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Sammanfattning

Bloggandet har med tiden tagit större och större plats i våra liv och i våra medier. I min 
essä funderar jag kring varför folk väljer att starta och upprätthålla en blogg. Hur tänker 
man kring det egna skrivandet och att så många människor som man inte känner kan 
läsa det man skriver och se de bilder man lägger upp. 
Med hjälp av bland annat vetenskapliga artiklar har jag sökt svar på hur det kommer sig 
att man kan vara mer öppen på sin blogg än vad man är bland sina vänner och familj 
och varför man väljer att vara det.
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Tjänstebeskrivning och diskussion

En kort historia om bloggen
Att skriva offentlig dagbok är ett relativt nytt fenomen. Enligt New York Times Maga-
zine var det en Swarthmore College student vid namn Justin Hall som räknas som den 
första att skriva en dagboksliknande journal på internet (Wikipedia, The Free Encyclo-
pedia, Justin Hall, 2013). Året var 1994 och utveckalandet av den nutida bloggen har 
gått i en rasande fart sedan dess. 
Från början skrevs bloggarna i redigeringsprogram med html-kod och lades sedan ut på 
webbplatsen. I takt med att bloggandet växt så har det utvecklats enklare sätt att bygga 
en blogg och på så sätt bjudit in fler människor att ta del av bloggandet. 
Användningsområdena av bloggar har brett ut sig och idag finns flera olika typer av 
bloggar. Några olika exempel är modebloggar, politiska bloggar, marknadsföringsbloggar 
m.fl. (Wikipedia, The Free Encyclopedia, Blogg, 2013). 
I Sverige var det först I samband med Tsunamin I Indiska Oceanen 2004 som bloggen 
slog igenom stort bland folket. Man förstod då vilket starkt medium det var och att man 
snabbt kunde få ut information till stora massan (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 
Blogg, 2013). Vissa av dagens bloggar räknas till och med som massmedia. Med upp 
emot 100 000 besökare per dag blir de också intressanta I marknadföringsändamål. 

Vad motiverar folk till att skapa och upprätthålla en blogg?
Det finns lika många olika anledningar att blogga som det finns bloggare. Enligt en 
undersökning gjord av Nardi, Schiano, Gumbrecht och Swartz så finns det fem 
huvudkategorier bland anledningarna till att starta och upprätthålla en blogg (Nardi et 
al. 2004, sid.43). Det är inget bevisat men det var vad de fick fram av sin studie av 23 
stycken bloggare. 
Motiven de kom fram till var att man bloggade för att dokumentera sitt liv (såsom en 
vanlig dagbok), ge uttryck åt sina känslor, kommentera och uttrycka sina åsikter, skriva 
ner sina idéer och att skapa ett diskussionsforum (Nardi et al. 2004, sid.43). 
Min analys av det de kom fram till är att man vill lära känna sig själv genom andra. 
Samtliga av dessa anledningarna ger sken att man vill uttrycka något som egentligen är 
privat men man väljer att göra det i det publika rummet. 
Bloggen blir ett sätt att hålla sina vänner och familj uppdaterade på vart man är och vad 
man gör. För många är det ett smidigare sätt än att skicka email om det är flera olika 
personer man vill höra av sig till angående samma saker. Det blir heller inte något krav 
för mottagaren att de måste läsa så man tränger sig inte på någon på samma sätt. Det 
leder också till att kommentarer på informationen blir frivilliga, vilket de inte blir om 
man får ett personligt email skickat till sin egen email adress. 
I en undersökning, gjord av Nardi, Schiano och Gumbrecht, kom det fram att många 
gånger får man inga kommentarer direkt i bloggen utan de ventileras i andra forum 
såsom instant messanger, telefon eller öga mot öga (Schiano et al. 2004, sid.228). 
Diskussionen kring det man tagit upp i bloggen kom alltså vid sidan av. Eftersom det då 
oftast blir vid ett senare tillfälle så har eventuella känslor och reaktioner kring ämnet lagt 
sig och man kan då få en mer konstruktiv feedback och en bättre diskussion kring vad 
man tycker och tänker. 
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Bloggen är ett bra verktyg i att upprätthålla kontakten med sina nära och kära. Det som 
är negativt med detta är att man kanske inte vet var man ska dra gränsen för vilka man 
vill ska kunna se det man skriver. Det kan vara om man har bloggen som en typ av 
fotoalbum som är ganska privat men att man väljer att ha en blogg som är öppen för 
allmänheten för att inte stänga ute någon av de som man faktiskt vill ska kunna ta del 
av den. Jag tror att många tänker på samma sätt som de tillfrågade i senast nämnda 
undersökning. De tror helt enkelt inte att de utanför tilltänkt krets skulle vara intresserade 
av att läsa deras blogg så de räknar inte med att någon utanför läser (Schiano et al. 2004, 
sid.228). På så vis kan bloggen fortfarande kännas som att den är privat.
De bloggare som har en blogg som är mindre privat och som talar till allmänheten har 
såklart stor nytta av att alla kan nå bloggen. Med en öppen blogg finns chans att nya 
läsare hittar dit och tycker att bloggen har ett intressant ämne. 

Många bloggare skriver bara för att skriva av sig det de går och funderar på. Ett bra 
exempel är en kvinna som medverkade i undersökningen gjord av Schiano m.fl. 
Kvinnan i fråga utrycker att hon som person är för blyg och introvert för att berätta för 
människorna omkring sig ansikte mot ansikte att hon t.ex. inte mår bra eller att hon har 
en dålig dag. För henne är det då lättare att skriva ner vad hon känner i sin blogg så är 
det inte riktat mot någon speciell utan hon får det sagt och lämnar det öppet för mot-
tagaren att ta till sig och reagera i den mån de vill (Schiano et al. 2004, sid.228). 
Flera personer i samma studie tyckte att det var bättre att skriva ner sina tankar än att 
prata direkt med människor. När de skrev ner det de ville säga så kunde de fundera och 
uttrycka allt de vill få sagt i lugn och ro utan att någon kunde avbryta dem. De behövde 
heller inte ta emot reaktioner eller inleda en diskussion om tankarna utan lämna ifrån 
sig allt och låta mottagarna reagera efterhand som de läste texten (Schiano et al. 2004, 
sid.228). När man vet att man är fri att tala och slipper reaktioner är det nog lättare för 
de flesta att öppna sig. Även att slippa gå djupare in i ämnet än vad man själv väljer och 
när man sätter punkt så är det enväga samtalet slut. 

Bloggandet kan ha olika bakgrund. En personlig blogg kan också bli politisk. Man ser 
ofta bloggen som något av genomslagskraften bakom det personliga demokratiska 
uttrycket (Nardi et al. 2004, sid.44). Ett bra exempel är t.ex privatpersoner som befinner 
sig i länder som försöker censurera befolkningens tillgång till information via internet och 
att hindra dem från att få ut information innifrån landet. I dessa länder finns privatpersoner 
som bloggar om politiken inifrån landet och kan genom sin blogg förmedla ut till världen 
vad det är som egentligen försiggår innanför landets gränser. Med hjälp av sina mobiltele-
foner kan de filma vad som händer och direkt få ut filmen på bloggen och därifrån nå 
hela världen. 
Det sägs att 2004, när tsunamin slog till i Asien, var det bloggar som var snabbaste 
sättet att kommunicera. Det gick fortare att gå via en blogg än att gå via media och 
myndigheter (Wikipedia, The Free Encyclopedia, Blogg, 2013). 
Även om man inte är en politisk bloggare så kan man ändå påverka saker genom att på sin 
blogg uppmärksamma saker som man tycker behöver diskuteras eller uppmärksammas. 
Om man tar upp ett aktuellt ämne och får med flera bloggare i diskussionen kan det 
till slut bli ett ämne för traditionella medier. Bloggen har numera en stor plats i vårat 
moderna samhälle, med all rätt.
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Slutsats

Genom att resonera kring artiklarna och övrig information så blir min slutsats att en 
vanlig dagbok som ingen får läsa och en dagbok online, dvs en blogg, inte är så lika som 
man tänker. 
En dagbok som man har för sig själv skriver man för att skriva av sig och få ut det man 
tänker på utan att man vill att någon annan ska veta. En dagbok som man har publik 
skriver man snarare för att man vill säga dessa saker till folk men inte ha något efterspel 
och inte behöver säga sakerna ansikte mot ansikte. Dels för att det kan vara svårt att 
börja prata om sitt innersta med människor och dels för att man inte vill ha reaktioner 
och åsikter om det man uttrycker. 
Jag har också insett hur många olika anledningar det finns för att skriva en blogg och 
vilket mäktigt medium det är.
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