 och driver nu sin blogg på plattformen Elle som också betalar lön för att hon 

driver bloggen där. Utöver bloggen arbetar hon med inredning, är personal shopper och 
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har varit programledare för en mängd olika program. Hon uppdaterar bloggen två till tre 

gånger om dagen.  

 

På Elsas Billgrens blogg skriver hon om sin familj, sitt jobb och sina intressen. Inläggen 

är sorterade i följande kategorier: 

vintage, vad jag har på mig, storstad, söndagar, små fynd, skönhet, resor, recept, om kärlek, 

om bebisen, ni som läser, när jag gifte mig, mode, minnen, mina jobb, min lägenhet, kalas, 

jul, i skogen, Gotland, fotografi, en summering, en klänning, en instickare, en hel dag, 

annonssamarbete, äldre inlägg.  

Även Billgren publicerar på måndagar en redogörelse över vad som händer i veckan. 

Andra inlägg består av beskrivningar av vad hon gör samt tips och sammanställningar 

utifrån de ovanstående kategorierna. Både Elsa Billgren och Sandra Beijer beskriver sig 

själva som influencers och har utöver bloggarna andra stora mediekanaler så som 

Instagram. På sina bloggar är inläggen publicerade i ett linjärt flöde med bildtexter 

under varje bild. Alla inlägg innehåller bilder där det finns minst en bild på dem själva 

varje dag. Innehållet på Beijer och Billgrens bloggar består av en blandning av vad de 

gör om dagarna och olika slags tips, sammanställningar och listor utifrån deras arbeten 

och intressen. Många inlägg är i samarbete med olika företag vilket innebär att de får 

betalt för att göra dessa samarbeten, detta skrivs ut vid varje inlägg av sådant slag. Det 

innebär att de får betalt för att göra reklam för dessa produkter. Både Beijer och Billgren 

kan försörja sig via sina bloggar men arbetar som ovan nämnt även med annat.  

 

4.3 Metodkritik  

Den textanalytiska metoden har använts för att visa på element i bloggtexterna som kan 

relateras till teorier om självskrivande men också för att visa texternas didaktiska 

potential.  I Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns &Wängnerud, 

2017, s. 211-227) redogör författarna för den kvalitativa textanalysen och skriver att 

tolkningsarbete. bland annat. handlar om valet av tolkningsperspektiv och avståndet 

mellan texten och den uttolkande forskaren. Texttolkaren ska skilja på vad texten 

betyder i den kontext den analyseras och vad texten betyder för avsändaren. Den 

kvalitativa textanalysen innebär att tolkaren är intresserad av en mening och en 

meningsskapande process vilket också betyder att detta står emot andra tolkningar där 

annat meningsskapande är i fokus. Betydelsen eller meningen är inte given från saken 

eller fenomenet. När jag tolkat texterna i bloggarna står det i relation till de teorier jag 
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utgått ifrån. Avsändaren, i detta fall bloggförfattarna, kan ha haft andra intentioner med 

texterna, och texttolkare, med annat meningsskapande i fokus skulle analyserat texterna 

annorlunda.  

 

Avseende avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren kan analysen ha  

färgats av mitt intresse för bloggarna då jag följt de båda under lång tid.  Detta kan både 

anses fördelaktigt och eventuellt problematiskt då jag som uttolkare kan påverkats av 

den relation jag genom åren har skapat till bloggförfattarna. Som ovan nämnt bygger 

bloggandet på att bloggförfattarna har en nära relation till läsarna vilket de då genom 

åren skapat till mig. Tidigare har jag läst bloggarna för nöjes skull, inför analysen 

behöver jag inta ett kritiskt perspektiv för att inte låta min relation till bloggförfattarna 

påverka reultatet. Analysen kommer därför att underbyggas och stärkas med hänvisning 

till uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

 

5 Analys 
I följande avsnitt kommer analysen att presenteras utifrån studiens tre teoretiska 

utgångspunkter; självframställning, självbiografi och autofiktion. Inledningsvis i 

analysen kommer bloggförfattarnas egen syn på sitt skapande att presenteras. Därefter 

kommer bloggförfattarnas självframställning analyseras genom att studera hur de 

framställer sig själva genom bloggarna, detta för att visa hur de faktiskt går till väga vid 

skapandet och framställningen av sig själva genom texterna på bloggarn.  

 

Den nedan utvalda texten behandlar Beijers egen syn på sitt skrivande och  

skapande. I detta inlägg svarar hon på en läsarfråga vilken handlar om hur man som 

bloggare utvecklar sin plattform.  

Fyra handfasta tips: 

1. Storytelling är A och O. Tänk dig själv som en karaktär i en bok. Vad behöver läsaren veta 

för att hänga med i historien? Vad behövs för att skapa band mellan dig och läsaren? Var 

övertydlig, skriv hellre för mycket än för lite och anta aldrig att läsaren har läst alla de tio 

senaste inläggen, för så är det oftast inte. Varje inlägg är mer eller mindre en mikrohistoria. 

Särskilt i början av din bloggkarriär. 

2. Hitta din ton. Hur ska din blogg kännas och låta? Hur är du som person? Försök fläcka ner 

så mycket av din personlighet i uttrycket, både meningar och foto. Jag tycker att de största 

bloggarna lyckats med just detta, det känns som att man känner personen som skriver. Vilket 



 

 14 

man på många sätt också gör. Var inte rädd för att bli privat. (Beijer, 2018-05-17 15:00) 

 

Har alltid haft en svaghet för att göra livet lite mer filmiskt. Varför inte, när man ändå går 

runt och vadar i novemberiga snödrivor utomhus och inuti allt som oftast? (Beijer, 2019-02-

07 06:00)  

 

Beijer visar en medvetenhet om bloggen som marknadsförare av ett fiktionaliserat jag. 

Detta är i enlighet med den självbiografiska och autofiktiva teorin där författaren, 

berättaren och jaget är samma person. Hon beskriver hur berättandet är en 

grundläggande förutsättning för att framställa sig själv och menar att läsaren måste 

kunna följa henne som en karaktär i en bok, vilket inom är det som skiljer autofiktion 

från självbiografiska verk. Helt Haarder (2014) frågar sig om de autofiktionaliserade 

texterna idag skapar identiteter eller om identiteter är något vi har. Beijer skriver att det 

är viktigt att det ska kännas som att läsaren känner personen som skriver genom att 

personligheten ska synas på bloggen genom de texter och bilder som publiceras där. 

Detta innebär alltså att skribenten måste skapa en identitet genom text och bild och 

lyckas förmedla detta på ett autentiskt vis. Beijer skriver också att hon framställer livet 

mer filmiskt på bloggen, vilket indikerar på en medvetenhet om användningen av 

fiktionaliserade inslag för att stärka bilden av sig själv.  

 

I den nedan utvalda texten beskriver Billgren hur det gick till när hon startade  

bloggen och hur hon resonerar kring sitt skapande på plattformen.   

Jag fotograferar cirka 3 dagar i veckan. De dagarna markerar jag med ”fota” i min kalender. 

Det är dagar som jag vet att jag kommer göra annat än bara sitta i ateljén eller hemma 

framför datorn. Innehållsrika alltså. 

Jag försöker göra bloggen till en blandning av dagbok, magasin, drömvärld och krass 

verklighet. För mig är det viktigt att den är personlig och äkta, men också att den är flott. 

Liksom vacker och drömsk. Om jag inte är nöjd med ett foto struntar jag i att lägga upp det. 

Jag försöker hitta på nya format och överraska, och funderar mycket över rubriker och text. 

(Billgren, 2016-02-23 08:05)  

 

I likhet med Beijer visar Billgren på en medvetenhet om bloggen som marknadsförare 

av en fiktionaliserad verklighet där hon fungerar som huvudperson. Hon beskriver hur 

bloggen ska vara personlig och äkta men också vacker och drömsk. Hon vill att bloggen 
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ska upplevas som en tidsskrift och en drömvärld vilket indikerar att texterna är 

fiktionaliserade.  

 

Hon skriver hur det är ett medvetet val att hon tar med kameran de dagar som är  

innehållsrika vilket innebär att läsarna får ta del av detta men inte av de dagar som 

Billgren anser vara mindre innehållsrika vilket då förmedlar känslan av att hennes liv 

alltid är ovanligt innehållsrikt. Ofta får vi som läsare ta del av en innehållsrik dag i 

många olika inlägg som kan vara kategoriserade efter dels vilka kläder hon hade på sig, 

dels vad hon åt och också vilka hon umgicks med vilket innebär att det finns material 

till tre blogginlägg utifrån en dag. På detta vis finns det material att publicera även på de 

dagar som då inte är lika innehållsrika vilket inte förmedlar en autentisk bild av livet 

och då går att relatera till autofiktion. Hon återanvänder  alltså gammalt material de 

dagar hon inte gör något speciellt.  

 

Haettner Aurelius beskriver hur självbiografiska verk inte är fiktioner men att de  

likväl är berättelser, vilket också går att relatera till Beijer och Billgrens bloggande. I 

likhet med den självbiografiska och autofiktiva genren är många blogginlägg skrivna  

med ett retroperspektivt berättande och sammanfattar författarnas senaste dagar. Det är 

få inlägg som skrivs i realtid utan de flesta inlägg som publiceras är förinställda och 

publiceras en tid efter det som beskrivs inträffat. Bloggformatet omöjliggör att texterna 

kan placeras inom den klassiska självbiografiska traditionen där berättelserna har en 

given början och ett givet slut.  

 

Lejeunes (1989) teori om sanningsavtalet mellan författaren och läsaren i  

självbiografiska verk går att  finna i texterna på bloggarna. Nedan är ett utdrag från 

Beijers blogg där hon beskriver vikten av att vara trovärdig: Hon skriver också i ett 

inlägg följande:”4. Var trovärdig, ljug inte och respektera och lyssna på dina läsare. De 

har det viktigaste du har! (Sandra Beijer, 2018-05-17 15:00).” Här upprättas ett uttalat 

avtal mellan Beijer och hennes läsare om att det hon skriver är en korrekt återgivelse av 

vad som händer i hennes liv. Detta blir ett slags metaavtal då sanningen redan ligger i 

bloggformatet i sig.  

 

Som ovan nämnt är både Beijer och Billgren väl medvetna om hur de skriver fram  
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sitt jag på bloggarna. I bloggarna förmedlas genom bild och text en beskrivning över 

hur de är som personer så att vi som läsare får en klar bild över skribenternas intressen, 

personlighet, arbete och familjerelationer utifrån vad de har valt att publicera. Inläggen 

består oftast av många bilder som kompletterar texten. Det finns många återkommande 

teman i bloggarna vilket gör att läsarna känner igen och skapar en bild av 

bloggförfattarna. I början av veckorna brukar bloggförfattarna publicera 

sammanfattningar av helgen vilka oftast inleds med en redogörelse av vad de åt till 

frukost, vad de hade på sig, vad de gjorde på eftermiddagen och de avslutar oftast 

inlägget med att de befinner sig på fest eller middag. På så vis får vi som läsare följa en 

vad Beijer själv refererade till som microhistoria i ett inlägg.  

 

Melberg (2008, s.7) menar att läsarna har ett behov av ett tydligt författarjag  

vilket förmedlas i texterna på bloggarna. Beijer och Billgren har oftast ett direkt tilltal 

till läsarna och kommunicerar med dem i kommentarsfältet och i inläggen. Detta är 

också i linje med vad Lenemark (2012, s.11-17)  skriver om den nya typ av litteratur där 

läsarna är med och påverkar och bygger vidare på de texter som finns på internet. Det 

förekommer också på båda bloggarna att läsarnas egna historier och berättelser 

efterfrågas för att sedan publiceras som inlägg på bloggen.  

 

En stor del av innehållet på bloggarna består av bilder på bloggförfattarna vilka ibland 

tas av en fotograf och ibland av dem själva. I ett inlägg skriver Billgren om hur hon 

redigerar sina selfies för bloggen och Instagram:  

Så här års är det ju inga mängder ljus man får jobba med, men med appen VSCO går det att 

få till en bra bild ändå tycker jag. Jag tar de flesta selfies i fönstret, så att ljuset kommer på 

ansiktet. Jag retuschar ingenting, tar inte bort några ringar under ögonen etc, men jag lägger 

på ljus, kontrast och färg, så här: (Billgren, 2019-02-01 14:11)   

Resten av inlägget består av en guide över hur hon redigerar bilder då med hjälp av ljus, 

kontrast och färg. Detta är ett exempel på hur Billgren framställer sig själv i vad hon 

refererade till som en drömvärld eller ett magasin. Bilderna som finns på bloggen är 

redigerade efter hur hon vill framställa sig själv och sitt liv vilket betyder att hon skapar 

en verklighet istället för att avbilda den som den är. I tidigare citat skriver hon också hur 

hon medvetet väljer bort bilder som inte passar in i den drömvärld hon vill förmedla till 

sina läsare. Melberg (2008, s.225-226) menar att detta är en del av att skapa ett koncept 

utifrån sig själv vilket också är i linje med framställandet i autofiktiva verk.  
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Ett typiskt förekommande inlägg i Billgrens blogg är när hon redogör för de dagar hon 

anser vara innehållsrika. Ett exempel på det är ett inlägg hon skrev om sin födelsedag.  

Hej och välkommen till min födelsedag! Älskar att fylla år på en fredag, bästa dagen. Jag 

satte på mig en nyfyndad vintageklänning från 50-talet i det klassiska polka dot-mönstret 

som jag hittade dagen innan på Stadsmissionen i Gamla stan. 200 pix kostade den! 

Örhängena jag skulle haft på ELLE-galan men som inte funkade för de rasslade för mycket 

för myggan jag hade på mig fick också åka på. Kände mig så födelsedagsfredagsfin! 

Mittbena och pärlor i håret är min bästa vårfrisyr. (Billgren, 2019-02-04 12:00) 

Inledningsvis hälsar hon läsaren välkommen till sin födelsedag som hon i resterande 

inlägg redogör för genom att återberätta dagen. Det direkta tilltalet bjuder in läsarna till 

att följa vad som hände på hennes födelsedag som om det var ett tv-program eller som 

hon tidigare nämnt, ett magasin.  

Pontus och Lynn sjöng och kom med paket, men då fotade jag inte pga så nyvaken och 

mörkt! (Billgren, 2019-02-04 12:00) 

Ovanstående citat från samma inlägg visar hur Billgren aktivt väljer bort att publicera 

bilder som skulle tagits i dåligt ljus och när hon är nyvaken vilket är i linje med hennes 

resonemang om att hon vill visa en vacker, drömsk värld på bloggen. Detta innebär att 

läsarna endast får ta del av de bitar av dagen som Billgren anser passa den verklighet 

hon vill förmedla. Resten av inlägget består av bilder med en till två tillhörande 

meningar som leder läsaren genom den beskrivna dagen. Hon beskriver hur hon träffar 

sina vänner på restaurang, bor på hotell i Stockholm och sedan avslutar dagen på en 

annan restaurang med sin familj.  

Vi åt upp hela restaurangen, var starstruck på prins Carl Filip och prinsessan Sofia som satt 

vid bordet bredvid, jag fick massa fina presenter och vi hade det så himla himla mysigt! 

Känner mig så bortskämd och lycklig, tror att 33 blir en toppenålder! (Billgren, 2019-02-04 

12:00)  

Detta är alltså ett typiskt exempel på hur en redogörelse över Billgrens dag kan se ut. 

Som läsare får vi läsa om vilka hon umgås med, vad hon har på sig och vart hon under 

dagen befann sig. Bilderna som hjälper till att berätta historien är redigerade och 

anpassade efter det sätt hon vill förmedla verkligheten. I Beijer och Billgrens bloggar 

förstärks sanningsanspråket genom ett tillägg av bilder, som redigeras för att passa in i 

deras beskrivningar.  

 

Beijer beskriver i ett citat ovan hur storytelling är A och O och att bandet mellan  
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bloggförfattaren och läsaren är viktigt. Tidigare i år halkade hon på en isfläck, skadade 

svanskotan och fick bo hemma hos sina föräldrar under en tid. Inläggen som 

publicerades under denna tid utgick från och handlade på olika vis om skadan. På det 

sättet skapar hon en berättelse utifrån skadan och hur hon förhöll sig till den i olika 

situationer. Inlägget där hon berättar om skadan börjar som ett vanligt inlägg där hon 

leder läsaren genom den gångna veckan med hjälp av text och bilder i ett linjärt flöde. 

Inget i inlägget indikerar på att något oväntat skulle ha hänt förrän hon skriver på 

följande vis: 

Begav mig in till stan för ett möte. Några minuter efter den här bilden togs så SWOOOSH 

halkade jag på en isfläck. Landade på ryggen och ba shit pommes vad pinsamt, måste resa 

mig genast. 

Men så kunde jag inte resa mig? (Beijer, 2019-01-19)  

På detta vis blir inlägget i sig vad Sandra refererar till som en microhistoria där fallet 

fungerar som vändpunkt i berättelsen. Resten av inlägget handlar om hur hon 

tillbringade resten av dagen på sjukhus, hög på morfintabletter. De inlägg som följer 

utgår sedan från skadan som då fungerar som en röd tråd genom en sekvens av inlägg.  

Hej det är jag, er skadade bloggare som skriver. 

Idag är det fyra dagar sedan jag ramlade på en isfläck och jag kan fortfarande knappt ställa 

mig upp (Beijer, 2019-01-20)  

Inlägget inleds med att Beijer talar direkt till läsarna för att skapa och återupphålla en 

personlig kontakt. Hon länkar sedan till inlägget där hon först skrev om olyckan för att 

läsaren ska kunna orientera sig i berättelsen. Resten av inlägget innehåller länkar till vad 

hon beskriver som sex roliga, fina och bra saker på internet just nu. Som läsare får vi 

sedan via text och bild följa Beijers mående och förhoppningar om ett tillfrisknande för 

att sedan också få ta del av detta. Efter elva dagar är hon frisk och beskriver hur hon 

kunde sminka sig igen och gå på middag.  

Sminkade mig och klädde på mig något fint för första gången sedan jag ramlade, vilket var 

11 dagar sedan. En OTROLIG känsla. Det var som att jag framträdde igen. (Beijer, 2019-01-

28 15:00)  

Här avslutas berättelsen om hennes skadade svanskota. Som läsare får vi genom dessa 

elva dagar utifrån Beijers berättande följa en berättelse om en olycka som sedan slutar 

lyckligt med en redigerad bild på en leende, nysminkad Sandra, redo för en middag på 

stan. Detta exemplifierar hur medveten storytelling kan se ut på Sandras blogg. 

Fiktionen i detta fall kan relateras till den typ av berättande Beijer bygger kring sin 

https://sandrabeijer.elle.se/mandag-till-fredag-i-tio-bilder/
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skada. Lenemark (2009) och Helt Haarder (2012) menar att den här typen av 

självframställning är vanlig för denna typ av texter, där fakta och fiktion går in i 

varandra och där författarens subjekt på ett sätt verkar som stoffet i berättelsen. Dikten 

och jaget blir tillsammans ett iscensättande av ett liv.  

 

6 Diskussion  
 

Syftet med studien var att visa hur ett framsställande av sig själv relation till fakta och 

fiktion i bloggar kan se ut i relation till litterära teorier. Analysen visar att de texter som 

Billgren och Beijer publicerar på sina bloggar närmast kan placeras inom det autofiktiva 

skrivandet. Sarrimo (2012, s.11) frågar vilken betydelse remediering har för 

framställandet och konstruktionen av självbilden i bloggar, och ett resultat av 

ovanstående analys visar att konventioner från såväl självbiografier och autofiktioner 

samverkar för att konstruera bilden av de båda bloggförfattarna. Melberg (2008, s.9) 

menade att självframställning idag mer handlar om att dölja och maskera sig vilket i 

bloggarna sker genom en romantisering och filmiskt återskapande av verkligheten som 

de å ena sidan hävdar vara sann samtidigt som de å andra sidan fiktionaliserar. Billgren 

och Beijer är medvetna om att de konstruerar bilder av verkligheten och bilden av sig 

själva i sina bloggar. Sandra skriver hur det å ena sidan är viktigt att vara trovärdig och 

inte ljuga samtidigt som hon å andra sidan skriver att hon framställer sitt liv mer 

filmiskt. Läsarna får genom det linjära berättandet med bild och bildtexter följa Elsa och 

Sandra som två huvudkaraktärer i en värld de själva konstruerar utifrån berättelser de 

själva också skapar. Melberg (2008, s.7) och Lenemark (2009, s.88) menar att 

medialiseringen och digitaliseringen av samhället i relation till självframställandets 

popularitet har bidragit till att läsarna vill ta del av författarna vilket de på bloggarna får.  

En skillnad mellan läsning av bloggar och läsning av självbiografier eller autofiktioner 

är att bloggarna inte har ett givet slut. Texterna på bloggarna följer inte romanens 

klassiska konventioner även om det går att hitta litterära mönster i texterna och 

sekvenser av inlägg som följer romanernas konventioner.  

 

Henning (2015) studerade i sin avhandling vilka faktorer som möjliggjorde samt  

begränsade självframställningen under 1800-talet. Hans avhandling visar att fenomenet 

att skriva fram ett jag inte är någon ny företeelse men att det idag finns oändligt fler 

möjligheter att framställa sig själv. Bloggtexterna visar på en blandning av olika genrer 
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som verkar gränsöverskridande och går in i varandra. En skillnad nu från då var att 

författarna till självbiografiska verk var beroende av en utgivare och oftast också av att 

de redan var offentliga personer på ett eller annat sätt; så är inte fallet nu. Sociala 

medier har bidragit till att individen fått tillträde till scenen att exponera sig själv för 

offentligheten på ett sätt som tidigare inte var möjligt. I Hennings avhandling beskrivs 

hur aktrisen Widerbergs självbiografiska verk främst upmärksammades efter dennes 

död. Detta skiljer sig från bloggförfattarnas direkta kommunikation med läsarna och 

bloggen som medium vilken är beroende av direkt uppmärksamhet i relation till de 

publicerande inläggen. Bloggförfattarna kan, som ovan nämnt, upprätthålla en daglig 

kontakt med direkt tilltal till sina läsare vilket betyder att texterna är beroende av en 

speciell typ av närhet och kontinuitet. Denna typ av närhet och kontinuitet kunde inte 

uppnås under den tid Widerberg författade sitt verk.  

 

Sarrimo (2012) och Lenemark (2012) skriver om begreppet remediering där  

tanken är att nya medier påverkar redan etablerade medier och vice versa. Analysen 

visar att bloggarna, som tillhör ett relativt nytt medium, påverkas i sin utformning av 

äldre teorier om självframställning vilket bekräftar idén om remedieringens effekter. 

Lenemark (2009) skriver om självframställningen från 1990 och framåt och menar i 

likhet med Helt Haarder (2012) att dessa texter utgörs av både sanning och lögn.  

Utifrån redigerade bilder och romantiserande redogörelser över händelser i sina  

respektive liv formas ett berättande som skapar fiktionaliserade bilder av verkligheter 

och identiteter. Vad innebär ett självframställande i ett medium som  präglas av tydligt 

fiktionaliserande drag samtidigt som sanningsanspråk och autencitet åberopas och 

förstärks av formatet? Lenemark (2012, s. 22) menar att känslan av autencitet stärks när 

texter publiceras i bloggformat vilket blir problematiskt vid läsandet av dessa 

autofiktiva texter som exemplifieras i analysen. Lejeunes (1989) självbiografiska 

sanningspakt går inte att applicera på denna typ av texter som befinner sig i gränslandet 

mellan fakta och fiktion.  

 

Resultatet av att vara beroende av en publik vid självframställning på internet är  

enligt analysen att jaget och verkligheten som konstrueras måste vara tilltalande, 

filmiskt och drömskt. Som läsare får vi ta del av ett fragmenterat jag genom att 

bloggförfattarna redigerar, väljer och väljer bort vad som ska publiceras på bloggarna. 

Traditionellt har sanning och autencitet i självframställande verk kunnat verifieras 
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empiriskt. Frågan är hur sanning kan verifieras i medier där de självframtsällande 

subjekten själva genom redigerade fotografier bekräftar bilden av den förmedlade 

verkligheten. Melberg (2008, s.7) relaterar självframställning till litteraturens sätt att 

svara på frågan: vem är jag? Vilket bloggförfattarna svarar på genom konstruktionen av 

sina jag på bloggarna. Denna konstruktion av jaget står i relation till kommersiella syftet 

där Billgren och Beijer genom självframställningen säljer produkter med sig själva som 

marknadsförare.  

 

7 Didaktisk diskussion  
Som nämnts tidigare kan analysens innehåll användas i undervisningen för att 

synliggöra de litterära konventioner som finns i bloggtexterna. I Årheims (2007) 

avhandling står det hur medietexter med sanningsanspråk tillfredsställer läsarens behov 

av voyeurism, äventyrslusta och kunskapstörst, vilket finns att tillgå på Beijer och 

Billgrens bloggar. Ovanstående analys indikerar på att det krävs ett kritiskt 

förhållningssätt vid läsning av bloggarna. Eleverna idag interagerar i olika textvärldar 

på internet och det finns då ett behov av att i skolan undervisa om och genom dessa 

typer av texter. Undervisningen bör alltså utgå från denna typ av multimodala text för 

att visa på vilka litterära mönster som går att finna i texterna. Jankins (2012, s.152s) 

skriver hur kritisk litteracitet kan leda till att läsaren uppmärksammar hur språk 

påverkar och konstruerar kunskap i en tid där vem som helst kan skriva och sprida vad 

som helst på internet. Den svenska gymnasieskolan måste i enlighet med vad Diaz, 

Greczanik och vad läroplanen uttrycker präglas av undervisning som är modern och 

tidsenlig vilket innebär att interaktiva, föränderliga texter måste vara en självklar del av 

det material undervisningen utgår från. Att läsa texter källkritiskt är idag en 

förutsättning för att kunna verka i det demokratiska samhälle skolan ska förbereda 

eleverna inför. I och med influencers roll och utbredning i medielanskapet där 

kommersialism står i relation till de texter som produceras kräver det en medvetenhet 

som språkets kraft och verkan. Skolans dubbla uppdrag syftar dels till att eleverna ska 

inhämta kunskap och dels att de genom värdegrundsarbete ska fostras till aktiva 

demokratiska samhällsmedborgare. Detta kräver att eleverna kritiskt och medvetet kan 

sovra bland och bilda sig en uppfattning utifrån de medier som finns att tillgå på 

internet.  
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8 Vidare forskning 
 

Studiens analys visar hur bloggförfattarna och bloggtexterna konstruerar 

fiktionaliserade bilder av verkligheten som om de vore sanna. Influencers beskrivs som 

en av de starkast växande marknadsföringstrenderna och utgör en stor del av de 

multimodala textvärldar ungdomar interagerar i idag. Skolan kritiseras från olika håll 

utifrån det faktum att undervisningen inte följer med i samhällets digitalisering. Fortsatt 

forskning borde då rimligtvis bedrivas utifrån de texter som eleverna möter och 

interagerar i på internet. 
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