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1. Introduktion 
Grundaren Frank Warren startade ”Post A Secret” som ett konstprojekt år 2004. Han tryckte upp 
3000 vykort med sin adress på och delade ut på tunnelbanan eller stoppade in dem i böcker på 
bibliotek. De uppmanade människor att anonymt skriva ner en hemlighet på ett vykort och skicka 
tillbaka det till honom och han ställde sedan ut dessa på en liten konstutställning i Chicago. Men 
även efter att utställningen var över fortsatte han att få vykort och Warren utvidgade projektet 
genom att i januari 2005 starta en blogg för att kunna publicera och dela med sig av alla kreativa 
och egenhändigt gjorda vykort som fortsatte att skickas till honom.  
Warren får nu ungefär 1000 vykort i veckan, bloggen räknas bland de 5 största bloggarna i 
världen och Frank Warren rankas enligt affärsmagasinet Forbes som nummer 14 på en lista över 
Internets 25 största stjärnor (Metro, 1: a Jan. 2007). Det amerikanska rockbandet The All 
American Rejects har baserat en musikvideo på ”Post A Secret” och hemsidan fick 6 utmärkelser 
i den sjätte årliga ”Weblog Awards” som hölls 2006 (exempelvis för bästa ämne, bästa 
community och årets blogg). Nyligen lanserades också, med Frank Warrens tillstånd, franska och 
tyska versioner av ”Post A Secret”.   
 
Det vore kanske passande att inleda denna uppsats med påståendet att ”vi alla bär på 
hemligheter”. Det är dock inte hemligheterna som från början satte igång mina funderingar kring 
att undersöka ”Post A Secret”, även om de senare i forskningsprocessen kom att utgöra en av de 
centrala punkterna, utan snarare varför projektet har blivit så populärt. Kanske är det också det 
faktum att jag själv var så fascinerad första gången jag besökte bloggen och min iver att sedan 
dela med mig av min upptäckt som ligger till grund för en fråga om varför det förhåller sig så. 
Varför blev jag så fascinerad? Och varför blev jag så berörd?  
En grundläggande ingång till projektet är istället bekännelsen, det faktum att vykorten vill berätta 
något för oss. Michel Foucault är kanske den mest välkända teoretikern som behandlat 
bekännelsen, främst i förhållande till sexualiteten och könet, men det är också hans slutsatser om 
vår samtid som präglad av bekännelsen som ligger till grund för mycket av denna uppsats. En 
uppfattning om en nutida ”bekännelsekultur” börjar här.  
Generellt rör sig också forskning om bekännelsen i enlighet med Foucaults analyser oftast runt 
religion eller lagbrott och det är också de områden man kanske främst förknippar med den. 
Frågor om existentiell och moralisk karaktär genomsyrar diskussionerna och detta oavsett om det 
rör sig om verkliga eller virtuella situationer. Bekännelsen har i forsknings och 
mediesammanhang också blivit kopplad till populärkultur, kanske främst till aspekter av reality-
TV eller litterära biografier och dess ökande popularitet. Men även med en snabb överblick kan 
vi se att det varken handlar om en religiös, rättslig eller kanske ens terapeutisk bekännelse när det 
kommer till ”Post A Secret”. Förutsättningarna; vykorten, kommunikationsverktygen och 
anonymiteten, skiljer sig nämnvärt från de klassiska bekännelsesituationer vi främst associerar 
den till.   
En ytterligare aspekt som drog mig till projektet var användandet av Internet som forum för 
bekännelsen; ett begrepp, verktyg och koncept som ständigt omdefinieras och förändras och som 
i detta fall kanske också bidrar till att möjliggöra själva bekännelsen. Eric Schmidt, VD för 
sökmotorn Google, har sagt: “The Internet is the first thing that humanity has built that humanity 
doesn’t understand, the largest experiment in anarchy that we have ever had” 
(http://www.nnyman.com). Det som produceras i den virtuella världen måste kanske därför också 
förstås utifrån den virtuella världens kriterier. Den popularitet som ”Post A Secret” har fått har 
troligen mycket att göra med den oerhört snabba spridning som är möjlig via Internet. Samtidigt 
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har projektet fortfarande en fot kvar i den fysiska världen. Eftersom författarna skriver ner sina 
hemligheter (bilder och texter) på vykort och skickar med vanlig post förankras hela projektet i 
något fysiskt existerande och försvinner inte bland ettor och nollor i cyberspace.  
Det är också vykortens bilder, den estetiska aspekten som ytterligare skiljer detta projekt från en 
hel uppsjö av liknande hemsidor på Internet. ”Post A Secret” kräver helt enkelt lite engagemang, 
tid och kreativitet från deltagaren, vilket gör att bekännelsen blir genomtänkt, både i form och i 
innehåll.  
Min socialpsykologiska ingång till ämnet ligger alltså främst i den bekännelsekontext i vilket 
projektet konstrueras och det faktum att det uppstår här och nu. Vissa aspekter av bekännelsen i 
”Post A Secret” är grundläggande och återkommande genom historien, men jag utgår från ett 
antagande om att vi befinner oss i en samtid där vi ser människor tampas med problematik som 
inte upplevts förut. En undersökning av projektet är inte bara intressant i sig självt, genom att titta 
på vilka hemligheter människor väljer att berätta och vad de består av, utan även, via själva 
bekännelsehandlingen, som den spegling av vår samtid som det kan ge.  
 
2. Syfte och Problemformulering 
Den här uppsatsen avser alltså att studera "Post A Secret" i förhållande till bekännelsen utifrån ett 
antagande om en omgivande bekännelsekultur. Hur kan man förstå både varje enskild utsaga och 
”Post A Secret” som helhet utifrån den bekännelsetradition som finns? Både vykortens form och 
innehåll kommer att undersökas, då bild och text separat och gemensamt kan kommunicera olika 
budskap, men också samspelar på intressanta sätt. Hur skiljer sig detta projekt från traditionella 
uppfattningar om bekännelsen (religiös, rättslig eller terapeutisk) i allmänhet men även från andra 
sekulära bekännelsesidor på Internet? Har vi att göra med en ny typ av bekännelse?  
Jag avser även studera om vissa begrepp kan definieras på liknande sätt inom projektets ramar 
som i mer vardagliga sammanhang, exempelvis hur vi ser på vad en hemlighet är. Centralt är att 
titta på vad, varför och hur ”Post A Secret” är. På vilket sätt är det en produkt av vårt samhälle? 
På vilket sätt bidrar det till förändring? Jag menar härvid att ”Post A Secret” är både ett specifikt 
undersökningsobjekt i sig och ett eventuellt verktyg för att studera en samtid som på många sätt 
är svårdefinierad. Med hjälp av den teoretiska begreppsramen och den tidigare forskningen vill 
jag forma en uppfattning om var både författarna till vykorten, skaparen av projektet och jag som 
forskare befinner mig och hur människors förutsättningar och möjligheter kan speglas i deras 
hemligheter och hur de använder ”Post A Secret”.  
 
2.1 Frågeställning 
Hur kan man förstå konstprojektet ”Post A Secret” utifrån dess form och innehåll och vilken bild 
av projektet är det som konstrueras?  
Hur och var är samtida bekännelse praktiserad och på vilket sätt skiljer sig ”Post A Secret” som 
bekännelseforum från detta?   
Kan man utläsa något kring en tidsanda utifrån dessa bekännelser? 
Hur konstrueras hemligheten i projektet och vilken roll har anonymiteten?     
 
3. Disposition 
Uppsatsen har presenterat en introduktion och en problemformulering som fokuserar på 
undersökningen av ”Post A Secret” som en ny typ av bekännelse och fortsätter vidare med ett för 
uppsatsen viktigt avsnitt av tidigare forskning, som även kommer att användas som ett delvis 
analytiskt avsnitt i uppsatsens diskussion. Den tidigare forskningen kan delas upp i två 
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övergripande teman: bekännelsen och Internet, vars respektive artiklar bidrar till att ge en 
beskrivning och en förståelse för inte bara bekännelsens uppkomst och historia utan också den 
kontext och de teorier som finns kring bekännelsen idag. Dessa artiklar är relevanta för att kunna 
sätta bekännelsens olika aspekter i relation till vad som sker i ”Post A Secret” och de nya former 
av bekännelse jag antar finns. Därpå följer en genomgång av den teoretiska bakgrunden där 
Vivien Burrs socialkonstruktionistiska synsätt avhandlas. Val av teori är relevant för att se hur 
bekännelsens strukturer presenteras, rekonstrueras eller eventuellt förändras, vilket också gör det 
möjligt att utläsa hur och vad de anonyma författarna skriver, vilka typer av själv de därmed 
projicerar och till följd av detta hur de organiserar olika diskurser kring bekännelsen. Vidare 
behandlas valet av den kritiska diskursanalysen som metod, en genomgång av Norman 
Faircloughs centrala begrepp genre och interdiskursivitet och en kort redogörelse för det 
empiriska urvalet. Avsnittet innehåller också en kort beskrivning av mitt bidrag till den tidigare 
teorin. Detta består bland annat av att jag ser till både det visuella och textuella för att förstå den 
nya bekännelsen i ”Post A Secret”.  
Efter detta följer sedan en tvådelad analys, där jag först gör en genomgång av projektets form och 
visuella framställning och hur den påverkar konstruktionen av bekännelsen. Jag går även igenom 
anonymitetens betydelse och distinktionen mellan det offentliga och privata, vilka också fungerar 
som ett förtydligande av hur jag som forskare tar mig an bekännelsens olika aspekter. Ett avsnitt i 
denna formdel tar även upp hur den seriösa och autentiska bilden av projektet konstrueras, vilket 
kan antas vara en grundläggande del av hur författarna känner inför att bekänna via detta forum.  
Det andra analysavsnittet fokuserar på en genomgång av de 7 teman som jag funnits bland 
utsagorna och en beskrivning av vad vykorten innehållsmässigt behandlar och hur de relaterar till 
den tidigare forskningens beskrivning av bekännelsen. Vad är det som verbaliseras via 
bekännelsen och hur kategoriserar författarna sig själva och sina värderingar utifrån vykorten?   
Frågeställningarna och syftet besvaras sedan i flera steg där jag först sammanfattar analysen i en 
slutsats och för ett resonemang kring interdiskursivitet. I diskussionsavsnittet följer sedan en 
genomgång av hur projektet relaterar till den tidigare forskningens teman där jag går igenom hur 
projektet kan ställas i relation till konventionell bekännelse och tankar kring Internet och hur de 
påverkar eller påverkas av varandra. Detta kapitel kan ses som en kompletterande slutsats med 
analytiska inslag, då jag väver in främst Foucaults tankar kring bekännelsen, men även fördjupar 
resonemanget kring sanning och identitet och hur dessa påverkar bekännelsens förändrade 
framställning. Jag tittar sedan på hur teoriavsnittet har fungerat för undersökningen och väver här 
även in tankar från Giddens för att förstå bekännelsen som social praktik. Vidare behandlar jag i 
diskussionsavsnittet konstruktionen av det autentiska och vad detta har för betydelse för 
bekännelsen. Diskussionen har även ett avsnitt om hur projektet kan förstås som en resurs för 
samtidsförståelse. Här följer också en självkritisk diskussion samt förslag till vidare forskning 
kring ämnet. Slutligen presenteras en kort sammanfattning av uppsatsen med tillhörande 
nyckelord.  
 
4. Tidigare forskning 
Forskning kring bekännelsen behandlar allt från religiösa, politiska, juridiska och massmediala 
aspekter, men även ämnen som att komma ut som homosexuell eller frågan om subjektet tas upp. 
Artiklarna nedan rör alla delvis vid bekännelsens område, men det är också flera aspekter av 
”Post A Secret” som inte diskuteras, exempelvis det visuella. Även vad gäller bekännelsen på 
Internet, som är ett steg närmare ”Post A Secrets” upplägg, är forskningen främst inriktad på hur 
religiösa eller rättsliga praktiker fungerar i den virtuella världen, exempelvis Internet-relaterade 
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sexualbrott eller möjligheterna för kyrkan att via Internet att erbjuda gudstjänster.  
Artiklarna jag valt att använda mig av kan delas in i två delar; bekännelse och Internet. De 
artiklar som behandlar bekännelsen rör främst religion och media, men även de debatter som 
finns kring vår samtid som en ”bekännelsekultur” tas upp, och då främst i relation till vårt 
sökande efter autenticitet och äkthet, vilket även Foucault delvis behandlar.  
Artiklarna som relaterar till Internet tar upp en del av de visuella aspekter som har relevans för 
projektets form, men här diskuteras även hur Internet har utvecklats socialt och hur vi idag rör oss 
i det virtuella rummet i relation till verkligheten. Forskning rörande Internet är relevant då det till 
stor del är själva förutsättningen för projektets existens och tillgänglighet. Artiklarna kan hjälpa 
oss att förstå att den växelverkan som sker mellan behov och teknologisk utveckling alltid sker i 
en existerande social struktur. Båda grupperna av artiklar fungerar som en bakgrund till vilka 
uppfattningar som rör sig kring bekännelse och Internet, men gör det också möjligt att se de sätt 
på vilka ”Post A Secret” skiljer sig.  
Artiklarna har jag funnit genom sökmotorn Sociological abstract. Avsnittet om Foucault nedan 
och delar är hämtade från hans böcker (se referenser).  
 
4.1 Bekännelsen 
För att lättare kunna ställa artiklarna och ”Post A Secret” i relation till bekännelsen följer här en 
kort redogörelse av begreppets mer traditionella innebörd. Enligt ”The free online dictionary” 
(http://www.thefreedictionary.com/confession) beskrivs bekännelsen enligt följande definitioner:  
1) The act or process of confessing. An acknowledgment of the truth of something or an 
admission that you have failed to do or be something you know you should do or be. 
2) Something confessed, especially disclosure of one's sins to a priest for absolution. 
3) A written or oral statement acknowledging guilt made by one who has been accused or 
charged with an offense.  
4) An avowal of belief in the doctrines of a particular faith; a creed. A public declaration of your 
faith.  
5) A church or group of worshipers adhering to a specific creed.  
 
4.1.1 Michel Foucault och Sexualitetens Historia 

Foucault är förvisso teoretiker, men i detta sammanhang är det hans beskrivning av bekännelsen 
som är intressant för uppsatsen vilket finns avhandlat framför allt i trilogin om ”Sexualitetens 
historia”. I den ställs bekännelsen i relation till könet och sexualiteten och han beskriver hur det 
historiskt har och ständigt fortsätter att utvecklas nya diskurser kring könet. Bekännelsen har 
fram till dagens moderna samhälle främst förknippats med den religiösa bekännelsen i allmänhet, 
och den katolska boten i synnerhet (då bikten inom katolicismen är ett av de 7 sakramenten). 
Denna årliga bekännelse var på 1600-talet en fundamental del av individens självrannsakan och 
allt större vikt lades vid ”köttets frestelser” och orena tankar (Foucault, M. 2002: 44f). Könet i 
sig, som ord och begrepp var censurerat då det kunde besudla tankarna, men allt omkring det 
avhandlades flitigt; dess olika aspekter, omständigheter, verkningar. Ett könets moralism. Om 
individen inte renade sig själv från dessa synder kunde det drabba hela människan, både kropp 
och själ, drömmar och förstånd. Genom samtalet och språket, som på samma gång skyddade 
genom att könet aldrig direkt nämndes och möjliggjorde boten, skulle jaget ”rensas” (2002: 45). 
Det är i denna kontext Foucault menar att vår moderna, västerländska känsla av plikt att erkänna, 
inte bara könet och köttets brott, utan allt som på något sätt kan förknippas med könet, har tagit 
sin början.  
Foucault beskriver bekännelsens utveckling från 1600-talets regelsamling till 1800-talets 
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”skandal” – litteratur. Framför allt den anonymt författade boken ”My Secret Life” från slutet av 
seklet intresserar honom (2002: 46f). Dessa memoarer beskriver detaljerat författarens sexuella 
äventyr och han rättfärdigar också innehållet i sina böcker med att de säkert delas med tusentals 
andra människor: ”Jag berättar händelserna såsom de inträffade, allt jag kan minnas om dem; det 
är allt jag kan göra /…/ skildringen av ett hemligt liv bör inte utelämna något; det finns ingenting 
att som man bör skämmas för, man kan aldrig lära känna den mänskliga naturen för väl” (2002: 
47). Foucault menar att dessa bekännelser kan ses både som ett utbryt från puritanismen, från den 
språkliga censuren och det förbjudna, men också som just den typ av uppmaning och plikt eller 
till och med tvång att beskriva och bekänna allt som har med könet att göra (om än överdrivet). 
Men ”My Secret Life” var inget nytt, principen om bekännelsen fanns sedan två århundraden 
tillbaka. Foucault skriver: ”Över hela området, från det besynnerliga krav som ålägger var och en 
att utsätta sin sexualitet för ett evinnerligt tal, till de mångahanda mekanismer som inom 
ekonomin, pedagogiken, läkekonsten, rättsväsendet stimulerar, extraherar, ordnar, 
institutionaliserar talet om könet har vår civilisation behövt och åstadkommit en ordrikedom av 
oerhörda mått” (2002: 56). Han för oss sedan vidare till vår moderna tid och att könet nu inte bara 
är en fråga om njutning eller förbud, utan också om sant och osant. Bekännelsen är enligt 
Foucault en av de viktigaste ritualerna för att producera sanning. Erkännandet som begrepp 
skiftade från att erkänna någon annans status till att erkänna sina egna handlingar (2002: 76). 
”Bekännelsens verkningar sprider sig vida omkring: i rättsväsendet, i läkarvetenskapen, i 
pedagogiken, i familjerelationerna, i kärleksförhållandena, i de vardagligaste sammanhangen och 
de allra högtidligaste ritualerna; man bekänner sina brott, man bekänner sina synder, man 
bekänner sina tankar och sina önskningar, man bekänner sitt förflutna och sina drömmar, man 
bekänner sin barndom; man bekänner sina sjukdomar och sina olyckor; man bemödar sig att med 
största noggrannhet säga vad som är svårast att säga; man bekänner offentligt och privat, till sina 
föräldrar, till sina lärare, till sin läkare, till dem man älskar; man bekänner för sig själv, med 
njutning och smärta, erkännanden som ingen annan kunde göra, och som man gör böcker av. 
Man bekänner – eller man tvingas bekänna /…/ Människan i Västerlandet har blivit ett 
bekännelsedjur” (2002: 76). Bekännelsen är på detta sätt överallt närvarande. Inom lagen 
bekänner förbrytaren sitt brott, inom litteraturen lockas vi av den självmedvetna bekännelsen och 
inom filosofin ser vi sanning som något som produceras från djupet av oss själva (Egan, D. 
2008). Skiftet i makten innebär att individen inte längre erkänns och bekräftas genom andra utan 
är utelämnad åt att erkänna sig själv. Vi är enligt Foucault subjekt i dubbel bemärkelse; 
påverkade av den makt som drar bekännelsen ur oss och genom att bekännelsen får oss att se oss 
själva som tänkande varelser.  
Detta sistnämnda knyter också an till en ytterligare aspekt av bekännelsen som frigörande, något 
som vi automatiskt förknippar som gott, som att ”lätta sitt hjärta”. Detta menar Foucault är en 
kulturell konstruktion, där andra kulturer kanske snarare ser bekännelsen som tvingande.  
Viktigt i samband med bekännelsen är också närvaron av någon eller något annat. Bakom allt 
detta som avhandlats ovan finns en instans som kräver, tvingar, värderar, straffar, förlåter eller 
försonar (2002: 79). Makten blir härmed också synliggjord, inte genom en tydlig auktoritet, utan 
som ett framtvingat uttalande inifrån eller underifrån. Makten ligger inte hos den som talar, som 
på detta sätt talar under tvång, utan hos den som tyst lyssnar.   
 
I en artikel i Svenska Dagbladet skriver journalisten Magnus Eriksson att filmer och tv-serier 
idag är ovanligt fixerade vid sex, eller eventuellt ett tvång av att prata om sex. Han drar 
parallellen till just Foucault och ser frispråkigheten i serier som ”Sex and the City”, ”Six Feet 
Under” eller ”Desperate Housewives” som skenbar och funderar över om de snarare speglar en 
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nyviktoriansk moralism (Eriksson, M. 2006). Jag skulle vilja påstå, som också avhandlats ovan, 
att vi inte bara är fast i tvånget att prata om sex, utan i tvånget att prata. Om det mesta. Att tala ut 
och bekänna har spritt sig till de flesta delar av vår tillvaro och ur denna aspekt får bekännelsen 
stor relevans även för ”Post A Secret”.  
 

4.1.2 Själens bekännelser och teologisk kultur 
I artikeln "Confessions of the soul: Foucault and theological Culture" gräver författaren James 
Bernauer djupare i bekännelsens ursprung och effekter i vår tid. Han beskriver hur kristendomen 
individualiserat makten och gjort prästen till en auktoritet, till en "herde över sin flock av får" 
(Bernauer, J. 2005: 559). Herdens plikt är att visa vägen till frälsning, fårens plikt är att lyda. 
Efter Adams fall blev människan rebellisk, inte bara mot Gud utan också mot sig själv, för vilket 
lydnaden är lösningen. Centralt är också för prästen att förstå varje individuell själs sanning och 
denna sanningsplikt gör, enligt Foucault kristendomen unik; "Everyone in Christianity has the 
duty to explore who he is, what is happening within himself, the faults he may have committed, 
the temptations to which he himself is exposed" (2005: 560). Här är det dock, till skillnad från 
Foucaults "Sexualitetens historia" beskriven ovan, inte nödvändigtvis tal om att kontrollera 
enbart sexuellt beteende utan betoningen ligger snarare på att nå djupare självmedvetenhet; 
tankar, drömmar, känslor, minnen. Kristendomen skapar här en "själv-teknik” för förändring av 
subjektet. Genom bekännelsen, genom att verbalisera allt, sorterar man ut de goda tankarna från 
de onda (2005: 560f). Självet konstrueras alltså i vad Bernauer kallar "en hermeneutisk 
verklighet", vilket innebär att det finns sanning i subjektet och själen som ständigt måste tolkas. 
Genom att individen "objektifierar" sig själv finner hon nya sidor av sig själv och genomgår 
samtidigt en symbolisk död av det gamla självet som kan sammanfattas som "Jag är inte vad jag 
är". Denna självkritik är intimt förknippad med lydnaden (2005: 561). Det är också här ovan 
nämnda "människan som bekännselsedjur" får sin kontext och det är i denna kontext bekännelsen 
även flyttar ut ur kyrkan och in i andra sociala domäner. Bernauer beskriver hur bekännelsen var 
central i Nazi-Tyskland och inom fascismen. Genom att kombinera teknologi och själ i en slags 
hårdare, intellektuell version av den kristna bekännelsen producerades en "regim av kunskap - 
makt - subjekt". Religionen blev politisk och utvecklades från en respekt av det biologiska livet 
till en respekt för det nationalistiska livet; politiskt liv blev heligt och det sakrala språket 
politiserades (2005: 562f).  
Även i det kommunistiska Sovjet användes bekännelsen som uttryck för att visa upp det syndiga 
varat i individen, att presentera sig själv som syndare. En verbalisering av det inre i närvaro av 
någon typ av auktoritet kunde även här leda till lydnad, (det hermeneutiska självet), men till 
skillnad från Tyskland var bekännelsen i Sovjet ofta offentlig och inriktad på att förändra 
beteendet hos syndaren, att "bli den bästa den kunde bli" (2005: 565). I och med Stalins inträde 
började resan mot det klasslösa samhället, och poängen med bekännelsen blev nu att visa att man 
alltid hade varit kommunist, att man egentligen var född revolutionär. Det fanns bara goda och 
onda själar och kontrollen skedde, i enlighet med det ortodoxa Öst, genom närstående (peers) 
snarare än av auktoriteter som i Väst (2005: 565). Bekännelsen i den Sovjetiska kulturen 
handlade alltså inte så mycket om själen och introspektion som att se sig själv genom andra och 
därmed också ständigt vara under uppsyn. Ett slags kollektiv utan solidaritet (2005: 566).  
Även samtida USA, kontexten för denna uppsats, hamnar under Bernauers lupp; ett land där 
religion och politik är intimt sammanlänkade och vars effekter är mindre smickrande. Författaren 
Susan Sontag beskriver hur krig och våld för USA inte bara är ett förstörelseintstrument utan 
även ett verktyg för pånyttfödelse. För att ytterliga späda på denna myt finns också en 
fundamentalistisk och apokalyptisk tro på att det goda alltid kommer att vinna över det onda. I ett 
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kärnvapenkrig (en slutlig strid mellan det onda och det goda) skulle det amerikanska folket 
räddas från lågorna och förstörelsen (2005: 567). Bekännelsen är i dessa exempel tätt 
sammanflätade med religion, och religionen med kulturen. Den välkända låten ”Losing my 
religion” (skriven av bandet R.E.M.) är även ett uttryck från den amerikanska södern som 
passande nog betyder att förlora temperamentet eller självbehärskningen och att vara ociviliserad. 
Enligt Foucault innebär denna intima förening mellan religion och samhälle dock en fara. Istället 
för att leva efter traditioner och det vi ärver, betonade han att vi kan och bör forma vår egen 
individualitet. Individualiteten kan också kopplas till skillnader i religion, där protestantismens 
bekännelse till skillnad från katolicismens är en privat angelägenhet, ett samtal direkt med Gud 
utan närvaro av eller omväg kring en auktoritet.   
 
Bernauers artikel är på många sätt en förlängning av Foucaults text. Den visar tydligt hur 
västerländsk kultur anammat bekännelsen till den grad att vi verkar ta den för given, även i icke-
religiösa sammanhang. Reflexivitet känns här inte bara som ett analytiskt begrepp, utan som en 
reell verklighet. Vi omvärderar ständigt oss själva och andra. Vi tror oss komma närmare 
sanningen genom att ständigt kommunicera vårt inre till andra. Den intima sammanflätningen 
mellan bekännelse och samhälle överlag kanske är extra starkt just i USA där religionen 
fortfarande tar en central plats i politiken. Det är troligen inte en slump att ”Post A Secret” är ett 
amerikanskt fenomen, skapat av en amerikan, för amerikaner. Kanske det samtidigt trots allt så 
att även USA förändras. De individer som inte ser sig själva som troende hamnar mittemellan 
religion och sekularisering; de känner plikten av bekännelsen men har inte samma förutsättningar 
att nyttja den. Detta är en viktig aspekt av bekännelsen i detta sammanhang. ”Post A Secret” är 
inte är ett religiöst forum och därmed blir uttalandet eller deklarationen sekulär.  
 
4.1.3 Bekännelsekultur i dagens media (mjuka och hårda nyheter) 

Det engelska uttrycket ”tabloidization” innebär en massmedial anpassning till ökad konkurrens. 
För att öka försäljning eller tittarsiffror skiftar företagen från ”hard news” (politiska, offentliga, 
objektiva och faktiska angelägenheter) till ”soft news” (personliga, lättsamma och vardagliga 
intressen). Livsstil, kändisar och känslor säljer, och får därmed större plats i media (Aldridge 
M.E. 2001: 95). Hit hör också personliga bekännelser i vad Meryl E Aldridge kallar ”I-Me-
Mine”-journalistik: ”The once legendary reserve and stiff upper lip has been usurped by a need to 
wear our hearts on our sleeve – Tears’r’Us… That first bouquet laid in the wake of the 
Hillsborough disaster led to the flowers, hearts and teddies outside the royal palaces… The 
gesture became a ritual” (2001: 95).  
Aldridge drar i sin artikel flera länkar till bekännelsekultur. Genom denna jakt på nya 
läsare/lyssnare/tittare bryter man kanske upp en tidigare gräns mellan det allmänna och privata, 
mellan det rationella och emotionella. Ett antagande att vi lever i en postmodern och 
fragmenterad tid skulle därmed även rättfärdiga att man övergivit vad som anses relevant genom 
att visuell och elektronisk kultur också jämnar ut hierarkierna i nyheters värde (2001: 93). 
Kritiken mot dessa tendenser ligger mycket i att media inte längre förhåller sig neutralt utan 
ägnar sig åt ”offer-journalistik” och konsumtion av känslor.  
Mediekommentatorn Roy Greenslade förhåller sig mer positivt till mjuka nyheter och talar om att 
upplevelserna som skildras, även om de är personliga, också är universella (2001: 93). 
Skiftningen i fokus innebär snarare en legitimering av den typ av journalistik som tilltalar både 
känsloaspekter och traditionella nyheter. Exempel på hur det personliga redan börjar bli en del av 
det offentliga är att man gav utrymme för hur stridspiloterna under Gulfkriget ansåg sig blivit 
förbisedda känslomässigt eller hur polisers stressfyllda tillvaro ses som en självklar skildring av 
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en nyhet (2001: 96). Denna ökade flexibilitet mellan hårda och mjuka nyheter märks även i ett 
större rum för läsarbrev och kommentarer som enligt Aldrige ska verka som spontana men 
snarare är ett uttryck för tidningens reflexivitet gentemot sina publik. Ett medel mot det mål som 
för tidningen innebär att den verkar mer personlig och som visar att den behandlar politik på 
allvar men även representerar sina läsare (2001: 97).  
Fokus på autenticitet och vad Giddens kallar ”rena förhållanden” beskriver Aldridge som uttryck 
för senmodernitet (2001: 103). Våra relationer baseras på vad förhållandet ger oss och hur de 
utvecklar oss och styrs inte längre av yttre traditioner. Genom både vår egen och samhällets 
ständiga förändring måste förhållandena förändras med förändringen, eller avslutas. Detta 
ständiga förändringsarbete uppmuntras ytterligare av just ”mjuka” nyheter. Dessa aspekter i 
media får läsaren att ställa frågor till sig själv av typen ”vem är jag?” i samband med varje 
vardagligt val. Genom denna kontinuerliga inre dialog förväntas vi komma närmare autenticiteten 
(2001: 103). Debatten kring hur både individer och media bör förhålla sig till och hitta en balans 
mellan det offentliga och privata fortgår. Det syns inte minst i hur man accepterar att självet i 
högre grad är just mångfacetterat och kontextbundet, men samtidigt ser ner på en individ som inte 
är koherent i sin offentliga och privata roll. De debatter som varit i svensk media kring 
statsminister Fredrik Reinfeldts medarbetare och deras snedsteg har ur denna aspekt handlat just 
om hur bilden av deras offentliga och privata jag inte stämt överrens.  
Bland många av dessa medieteorier är fokus så stort på den aktiva läsaren, att innehåll ofta får stå 
tillbaka. Det är snarare förhållandet mellan läsare och text som blir centralt. Universitetslektorn 
Joke Hermes beskriver istället olika tolkningsrepertoarer hon funnit i sina intervjuer med läsare, 
till exempel ”känslomässig inlärning och sammankopplad kunskap” där läsarna genom att se hur 
andra mött och tagit sig igenom svårigheter, gav dem känslomässig trygghet (2001: 104). 
Aldrigdes slutsats tar dock en intressant vändning; bekännelsekultur hjälper inte till att bryta ner 
gränserna mellan det offentliga och privata, utan är ännu ett sätt att upprätthålla dem. ”I-Me-
Mine” -kolumnernas budskap, oavsett om de ses som triviala eller transcenderande, är att läsa 
och lära. De läses för att dra universella slutsatser snarare än föreslå inåtvänd intersubjektivitet 
(2001: 106).  
 
Det låter något förenklat att påstå att vi endast läser och lär av media, snarare än reflekterar över 
våra egna situationer. Det ena utesluter inte nödvändigtvis det andra. Det faktum att fenomen som 
”Post A Secret” finns visar på just reflexivitet och introspektion. Det visar också att 
förutsättningarna överlag i västerländsk kultur möjliggör bekännelsen även i sammanhang som 
den inte traditionellt förknippas med. Det är emellertid inte diskussionen kring privat och 
offentligt eller mjuka och hårda nyheter, utan det fokus på autenticitet, introspektion och 
bekännelse som är mest relevant för denna uppsats. Aldridge drar onekligen upp tendenser till att 
vi i allt större grad börjar vänja oss, men kanske också att vi har större möjlighet att ta del av 
dessa bekännelseaspekter och ”Post A Secret” kan ses som ett exempel, en fortsättning, en 
utveckling eller rentav en avvikelse från detta.   
 
4.1.4 Reality-TV, känslor och autenticitet 

Artikeln ”Talking Alone: reality TV, emotions and authenticity ” (Minna Aslama och Mervi 
Pantti) utgår från att det inte bara finns ett intresse för andras känslor i vår kultur, men också ett 
krav på att vi bör prata om och visa dem (2006: 167) och att vi därigenom också lever i 
bekännelsekultur. I centrum för detta ”terapi – prat” finns media och tv som dagligen presenterar 
olika program där individer får möjlighet att tala om det som förut ansågs för privat. I 
dokusåpornas värld framträder enligt flera undersökningar inte bara en lyckad kombination av 
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dokumentär, såpa och tävlingsmoment, utan de ger även möjligheter till olika sätt att konstruera 
självet genom dessa olika genrer (2006: 168). Nyckeln till dokusåpans framgång är uppvisandet 
av ”äkta” känslor vilket samtidigt gör anspråk på autenticitet. TV – program som ”Expedition 
Robinson”, ”The Bachelor” och ”Temptation Island” befinner sig alla i gråzonen mellan 
spänning, tävling, dramatik och dokumentär, vilket i artikeln kallas ”den tredje fasen” av reality – 
TV. Detta fokus på emotioner överensstämmer även med ett ökade känsloaspekter i politik och 
kultur överlag, det som av vissa kallas ”postemotionalism” (2006: 179). Kort innebär detta en 
ökad fokusering på inte bara känslor, utan känslor i en individualiserad form. Stjepan Mestrovic, 
författaren bakom begreppet, anser att det idag finns en ”autenticitets-industri” som innesluter 
både kändisar och vanliga människor. ”Almost every hour of every day, Americans and other 
Westerners can tune into a television program that either offers some sort of self-help therapy, or 
presents someone confessing how they engaged in or overcame drug abuse, rape, adultery, 
obsessions, psychotic symptoms, or whatever” (2006: 170). Enligt Mestrovic blir dessa känslor 
dock aldrig autentiska utan artificiella. Det ligger i någons intresse att uppmuntra människor att 
uttrycka känslor. Författarna till denna artikel, Minna Aslama och Mervi Pantti, exemplifierar 
med hur en av deltagarna i den amerikanska dokusåpan ”the Bachelor” gråter rakt in i kameran 
när hon inte gått vidare i tävlingen. Detta ögonblick av känslomässig urladdning kallas inom 
produktionsbranchen för ”the money shot”, då känslorna bekräftas av tårar eller andra 
förkroppsligade känslor (2006: 170). Det är också dessa ögonblick produktionsbolagen vill ha. 
Känslorna blir varor och underhållning.  
Det görs även en viss distinktion mellan känslor och känslor. I vår kultur finns det fortfarande 
emotioner som inte accepteras lika enkelt; negativa känslor som ilska, hat, avund och vrede anses 
destruktiva. Någon som brister ut i ursinne förlorar ansiktet och därmed status. Detta beskriver ett 
visst dilemma mellan de känslor man bör kontrollera och dem man bör släppa fram (både i TV 
och i verkligheten). Skulle någon tappa fattningen i TV skulle detta dock troligen öka 
tittarsiffrorna. Skam för individen i fråga, underhållning för alla andra (2006: 171).  
Deltagare och tittare är även involverade i ett spel om verkligheter och en ständig växling mellan 
rollspel och uppgjord verklighet. Deltagaren fastnar i ett antal olika situationer som alla kräver 
olika former av känslor och beteenden, vilket kallas ”diskursiva hybrider” (2006: 171). De flesta 
dokusåpor konstrueras kring dessa olika ”konversationssituationer” men kombinerar dem ofta 
dessutom med expertutlåtanden, exempelvis en psykolog som talar om den mentala hälsan hos 
”Big Brother” – deltagare. Kombinerat med dessa konversationer har dessa program 
återintroducerat bekännelsemonologen som en länk mellan deltagarens värld och tittarens. 
Deltagaren blir vår ”medievän”, hon/han talar direkt till oss, skämtar och skvallrar. I många av 
dokusåporna är det också när en deltagare sitter ensam framför kameran som det blir som mest 
dramatiskt (2006: 175). Här finner vi dock en väsentlig skillnad till vår vardagliga interaktion; 
dessa känslomässiga uttryck förväntar sig inga svar. Monologen är kärnan i 
verklighetstelevisionen, där personen får möjlighet att låta sitt rätta jag komma fram, en planerad 
bekännelse, ett slags fabricerat videodagboksinlägg. En dagboksbekännelse, men utan det 
narrativa, utan snarare en deklaration, i vissa fall till och med vad Rupert Murdock kallar ”the 
sales pitch”, där deltagarna måste sälja sig själva för att tittarna ska rösta och låta dem stanna 
(2006: 177). Monologens viktigaste roll är dess subjektiva, känslomässiga makt. Det är den 
ultimata kombinationen av privat material och offentlig bekännelse.  
Intressant är att den auktoritet för vilken bekännelsen i dessa sammanhang utförs varken är en 
fysisk person vid sidan av deltagaren (en expert) eller publiken. Det är mediet som kräver 
bekännelse, televisionen självt, i enlighet med Marshall McLuhans ”the media is the message”. 
Även om artikelförfattarna och McLuhan dock främst talar om televisionen så fungerar också 
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Internet, som är denna uppsatsens främsta undersökningsobjekt, på samma sätt genom att skapa 
nya förutsättningar för kommunikation. Precis som artikeln också nämner, blir det viktigt att 
ställa sig frågan hur autentisk det är möjligt att vara om bekännelsen på detta sett blir en del av en 
mediekonstruktion? Fascinerande är också hur bekännelsen sker med publiken/tittarna i åtanke, 
snarare än andra deltagare. Men tittarna har inte bara ensamrätt på de råa känslorna, det finns 
även tankar om ett skifte från massmedium till förstapersonsmedium där individer talar till 
individer (2007: 179f). Det finns ingen publik i studion som tittaren automatiskt känner sig som 
en förlängd del av, inte heller en terapeut eller annan expert som lyssnar till bekännelsen. Men 
detta kan också innebära att tittaren distanserar sig just eftersom hon/han inte deltar. Här finns 
inget kollektiv, utan snarare vad Bertolt Brecht kallar ”den rökande-iakttagande betraktarens 
hållning”, att intellektuellt beskåda, eller det Bauman liknar vid en ”garderobsgemenskap”, där 
människor träffas efter en pjäs, hämtar sina kappor och går, en och en, utan dialog (2006: 181).  
 
”Post A Secret” liknas snarast som en naturlig förlängning i denna strida ström av 
bekännelsemedium, där både tidningar, television och Internet medverkar till att bereda väg för 
total själslig transparens hos individen. Det faktum att vi också påverkas lika mycket eller till och 
med mer av människor som befinner sig ungefär där vi själva befinner oss i livet (peers) snarare 
än av auktoriteter, finner en parallell med bekännelsekulturen som avhandlades i Bernauers 
artikel. Det är om inte annat lättare att identifiera sig med människor som man har något 
gemensamt med, än någon man upplever befinner sig betydligt högre i hierarkin. Idén om 
mediernas reflexivitet som nämndes i Aldrigdes artikel, det vill säga det faktum att medierna 
visar upp en medvetenhet om sin publik genom exempelvis läsarbrev, kommer igen här i 
beskrivningen av televisionens bekännelse. Medierna verkar ta sig utrymme i sin egen rätt; de 
verkar alla kräva något av oss genom sin blotta existens. De utmärker sig genom sitt anspråk på 
verkligheten, och genom verkligheten kan vi få fatt på sanningen och bli bättre människor.  
 

4.2 Internet 
 

4.2.1 Bloggar och Internet som nya kommunikationskanaler 

I Kai Sassenberg och Margerete Boos artikel jämförs interaktion mellan fysiska personer (”face 
to face”, FTF) med interaktion via datorer (”computer-mediated communication”, CMC). Enligt 
en av de första modellerna (”reduced social cues”, RSC) kring CMC hade anonymitet över 
Internet effekten av att mindre information om social kontext (det vill säga att man befinner sig 
på samma fysiska plats) ledde till lägre självmedvetande och självreglering (2003: 406). När 
människor är anonyma blir deras beteende enligt RSC mer extremt och mer polariserade attityder 
kommer fram än de skulle göra vid en FTF diskussion. Vidare beskriver Reicher hur människor i 
anonyma grupperingar har en förstärkt social identitet och därför handlar mer i enlighet med 
gruppens norm (2003: 407).  
I kombination med anonymiteten finns det även teorier kring Internetanvändaren som en slags 
kosmopolit. I artikeln ”Visuality, mobility and the cosmopolitan: inhabiting the world from afar” 
(2006) beskrivs några grundläggande koncept för kosmopoliten eller det kosmopolitiska; (1) som 
ett socio-kulturellt tillstånd, (2) som ett politiskt projekt att bygga transnationella institutioner, (3) 
som ett politiskt projekt för igenkännande av flera identiteter, (4) som ett sätt att se världen och 
(5) som en uppsättning kunskaper som hjälper individen att ta sig runt i olika länder och kulturer 
(Szerszynski, B. m.fl. 2006: 114). Artikelns fokus ligger på punkt 1, hur den kosmopolitiska 
världen ser ut. Den involverar ökad mobilitet, inte bara fysiskt utan också imaginärt och virtuellt. 
Den ger oss möjligheter att konsumera många olika platser och därmed också en ökad nyfikenhet. 
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Vi kartlägger vårt eget samhälle i allt större grad för att sedan sätta det i relation till andra. Vi lär 
oss tolka och översätta olika symboler, vi är mer villiga att ta risker och vi är mer öppna. På 
många sätt tar vi alltså in större delar av världen, men vi gör det också med en distans (2006: 
115). Vi inte bara reser fysiskt mer än någonsin, utan tar oss till andra världar genom tekniken; 
genom televisionen och via Internet. Enligt vissa teoretiker suddar detta också ut gränserna 
mellan det som är nära och långt borta, privat och offentligt. Tid och plats blir sekundära, vilket 
syns exempelvis i vilka organisationer individer väljer att gå med i; det är lika stor, om inte större 
chans att de donerar pengar till behövande på andra sidan jorden som till sin egen kommun. Vi 
blir kosmopoliter, globala och förväntas att transcendera vår egen kultur (2006: 120).  
 
Även Robert McDougall behandlar det potentiellt unika i de nya medierna i sin artikel ”Identity, 
Electronic Ethos, and Blogs” (2006). Han hävdar precis som nämnts ovan, att Internet i allmänhet 
och bloggar i synnerhet har bidragit starkt till att sudda ut gränserna mellan det privata och det 
offentliga, mellan individ och grupp och mellan fakta och fiktion. Dessutom ger Internet en 
möjlighet till en hel uppsättning perspektiv på en händelse och en chans för läsaren att skapa sig 
en egen bild av den i den mån det går. Bloggar är i många fall också en dialog, till skillnad från 
televisionens monolog. Läsarna har möjlighet att skriva kommentarer och ofta är en post eller 
inlägg på en blogg endast början på ett samtal kring ämnet (2006: 576). Artikeln tar också upp 
antaganden om att det som händer online påverkar det som händer offline mer än många 
kommentatorer har erkänt. Återkommande frågor är hur djupgående och seriösa läsarna är i 
relation till grupper på Internet, när något annat som intresserar mer bara är ett ”musklick” iväg, 
det som MacDougall kallar ”easy entry, easy exit”. Om man möter på motstånd är det helt enkelt 
lättare att bara gå ur sidan, istället för att, som skulle krävas i en ”verklig” konversation, 
argumentera för sin sak (2006: 579). Många av förespråkarna för (i detta fall främst politiska) 
bloggar anser dock detta vara en fördel; alla åsikter välkomnas och bloggarna har sällan en tydlig 
agenda utan kan röra sig friare. Och det är förstås svårt att ännu se effekterna av bloggen då den 
första publicerades för mindre än ett decennium sedan. Bloggarnas effekter och funktion skiljer 
sig också sinsemellan beroende på om de är nyhetsbloggar, om de drivs av journalister eller 
kändisar eller av privatpersoner, om de baseras på text eller bild och så vidare. Fotobloggar, som 
helt baseras på bildmaterial, är ofta centrerade kring själva bloggandet; det är bloggen som håller 
fotografen igång och som motiverar, det är tanken på vilka kommentarer en viss bild kommer få, 
att lägga upp sina fotografier på sin blogg och att fånga en händelse i rätt ögonblick som är själva 
spänningen (2006: 894ff). McLuhans välkända citat ”the media is the message” får en viss 
nytändning i denna kontext, då det är relationen mellan innehållet och formen som gör bloggar så 
intressanta (2006: 586). 
Även om de flesta nyhetsbloggar är textbaserade är de på samma sätt riktade direkt mot sin 
publik och publikens reaktioner. Kombinationen mellan text och bild har i många fall också 
visats sig bli mest populära (2006: 583f). Vi tar dock in bildinformation annorlunda än 
textinformation. Språkprocessen är ofta rationell och logisk där bilder snarare refererar till våra 
känslor och vår kreativitet. Igen är McLuhan före sin tid när han säger: ”We have not the art to 
argue with pictures” (2006: 584). Det är kombinationen av text och bild som verkar vara den 
ultimata lösningen, åtminstone i nyhetssammanhang. Enbart bildmaterial kan göra att det 
nyanserade och subtila försvinner, enbart textmaterial gör det för intellektuellt. Meningen verkar 
ligga i hur de båda kompletterar varandra (2006: 585).  
I likhet med ovan nämnda teorier om att självmedvetenheten ökar genom anonymiteten, handlar 
det även i fråga om bloggarna om en ökad självreferens när det kommer till det tryckta (snarare 
än det verbala) språket. I textformatet finns de lingvistiska symbolerna kvar, i det verbala avtar 
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de. Att skriva blir därför en mer medveten handling (2006: 585). Den hybrid som sker mellan det 
privata och det offentliga förklaras som följer: "/.../ silent reading led to private interpretation of 
ideas that lead to private thoughts that led to privacy. Blogging is an "outering" of the private 
mind in a public way. Unlike normal conversation that is essentially private but interactive, and 
unlike broadcast that is inherently not interactive but public, blogging is interactive, public and, 
of course, networked - that is to say, interconnected" (2006: 586).  
Och visst belyses även aspekten av spektakel, av att synas. Bloggar har sedan sin start genererat 
många nya kändisar och inom populärmusiken är bloggar (”mp3-bloggar”) parallellt med 
"MySpace" de säkraste och effektivaste sätten att sprida sin musik idag.  
Viktigt att betona är också att bloggaren endast är en av många arkitekter som konstruerar det 
sociala självet. Det är en social process där interaktionen på bloggen är central. Det är en 
kombination av form, textinnehåll, bilder, skapare, läsare, kommentarer och ibland även fortsatt 
debatt i "verkliga" samtal. Artikeln hänvisar till Meads sociala själv: "We must be others before 
we are ourselves” (2006: 588). Genom vår fantasi och vår tanke använder vi våra attityder och 
mäter dem med andras. Man kan förstås fundera på om det handlar mer om en "interaktiv 
maskerad" där individen använder en persona när hon/han bloggar, eller om det snarare är en 
fråga om sökande efter koherens mellan det "verkliga" jaget och det virtuella jaget, som Michael 
Hardy hävdar (se "Identitet i och utanför Internet" nedan). Det är förvisso lätt att ta till Goffmans 
idéer om ett presenterat själv, men här hänvisar artikeln även till hans tankar om definitionen av 
situationen; det som framträder som en händelse för individen blir personens verklighet just då 
(2006: 591). Dessa definitioner handlar för Goffman främst om fysiska möten, och det är återigen 
frågan om det även gäller för virtuella möten eller förmedlade erfarenheter. Robert MacDougall 
hävdar också att det inte finns bevis som styrker att "face to face" skulle vara samma sak som 
interpersonellt, då vi alla troligen upplevt frånvarande, opersonliga fysiska möten eller motsatt, 
haft väldigt givande samtal över Internet (2006: 592). Det är dessutom så att vi ofta kan få 
sinnliga upplevelser eller minnen i oväntade ögonblick och inte nödvändigtvis av något fysiskt 
(som en doft eller ett ljud). MacDougall anser att vi bör ta e-mail, bloggar och andra sätt att 
kommunicera över Internet på allvar, som nya (och populära) former av "distanserad intimitet" 
(2006: 593). För att sammanfatta kan vi alltså konstruera och upprätthålla vår karaktär (positiv 
eller ej) genom en mängd olika varianter av media. MacDougall avslutar: /.../ blogs will likely 
remain an important part of many people's everyday lives because they allow us - and we seem to 
use them - to reach others like ourselves" (2006: 595).  
 
Det är tydligt att rösterna kring Internet går isär och täcker både det som påverkar det unikt 
individuella och det mer generellt kulturella. Det finns få aspekter som Internet inte omsluter och 
det tycks ändra skepnad beroende på från vilket håll man ser det. Å ena sidan asocialt, å andra 
sidan en mötesplats, å ena sidan otryggt och oförutsägbart, å andra sidan ett forum för att göra sin 
röst hörd och det är ur denna dubbelhet som ”Post A Secret” har uppkommit och en analys av 
bekännelsen måste börja.  
 

4.2.2 Identitet i och utanför Internet 

Mer eller mindre sedan Internets födelse har diskussionen kring identitet i och utanför mediet 
fortsatt. Internet ger människor möjlighet att ”stiga ur” sin kropp och konstruera ett virtuellt själv, 
vilket har gett bränsle till en hel del idéer kring nya teknologiska tankar om framtidens människa 
som oberoende av tid och rum och oändliga valmöjligheter av olika själv att välja mellan: ”You 
might choose on one occasion to be tall and beautiful; on another you might wish to be short and 
plain. It would be instructive to see how changed physical attributes altered you interactions with 
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other people” (Hardey, M. 2002: 570). Fokus för mycket ny forskning och teori kring Internet 
handlar också om hur flykten från kroppen kan ge möjligheter för individen som kanske inte ges i 
vardagen på grund av kön, etnicitet, handikapp eller annat. Teorier som behandlar det virtuella 
rummets potential beskriver hur människor, genom anonymiteten, kan släppa sitt fysiska själv 
och de normer som tillhör det vardagliga livet. Vad Michael Hardy betonar i sin artikel “Life 
beyond the screen: embodiment and identity through the internet” (2002) är dock att även om det 
finns oändliga möjligheter med Internet innebär inte detta att vi utnyttjar dem alla. Mycket av 
forskningen kring Internet handlar om det som sker i mediet, inte relationen mellan den fysiska 
verkligheten och den virtuella och vad som sker i växlingen och spänningen mellan de två (2002: 
571). Artikelns kontext är centrerad kring hur individer söker efter en partner med hjälp av 
Internet. Denna växelverkan mellan den fysiska och virtuella verkligheten blir då extra tydlig, 
eftersom steg 2 i dessa datingsammanhang oftast är att träffas ”på riktigt” efter att ha pratat ett tag 
över Internet. Möten över Internet skiljer sig från traditionella, ”romantiska” sätt att mötas och 
liknar snarare Giddens ”rena förhållanden”. De upprätthålls inte av yttre kontrakt utan endast så 
länge de ger individerna tillfredsställelse och utvecklar dem som personer. Det rena förhållandet 
är sammanlänkat med reflexiviteten, där förhandlande av självet och förhållandet är ett konstant 
fokus och samtal går före passion. Ur denna möjlighet av ständigt rekonstruerande av både 
självet, kroppen och relationer verkar Internet och det rena förhållandet passa ovanligt bra ihop. 
Frågan är dock hur nära man kan komma varandra när man alltid bara är ett klick från att kunna 
försvinna, utan att behöva ta ansvar för sina handlingar eller se effekterna av dem. Denna kritik 
exemplifieras ytterligare genom Baumans begrepp ”postmoderna turister”, där vi genom den nya 
tekniken blir tillfälliga besökare utan moraliskt ansvar (2002: 575).  
Vad de flesta mötesplatser på Internet prioriterar är dock text framför bild. En del av poängen 
med att mötas över Internet är att komma bortom det första, (fysiska) intrycket och kunna 
beskriva sig själv, men med fler ord än de korta annonser man finner i dagstidningarna. Ett citat 
från artikeln beskriver detta: ”/…/ Describing your life and yourself is not simple but gives a 
much better picture of the true person than any amount of pictures /…/ The main difference from 
paper dating is that I dip in and out of it whenever I want, have any number of conversation going 
at the same time and get to really know people” (2002: 575). Ytterligare fördelar är enligt en 
kvinnlig respondent den känslomässiga aspekten av att kunna prata om djupare saker med män 
som de troligen inte skulle prata om vid ett första ”riktigt” möte. Vissa uttrycker också en 
befrielse i att slippa en del av kallpratet som alltid avhandlas i en vanlig date (2002: 576). Enligt 
Hardey ligger detta förhållningssätt nära Goffmans tankar om skyddande av självet snarare än att 
se Internet som ett revolutionärt nytt sätt att mötas. Att slippa pinsamma tystnader, missförstånd, 
misslyckade första möten eller annat potentiellt obehag innebär för individerna att slippa förlora 
ansiktet. När två personer som mötts och pratat via Internet väl bestämmer sig för att träffas i 
verkligheten känner de redan varandra. De har byggt upp en tillit och trygghet och de har redan 
avhandlat en del personliga detaljer. Olika kroppsliga hinder en individ kan ha blir också 
sekundärt, istället för att bli den första bedömningen av självet. Istället får personligheten chans 
att komma fram och personen kan själv välja när och om hon/han vill berätta något. En 
respondent jämför hur hon lär känna andra via Internet som en striptease. Hon presenterar en 
utsmyckad och påklädd version av sig själv, men allteftersom hon lär känna andra via e-mail eller 
chat lär de känna hennes riktiga jag (2002: 578). Som nämndes tidigare är det alltså en viss 
skillnad mellan att ha möjlighet att vara någon annan eller en annan version av sig själv och att 
faktiskt utnyttja möjligheten. De flesta av respondenterna i Hardeys artikel uttrycker snarare en 
oro för att deras ”verkliga” själv och ”cybersjälv” inte ska stämma överens, (det vill säga 
tvärtemot vad många Internetförespråkare hävdar). Internetanvändare känner här en plikt att 
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förankra de båda identiteterna och mötesplatserna blir istället ett verktyg för att fylla i glappet 
mellan det förkroppsligade och virtuella självet, mellan privat och offentligt jag och mellan 
anonymitet och intimitet (2002: 579).  
Idén att Internet är möjligheten för oss att vara allt det vi inte kan vara i verkligheten, att vi kan 
släppa alla mer eller mindre givna aspekter av oss själva och flyta fritt i cyberspace utan 
biologiska eller sociokulturella kedjor verkar vara något utopisk. När det gäller Internet-dating 
(och troligen många andra aspekter av Internet) så handlar det mer om koherens och att 
verkligheten används som en slags mall eller utgångspunkt. Man släpper inte taget om vardagen, 
utan utgår från den och anonymiteten fungerar som ett försvar och en trygghet snarare än som ett 
spel med påhittade versioner av sig själv. Kommunikationen mellan individer verkar också följa 
vardagliga interaktionsritualer och speglar ”verkligheten”, som här blir en utgångspunkt för hur 
och varför individer söker sig till Internet alls (2002: 582). Internet blir inte ett sätt att fly, utan ett 
sätt att forma sin identitet. Bilden av Internet som en plats dominerad av fantasi, eskapism och 
olika fiktiva själv stämmer inte in på denna beskrivning. Ju mer Internet blir en självklar del av 
vardagen, desto mer används det också baserat på det vardagliga.  
Internet håller också en nyckel till bekännelsens förändrade uttryck. Även vad gäller mindre 
seriösa forum är den som lyssnar inte närvarande. Det är, om något, mediet som lyssnar. När det 
gäller ”Post A Secret” har mediet fått en slags ansikte i form av skaparen Frank Warren, men han 
är inte närvarande, han svarar inte, han dömer inte och han förlåter inte.  
 
4.3 Mitt bidrag 
Jag använder den tidigare forskningen till stor del som ett slags underlag som på olika sätt 
anknyter till ”Post A Secret” och dess bekännelseuttyck, eller kan ställas i relation till vad som 
sker i fenomenet. Teorierna visar på de förutsättningar och möjligheter som på olika sätt kan 
hjälpa till att förklara och analysera bekännelsen i ”Post A Secret” och hur dessa praktiker 
relaterar till tankar om identitet, sanning, visuell och materiell kultur. Mitt bidrag handlar alltså 
om att, genom den tidigare forskningen finna förklaringar men också de luckor och skillnader jag 
kan utläsa kring vad som diskuterats kring bekännelsen i förhållande till ”Post A Secret”. Detta 
innebär även att se till både de visuella och textuella aspekterna av projektet eftersom båda bidrar 
till en förändring av bekännelsen. Detta kräver en genomgång av själva projektets olika delar, 
dess form och innehåll, varvid analysen tar vid.  
 
5. Teoretisk och begreppslig referensram 
Då jag alltså vill studera hur ”Post A Secret” konstrueras som både en typ av bekännelse men 
också en eventuellt ny typ av bekännelse och inte försöka söka mening eller tolka bakomliggande 
faktorer utgår jag från en socialkonstruktionistisk teori. Bekännelsens olika orsak och effekt 
(beroende på inom vilket fält den sker) kan också ses som olika sidor av samma mynt där ingen 
är mer sann än den andra men som gemensamt kan ge en bild av bekännelsen, eller visa på en 
lucka. Själva handlingen av att skriva och bruka ord och bild handlar ur detta perspektiv om 
konstruktionen av idéer och identitet, och att bekänna (oavsett verbalt eller skriftligt) handlar på 
detta sätt om individens presentation av sig själv. Eftersom aktörerna i min undersökning 
dessutom är anonyma lägger jag min fokus på deras handlingar och vilka mönster jag kan utläsa i 
kontexten "Post A Secret", i de vykort som skickas in och publiceras. Studerandet av bekännelsen 
som den framträder, snarare än ett antagande om existensen av en eventuell verklighet bortom är 
också en grundläggande premiss i diskursanalytiskt tänkande. Som forskare fokuserar jag alltså 
på det studerade och på den framställning av verkligheten som "Post A Secret" ger (Winther 
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Jörgensen m.fl. 2000: 28). Eftersom jag återigen inte har tillgång till individerna, hur de gör 
språket i konkreta situationer, vad deras motiv är eller hur de interagerar vill jag studera hur 
utsagorna skapar fenomenet, det vill säga innehållen i vykorten (Wetherell, m.fl. 2001: 15). 
Genom att gå igenom materialet (vykorten) vill jag finna saker som sticker ut, som återkommer 
eller på andra sätt bildar mönster; känslouttryck, retorik, referenser, skillnader i språket, roller 
etc. och som ger mig en bild av bekännelsen (2001: 95ff). Är vykorten monologer eller dialoger? 
Hur viktig är kombinationen av bild och text? Detta anser jag även vara relevant, eftersom både 
form och innehåll i ”Post A Secret” kan skilja sig från konventionell bekännelse och därmed ta 
projektet i en ny riktning. De olika situationer vi känner till i vilken bekännelsen förekommer kan 
på detta sätt ses som olika iscensättningar av bekännelsen, som variationer på ett välkänt tema 
men samtidigt utifrån sin egen tids specifika förutsättningar. Social konstruktionism fokuserar på 
detta kontextberoende perspektiv, snarare än att försöka definiera vad som sker i ”Post A Secret” 
utifrån begrepp bestämda med andra förtecken eller i en annan tid.  
Jag vill även ta reda på, genom sekundärt intervjumaterial, vad upphovsmannens intentioner ger 
för konsekvenser för fenomenet. Vad är Frank Warrens del i fenomenet som helhet?  
Analysen av projektet gör också att jag kan gå djupare in i de mer direkta skillnader jag ser 
mellan ”Post A Secret” och andra typer av bekännelser. Främst gäller detta anonymiteten och 
kombinationen av medier och kommunikationsverktyg, det vill säga sättet varpå bekännelsen 
sker. Även här kan socialkonstruktionismen hjälpa mig att sätta projektet i en relevant kontext 
med den uppfattningen att ”Post A Secret” består av flera interagerande delar vad gäller behov, 
förutsättningar, möjligheter och utveckling, men också det faktum att det inte alltid är möjligt att 
definiera nutida praktiker, Internet i synnerhet, efter gamla definitionsapparater.  
 
5.1 Social Konstruktionism enligt Vivien Burr 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär vissa grundläggande utgångspunkter hos 
forskaren och det som undersöks. Vivien Burr presenterar dessa i ett antal punkter som kan 
sammanfattas följande.  
Forskaren bör förhålla sig kritiskt till den förgivettagna kunskap som finns både i samhället och i 
den egna förförståelsen. Utifrån socialkonstruktionismen synsätt ser vi alltid verkligheten utifrån 
ett historiskt och kulturellt specifikt perspektiv och vi kan aldrig förhålla oss helt neutrala eller 
objektiva. De "naturliga" kategorier genom vilka vi strukturerar världen är bara ett 
förhållningssätt och de måste synliggöras (Burr, V. 1995: 2f). Detta innebär också ett anti-
essentialistiskt synsätt; det finns inget bortom fenomenet som studeras, inget som ska 
"upptäckas" och inget som kan förklaras utifrån något givet av naturen. Verkligheten är inte en, 
utan flera (1995: 4ff). Detta följer det postmodernistiska perspektivet där en relativistisk syn på 
världen och sanning växer fram (1995: 12). Den är en reaktion inte bara mot upplysningens 
sökande efter Sanningen, utan också strukturalismens tankar om att det finns strukturer bortom 
det vi ser (1995: 13). Det finns enligt postmodernismen inte ett sätt att förklara eller förstå 
världen. Vi lever i en tid där många typer av kunskap finns tillgänglig för oss; nya variationer av 
religion, medicin, teknik, kommunikation, medier m.m. i kombination med människors ökade 
fokus på val av individuell livsstil gör att dessa övergripande system inte längre fungerar.  
Grunden för förståelse och kunskap inom socialkonstruktionismen är språket. Det är genom 
språket och interaktionen som kunskap rekonstrueras och vidmakthålls och det är språket som 
förutsätter tanken. Vår traditionella syn på språket är att det hjälper oss uttrycka något vi redan 
har inom oss. Det beskriver känslor, tankar eller upplevelser. Den postmoderna och 
socialkonstruktionistiska synen på språket är alltså snarare villkoret för personens sociala vara 
(1995: 33). När något kan sägas öppnar det också upp för möjligheten att tänka det. Vi gör 
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verkligheten kontinuerligt i specifika kontexter och det är vad som händer mellan individer som 
är centralt, inte vad som händer inom dem (1995: 7).  
 
5.1.1. Diskurs 
Diskurs kan kort beskrivas som "ett system av utsagor som konstruerar ett objekt" (1995: 48). En 
diskurs refererar till de olika sätt att prata om ett fenomen som tillsammans gör en aspekt eller 
bild av fenomenet (eller personen eller gruppen). Genom diskursen belyses fenomenet på ett 
specifikt sätt, men det är en aspekt av fenomenet, inte hela bilden (1995: 48). Det finns samtidigt 
andra varianter eller diskurser som beskriver fenomenet på andra sätt.  Beroende på vilket 
diskursanalytiskt förhållningssätt man antar finns det även en maktaspekt som innebär att 
verkligheten presenteras i någons eller någots syfte. Begrepp som hegemoni kan alltså förstås 
genom att det är en benämning på hur dominerande grupper upprätthåller sina positioner och att 
de dominerade accepterar förhållandet som givet eller naturligt. Bekännelsen i ”Post A Secret” 
belyses genom flera olika diskurser som alla beskriver den på olika, kanske till och med 
motstridiga sätt, vilka jag återkommer till i analysdelen av denna uppsats.  
 
6. Metod 
Vad gäller just socialkonstruktionismens syn på språk och det anti-essentialistiska går det hand i 
hand med valet av metod men fungerar även bra med projektets uppbyggnad. Även om jag hade 
velat titta på individers motiv eller bakomliggande orsaker till varför de bekänner är detta inte 
möjligt på grund av anonymiteten som är så central för ”Post A Secret”. Val av diskursanalys 
som metod blev på detta sätt en kombination av mitt förhållningssätt som forskare och en relativt 
given ingång till materialet (på grund av dess utformning). Diskursanalys är en del av det 
socialkonstruktionistiska förhållningssättet, som in sin tur är ett sätt att betrakta världen och 
verkligheten överlag. En diskursanalys av bekännelsen tar både innehåll och sättet det framförs 
på i beaktande, vilket här är viktigt då exempelvis formen, vykorten och bilderna, kan framställa 
”Post A Secret” på ett annorlunda sätt. Teori och metod är intimt förknippade med varandra och 
att arbeta med diskursanalys genomsyrar alltså arbetet från teoristadiet till arbete med det 
empiriska materialet. Här sätter också Foucault diskursanalytiska tänkande en viss prägel på 
metodvalet då hans tankar har stor betydelse för uppsatsen. 
 
Valet av en passande metod inom diskursanalysen är dock mer komplicerat. Mitt ämne spänner 
över flera olika praktiker, från individernas separata motiv, via det interpersonella fenomenet till 
de olika teorier kring bekännelsen som finns. Mitt fenomen är på ett sätt både empiri, 
sammanhang och social praktik. Till viss del fick jag använda mig av en uteslutningsmetod för att 
se vilka metoder som inte var förenliga med mitt fenomen och de aspekter jag ville undersöka. 
Exempelvis blir det svårt att använda diskurspsykologin, då de aktörer som studeras i mitt projekt 
är anonyma. Även om jag undersöker den sociala aspekten av identiteten och hur den konstrueras 
i sociala praktiker, kommer jag åt ytterst lite information om själva jagen (exempelvis kön, klass, 
etnicitet). Diskurspsykologin använder även ”naturligt förekommande material” som empiriskt 
underlag; vardagssamtal, texter i media med mera (Winther Jörgensen, M. m.fl. 2000: 117). Jag 
ser snarare mitt empiriska underlag som medvetna och genomtänkta monologer. För mycket 
tyngd på varje enskild identitet och hur de konstrueras är alltså irrelevant för mitt område. Det är 
de diskursiva handlingarnas roll i ett större sammanhang som är fokus för min undersökning.  
Det krävs också ett kritiskt förhållningssätt både till mediet, Internet, såväl som till analysen av 
mitt fenomen och dess innehåll, där jag ser hur ”Post A Secret” både kan påverka och påverkas 
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av sin kontext. Den diskursiva praktiken jag undersöker är en del av en större social praktik som 
bildar min utgångspunkt, i detta fall ett socialpsykologiskt angreppssätt (2000: 83). Relationen 
mellan vykorten (texten), den specifika diskursiva praktiken (bekännelsen) och det större sociala 
(och/eller kulturella) sammanhang i vilka den skapas är alla tre centrala för min 
problemformulering. Detta stämmer väl överens med kritiskt diskursanalys, ”där premissen är att 
diskursiv praktik både speglar och aktivt bidrar till social och kulturell förändring” (2000: 84). 
Kritisk diskursanalys vill sammanföra just dessa tre nivåer av analys; den faktiska texten, den 
diskursiva praktiken (processen som involverar att skapa, skriva, läsa och konsumera) och den 
eller de större sociala kontexter som bär upp fenomenet, det vill säga ”Post A Secret” i 
förhållande till sin samtid. Detta innebär också en fokus på den tidigare forskningen och en 
utökad diskussion kring projektet i relation till den, vilket gör att uppsatsen får drag av att vara 
teoretisk.  
 
6.1 Norman Faircloughs kritiska diskursanalys 
Vad som gör den kritiska diskursanalysen intressant för min forskning är det fokus som läggs på 
det språkliga uttrycket och dess relation till samhället. Fairclough beskriver texter som interaktiva 
(Wetherell, M. m.fl. 2001: 239f). Han menar att alla texter skrivs/görs med någon eller något 
specifikt i åtanke. Ord är aldrig neutrala och språk och samhälle står i ett dialektiskt förhållande 
som formar och påverkar varandra. Individer har olika tillgång till språkliga resurser, men dessa 
resurser interagerar och förändras. En individ kan alltså kreativt förändra både språk och tanke.  
I samband med detta talar Fairclough även om den interdiskursiva aspekten, där de språkliga 
handlingarna länkas ihop med vad som händer socialt i texten. Vilka genrer och diskurser kan 
utläsas och hur hämmar eller möjliggör de en individs uttryck? Även denna aspekt 
problematiseras av mitt fenomens natur, återigen på grund av att det inte förhåller sig på det ena 
eller det andra sättet, utan både och. I vissa fall har vykorten alltså tydliga interaktiva element, de 
är skrivna med en specifik annan i åtanke, men i andra fall är de mer generella eller allmänna i 
sin framställning.  
Fairclough menar att texten samtidigt arbetar med sociala relationer, sociala identiteter kulturella 
värderingar och representation av världen (på ett visst sätt). Texten är alltså den produktiva 

aktiviteten som ytterst möjliggör sätt att vara exempelvis kreativ och nytänkande (2001: 240f).  
 
6.1.1 Genre 

Varje diskurs representerar enligt Fairclough en social praktik på ett visst sätt (Winther 
Jörgensen, M. m.fl. 2000: 90). En genre är de regler och det språkbruk som konstruerar en social 
praktik (exempelvis intervjugenre eller reklamgenre) och beskrivs främst genom hur de är 
organiserade och strukturerade (2000: 73). En text kan ofta, enligt Fairclough, innehålla flera 
genrer. En diskurs representerar alltså en aspekt av en social praktik, medan genren snarare 
konstituerar delar av den. Genren styr dock inte bara texten, utan även hur processen, 
framträdandet och konsumtionen ser ut. På detta sätt kan alltså genren vara en del av den sociala 
praktiken. En genre är förvirrande nog både stabil och föränderlig. Den är öppen för ”lokala” 
förändringar genom att den används eller kombineras på ett specifikt sätt i en text, men den är 
samtidigt permanent genom att vi oftast artikulerar en viss sak på samma sätt. Det handlar alltså 
snarare om att varje text kombinerar redan relativt varaktiga genrer på nya sätt (2001: 241).  
 
6.1.2 Interdiskursivitet 

Diskursiv praktik innebär kortfattat hur vissa normer ligger till grund för att producera ett 
accepterat synsätt eller beteende. Var man befinner sig i samhället styr alltså också hur man 
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tänker och tycker om saker, våra sätt att vara i världen. Interdiskursivitet innebär växlingarna 
mellan flera olika diskurser och genrer i en text (2000: 86f). Om man kan urskilja flera olika 
diskurser i en text tyder det på hög interdiskursivitet vilket Fairclough menar är ett tecken på 
social förändring, att något nytt bildas. Låg interdiskursivitet visar motsatt på reproduktion av 
något bestående (2000: 86). I mitt material använder jag interdiskursiviteten för att undersöka 
vilka diskurser som finns representerade i vykorten och om de artikuleras på kreativa eller 
konventionella sätt. Detta behandlar jag närmare i analysdelen av denna uppsats.  
 
6.2 Urval 
Val av empiriskt material överlappar till stor del med val av problemområde. ”Post A Secret” är 
både forskningsobjekt och relevant empiri. Innehållet i vykorten är väsentligt för att förstå vilken 
typ av bekännelse författarna ägnar sig åt och hur de liknar eller skiljer sig från de traditionella 
praktiker vi känner till. Är det främst ett erkännande av brott eller andlig bikt som vi kan finna i 
religiösa eller rättsliga bekännelser eller är de variationer på Foucaults tal om könet? Det 
empiriska materialet blir ett konkret verktyg att jämföra med de variationer av bekännelser vi kan 
finna både i fysiska situationer och över Internet i form av bloggar, hemsidor, biografier, 
dokument eller artiklar. Kan innehåll och form hjälpa mig att förstå de eventuella iscensättningar 
av en bekännelse och berättande av en hemlighet i relation till de varianter av bekännelser som 
beskrivs i den tidigare forskningen?   
Materialet består främst av vykort som publiceras varje vecka på hemsidan/bloggen 
(http://postsecret.blogspot.com). De består av utsagor i monologform där individer anonymt 
presenterar hemligheter i ett sammanhang där det uppfattas som accepterat (”Post A Secret”). 
Vykorten/utsagorna hämtar jag från två av de fyra böcker som skaparen av "Post A Secret", 
Frank Warren har publicerat ("Post Secret: Extraordinary Confessions From Ordinary Lives", 
2005 och "My Secret", 2007). Jag kommer även använda ett flertal intervjuer som gjorts med 
Frank Warren, främst i samband med utgivningen av hans senaste bok "A Lifetime Of Secrets: A 
Postsecret Book" (2007). Dessa intervjuer är samtliga tagna från sidor på Internet och tidningars 
nätupplagor.  
En första genomläsning bygger på att finna gemensamma nämnare och gruppera utsagorna 
(1995: 168). Finns det utsagor som använder sig av samma eller snarlika sätt att beskriva en 
händelse eller en känsla? Jag söker efter ämnen som återkommer och fraser som behandlar saker 
på liknande sätt. Efter dessa genomläsningar fann jag 50 grupper som sträckte sig från ett fåtal 
upp till cirka 12 utsagor per grupp. Vidare tematiserade jag grupperna för att få ner dem till ett 
mer överskådligt antal. Inom dessa 7 teman kan jag sedan börja titta efter kontraster, skillnader 
eller avvikelser i sättet att prata om ämnena (1995: 168). Dessa teman beskrivs närmare i 
analysdelen.  
 

7. Analys 
Analysavsnittet är indelat i en form (del 1) och en innehållsdel (del II). Den förra delen börjar 
med att beskriva projektets och bekännelsens inramning, hur dessa framträder och vilka olika 
delar de består av. Jag undersöker bildernas och texternas funktion separat och hur de sedan 
samverkar för att se hur bekännelsen iscensätts. Här behandlas också på vilket sätt formen 
påverkar hur projektet uppfattas. Detta gäller inte bara vykortens utformning utan även hemsidan 
och böckerna. I formavsnittet går jag också igenom vilka effekter utformningen får för 
konstruktionen av bekännelsen och det autentiska. På vilka sätt bidrar skapare och deltagare till 
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att upprätthålla en viss bild av projektet? Formkapitlet innehåller även en genomgång av hur 
”Post A Secret” påverkar uppdelningen av det offentliga och det privata.  
Analysens andra del inleds med en presentation och en analys av de 7 teman som de cirka 250 
utsagorna grupperats in under. Vad är det som berättas, vilka aspekter av människors liv tas upp i 
vykorten och hur kan dessa bekännelser anses reproducera eller underminera olika normer i 
samhället? Vidare ställs analysen i relation till de tankar kring bekännelsen som presenterades i 
den tidigare forskningen. Den traditionella bekännelsen och även de aspekter som Foucault 
beskriver behandlar främst en bekännelse som rör sig kring synd och ånger, felaktiga handlingar 
eller brister, sexualitet, skuld eller liknande negativa aspekter av en individs liv. Detta är endast 
en del av de hemligheter och bekännelser vi finner i ”Post A Secret” varvid vi får anledning att 
återkomma till detta i diskussionsdelen.  
 
7.1 Analys Del 1  
Både hemsidan och de fyra publicerade böckerna följer samma linje vad det gäller hur 
bekännelserna presenteras. På hemsidan radas utsagorna upp ett efter ett på en svart bakgrund, 
och sällan mer än 20 stycken publiceras åt gången. Det finns inga annonser på sidan och ytterst 
lite text förutom en länk till hemsidans community och en bild på de publicerade böckerna längst 
ner på sidan. Varje söndag uppdateras sidan, men det finns inget arkiv där man kan se de vykort 
som tidigare publicerats. Istället ser Frank Warren böckerna som en typ av arkiv eller återblick på 
vad som tidigare har publicerats. Böckerna har också fått olika teman, där exempelvis den tredje 
boken främst består av vykort skrivna av studenter och yngre personer (”My Secret” 2006).  
 

7.1.1 ”Post A Secret” och frågan om genrer 

Vad gäller formella kriterier kan projektet främst antas bestå av en ”vykortsgenre” som är 
obligatorisk; alla hemligheter som skickas in består av detta format, vilket också presenteras i 
Frank Warrens instruktion för projektet (se s. 26 nedan). Eftersom hemsidans utformning har sett 
mer eller mindre likadan ut sedan den startades ger den även indirekt vissa fortsatta riktlinjer för 
hur vykorten bör, eller åtminstone brukar se ut. Alla vykort innehåller inte både bild och text, 
även om det är vanligast förekommande. Det faktum att även vykort med enbart text publiceras 
antyder den centrala ställning som innehåll, ordval och formuleringar tillmäts (vilket också är 
fallet för vad läsarna prioriterar, om man ska utgå från vad som sägs på hemsidan). 
Vykortsformatet är egentligen den enda ”fasta” genren i ”Post A Secret”, men det är också det 
som sätter upp ramarna.  
Projektet kan vidare beskrivas som en narrativ genre, och detta ur två aspekter; dels genom att 
Frank Warren beskriver hur han varje vecka försöker skapa ett övergripande narrativ av 
hemligheter som spänner över ett så brett spektrum så möjligt, dels genom att individerna själva 
delger läsarna av sina liv, om än specifika avsnitt av dem i form av en slags bekännelse. Varje 
grupp av vykort som publiceras på hemsidan är alltså ett slags narrativ, men varje vykort inom 
gruppen består dessutom av sitt eget narrativ.  
”Post A Secret” visar också på den kreativa användningen av digitala medier. Vykorten föds 
visserligen inte av den nya teknologin, det vill säga de görs fortfarande med penna och papper, 
men de får till viss del sin mening genom Internet, genom att sättet att läsa digitala texter till viss 
del skiljer sig från tryckta, inte minst genom sin interaktiva aspekt. ”Post A Secret” består av 
många olika kommunikationskanaler; vanlig post, e-post, chat, ljudupptagningar, video, blogg, 
böcker och konstutställningar och tillsammans bildar de en mix av flera olika mediegenrer. ”Post 
A Secret” utökas och växer dessutom ständigt, dels genom att nya element tillkommer på 
hemsidan och dels genom konstutställningen som är på ständig turné. Men ”Post A Secret” 
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förmedlas även via Frank Warren själv, genom hans besök på skolor och universitet, genom 
seminarier, genom samarbeten med personer som skapat andra, liknande hemsidor (främst 
”Found”) och genom hjälporganisationer som ”Post A Secret” stödjer.  
 

7.1.2 Vykortens textuella form 

Överlag består utsagorna av en eller ett par korta, enkla meningar, oftast (dock inte alltid) 
kombinerat med en bild som på något sätt belyser, förlänger eller förklarar innehållet i 
meningarna. Vykortets storlek begränsar textens innehåll och kreativiteten ligger mycket i hur 
mycket man kan säga med så lite ord så möjligt. Det finns därför inte mycket plats för små ord 
som ”liksom”, ”kanske” eller ”typ” (eller motsvarande på engelska), utan utsagorna är tydliga, 
koncentrerade och genomtänkta (men inte nödvändigtvis entydiga). Det finns annars få 
gemensamma grammatiska eller textuella mönster i utsagorna, mycket på grund av att Warren 
sätter förändring framför konvention. Med detta menas att han söker efter nytänkande 
formuleringar och bildkompositioner, det personliga i vykorten (Lenkert, E. 2007). 
 

Dock förekommer en viss form av meningsstruktur ett flertal gånger. Den består av en mening 
(exempelvis en bekännelse) följt av en förstärkande eller bekräftande slutkläm (av det först 
nämnda): ”I am afraid that the only thing I like to do wont take me anywhere. I hope I am 
wrong”,”I don’t care about recycling. (But I pretend I do)”, “I saw your secret… And I love you 
anyway”, “People think I’ve stopped lying… but I’ve just gotten better at it”.  
Denna lek med motsättningar och paradoxer känns igen från andra delar av vår tids populärkultur 
och den får ofta en stark effekt, även om de kan verka på många sätt (i det sista exemplet ovan 
samt i det om återvinningen blottar den konflikten mellan den avslöjande individens fasad och 
egentliga jag, medan den i det tredje citatet vänder den mörka hemligheten till något att älska, ett 
åtminstone älska trots något). I dessa fall blir det tydligt att individerna är väl medvetna om 
vilken typ av hemlighet de konstruerar. I ett par av de mer ”syndiga” vykorten betonas till och 
med synden genom denna bekräftande avslutning med extra tryck. Det kan vara tal om att 
tidigare vykort blir ett slags riktlinjer och inspirerar sätt att formulera sig i text, då det är ett 
effektivt och dramatiskt upplägg av hemligheten. Denna dubbelhet återkommer jag till i kapitel 
7.1.5, då den också får mer konkret innebörd.  
 
7.1.3 Vykortens deklarativa och monologa form 

I de flesta fall är bekännelserna i ”Post A Secret” deklarativa (snarare än exempelvis 
ifrågasättande). Utsagorna är i nästan samtliga fall representationer av jaget. Trots att de är 
anonyma är de allt annat är opersonliga. De tillkännager en aspekt, en händelse eller en känsla 
som individen uttrycker. Ska man tala om riktning alls i dessa mer ”allmänna” deklarationer 
handlar det snarast om en riktning inåt, ett verbaliserande av något smärtsamt för individen i 
fråga, ett erkännande av en brist, ett övergrepp, en rädsla eller annat. Till skillnad från många 
bloggar mer generellt (som beskrevs i den tidigare forskningen) är utsagorna i ”Post A Secret” på 
detta sätt snarast monologer. Individen behöver inte svara, argumentera eller vänta på en reaktion 
av sitt tillkännagivande, även om det sekundärt finns en interaktiv aspekt i att utsagan 
kommunicerar något till någon annan. Författaren får en chans att berätta sin hemlighet på sitt 
eget sätt utan risk för att bli avbruten vilket gör att en eventuell över eller underordning 
elimineras från själva berättandeprocessen. Eftersom utsagorna är anonyma kan man dock anta 
att fler möjligheter blir tillgängliga för individen. Innehållsmässigt återkommer vissa ämnen, men 
de val av uttryck, vad som sägs och hur det sägs är inte påverkat av kontext på samma sätt som de 
skulle vara i en fysisk bekännelsesituation.  
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Den monologa framtoningen skulle kanske kunna liknas vid ett skriftligt dokument i rättsliga 
sammanhang där en individ bekänner eller erkänner sig skyldig till brott. Men vid närmare 
granskning är det snarare det som avviker i ”Post A Secret”. I traditionell bekännelse, oavsett om 
den sker inom rättsväsendet, kyrkan, hos terapeuten, läkaren eller via kultur eller filosofi, så finns 
där ett samtal, en mottagare som lyssnar, reagerar eller tvingar. Här finns förvisso ett visst mått 
av introspektion, en uppfattning av att en hemlighet måste berättas, komma fram. Men på grund 
av den anonyma aspekten i ”Post A Secret” och frånvaron av just dialog blir frågan hur renande 
eller befriande dessa bekännelser blir? Här kan mediet få en spännande roll. Om vi ska tro Minna 
Aslama och Mervi Panttis artikel om reality-TV (s. 30) så tar mediet (i deras fall televisionen, i 
detta fall Internet), över auktoritetsrollen och blir den instans som tvingar ur individen sin 
hemlighet. Men instansen är tyst. Den dömer inte och den förlåter inte. Kommer individen då 
närmare någon slags sanning eller kunskap?  
En annan intressant aspekt av är hur projektet rör sig runt just kreativiteten som ingång till 
bekännelsen, som troligen inte betraktas som vidare centralt i de vanligare typer av bekännelse 
som vi känner till. Det är inte bara att du berättar och bekänner, det är också hur du gör det. 
Denna aspekt leder oss vidare till den estetiska utformningen av projektet.  
 

7.1.4 Vykortens estetiska form  
Vi har gått igenom textens form. Men lika viktigt för projektet, och det som främst gör det så 
unikt är den visuella aspekten, de bilder som ”artisterna” utformar. Medvetenheten hos 
författarna om bilders kommunikativa kraft och den effektiva kombinationen av text och bild för 
att förstärka ett meddelande tyder på uppfinningsrikedom och kreativitet. Man skulle kunna drista 
sig till att anta att ju bättre bild och text ”flyter ihop”, desto bättre kommunicerar utsagan ett 
budskap. Författarna lägger ner tid och omsorg på att formulera sina hemligheter så att de 
framträder på rätt sätt och ”smyckar” orden med fotografier, kollage, teckningar, färger, typsnitt 
och komposition. Precis som nämns i artikeln om fotobloggar (s. 14 ovan) kommunicerar bilder 
främst med våra emotioner och tar oss bort från ett intellektualiserande av bekännelser eller 
hemligheter som ett vanligt samtal eller enbart text skulle innebära. Kombinationen text och bild 
ger ett starkt intryck och gör att vi reagerar på meddelandet mer direkt. Vi tar ur denna aspekt till 
oss hemligheten med större empati (och kanske även den tillhörande normen). Även här avviker 
”Post A Secret” från konventionen. Den visuella aspekten skiljer projektet från både 
bekännelsesituationer i verkligheten (religiös, medicinsk eller terapeutisk) och bekännelsesidor 
på Internet. Bilder kan hjälpa till att förtydliga och fylla i där orden inte räcker till, men de kan 
också osynliggöra saker vi tar för givna genom att direkt tala till våra känslor, och därmed också 
våra oreflekterade fördomar och värderingar.  
Zygmunt Bauman menar att det är bilderna som gör det verkligt, och därmed också sant (2007: 
27). Men vare sig man pratar som Bauman, om realityshower på TV eller Giddens förmedlade 
erfarenheter, så ser jag det visuella som nyckelbegreppet här. Att se är att tro.  
 
Bortsett från vad man bekänner och vilka ämnen som kan räknas in i dessa erkännanden, så 
handlar det som jag nämnde ovan om hur det görs. Oavsett om vi kan anses leva i en kultur mer 
präglad av visuella intryck, så kommunicerar de andra meddelanden till oss än text. Här finns en 
medvetenhet från författarnas sida att kommunicera en del av sin värld, sin bekännelse, genom 
bild snarare än ord.  
Mer generellt i dagens media används ofta bilder för att förtydliga och förklara det som texten 
uttrycker, allt från informativa diagram till fotografier från en specifik händelse. Men det faktum 
att både bild och text används i ”Post A Secret” kan också bidra till att de båda upplevelserna 
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utmanar varandra vad gäller innehåll. Spänningen i bildens kommunikation kan innehålla något 
oförutsägbart och producera en utsaga som inte helt överensstämmer med en konventionell 
diskurs eller författarens medvetna intention. Bild och text kan ofta följa olika regler och leda oss 
till åtskilda associationer vilket medför en spännande dynamik.  
Låt oss titta på ett tydligt exempel. Följande utsaga i enbart textversion verkar främst handla om 
ett barns vilja att få bekräftelse och kärlek från sin mor: ”I feel the need to be perfect in every 
way so my mother doesn’t regret not having an abortion.”  
Om man dock tittar på både text och bild, på den helhet som författaren vill få fram, får utsagan 
fler uttryck.  

 
Vykortet visar en bild av en kvinnlig superhjälte, med knutna nävar och klädd i färgerna av den 
amerikanska flaggan. Kvinnan har inget ansikte, kanske för att individen vill sätta in sitt eget 
ansikte där originalets är bortklippt eller för att autenticitet inte enbart kan nås genom erkännande 
utifrån, från någon annan. Kanske för att perfektion inte finns, vilket också skulle kunna förklaras 
av att kvinnan ser ut som en superhjälte, en ouppnåelig fantasi. En annan tolkning är hur 
vykortets form med sina utklippta bokstäver har utseendet av ett slags utpressningsbrev, vilket i 
kombination med avsaknaden av ansikte trycker ytterligare på anonymiteten och det hemligas 
väsentliga roll i deklarationen av denna sanning. Så om bilden sätter frågan om perfektionen i 
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centrum, kan det sägas handla om en tom perfektion som författaren lever i, och som skuggas av 
något som författaren inte kan verbalisera i detta liv. Och så kommer vykortet att uttrycka 
förnekelsen av det ofullständiga.  
 

7.1.5 Spänningen mellan den anonyma konsten och den autentiska bekännelsen 
 
”You are invited to anonymously contribute a secret to a group art project. Your secret can be a regret, fear, betrayal, 
desire, confession, or childhood humiliation. Reveal anything – as long as it is true and you have never shared it with 
anyone before. Be brief. Be legible. Be creative” (Frank Warren 2005).  
 

Låt oss gå igenom frågan om autenticitetens roll i detta bekännelseprojekt noggrannare. Vad får 
autenticiteten för funktion i denna blandning av genrer och medier? Kort sagt, vad innebär det 
autentiska när det som här blir eller ingår i ett konstprojekt? Citatet ovan är den ursprungliga 
instruktion som Warren gav de som ville ta del av projektet. Det blir därför viktigt för det 
material jag i denna uppsats studerar, eftersom det ger projektet struktur och bidrar till dess 
utformning. Vi ser här att det autentiska gäller ärligheten eller det sanna kring en personlig 
hemlighet.  
Å ena sidan har vi alltså frågan om hemligheten och bekännelsen som ett uttryck för något ärligt 
och äkta. Vad som definieras som hemligt är som vi ser i utdraget högst individuellt, och fokus 
verkar snarast ligga på själva den ventil Warren valde att skapa. En ventil för sanna, genuina 
uttryck, oavsett innehåll, ton eller känsla. Genom ”Post A Secret” skapas ett forum för 
gemenskap, möten och kreativitet. Här skapas ett rum för avvikelse, för tabun, för glädje och 
sorg, både för författarna och för läsarna, där hemligheterna oavsett innehåll tas på allvar och ges 
samma utrymme. Individerna som skickar in sina egenhändigt, ofta ytterst välgjorda vykort, får 
en chans till en slags avlastning och att få dela med sig av något de inte berättat tidigare, men 
genom anonymiteten utan risk för att bli bedömda, värderade eller utpekade.  
Å andra sidan skapades Frank Warrens projekt ursprungligen i ett annat sammanhang. Initialt var 
”Post A Secret” menat som ett kollektivt konstprojekt. De första vykorten ställdes också ut under 
några veckor på ett konstmuseum i Chicago, som ett kollage av individers mörka eller 
humoristiska, sorgsna eller hoppfulla hemligheter som hängdes upp för allmän beskådan. I en 
artikel för nätupplagan av The New York Times (2005) beskriver journalisten Sarah Boxer 
projektet som just kollektiv konst. Trots deltagarnas glädjeyttringar om ”Post A Secret” som 
autentiskt och sant, är det hos Boxer en annan bild som visas fram: ”No fakeness? Oh, but there 
is. And it is the fakeness, the artifice and the performance that make this confessional worth 
peeking at. The secret sharers here aren’t mindless flashers but practiced strippers. They don’t 
want to get rid of their secrets. They love them. They arrange them. They tend them. They turn 
them into fetishes. And that’s the secret of PostSecret. It isn’t really a true confessional after all. 
It is a piece of collaborative art” (Boxer, S. 2005).  
Denna beskrivning konstruerar hemligheterna som manipulerade och ytterst genomtänkta. Ofta är 
bild och text mycket finurligt sammanlänkade, deras effekter mångsidiga. Vykortens begränsade 
form tvingar på många sätt författarna till påhittiga sätt att uttrycka sig och kreativiteten får en 
framträdande roll i producerandet av hemligheterna. Det blir ett uppvisande, en presentation, ett 
skådespel av bekännelser. Det hemliga smyckas ut, kläs upp, offentliggörs och konsumeras.  
Mellan dessa två beskrivningar finner vi en spänning och det verkligt intressanta är att vi inte 
tycks kunna betrakta den ena konstruktionen som mer ”sann” än den andra, utan att i så fall 
förlora en del av projektet på vägen, även om de var och en för sig förmedlar två väldigt olika 
bilder av det hemliga.  
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Spänningen mellan den anonyma konsten och den autentiska bekännelsen måste betraktas som en 
slags utgångspunkt i studiet av projektet. Men faktum är att detta lika gärna kan ses som 
resultatet av denna analys. Paradoxen som etablerar projektet växer därmed fram som den 
nödvändiga kontexten i närmandet av ”Post A Secret” som projekt. Denna paradox väcker också 
frågan om hur mycket kontext som är nödvändig för att förstå ”Post A Secret”. Motsägelsen som 
utgör det hemliga är fenomenets kärna, men kan alltså inte förstås om det inte sätts det i relation 
till ett större sammanhang.  
Hemligheternas innehåll spänner också över ett brett spektrum av ämnen och behandlar ofta saker 
vi traditionellt inte associerar med något man döljer eller medvetet inte berättar. Hemligheter 
formas oftast av en uppfattning av något vi inte vill, kan eller vågar berätta för någon annan; en 
händelse som förändrat eller påverkat oss negativt, en pinsam situation, ett handikapp, känslor, 
handlingar eller tankar som vi uppfattar som tabubelagda eller avvikande. Det är sällan glada 
hemligheter förblir hemligheter. Som Frank Warren själv säger i en intervju: ”I think that by their 
nature secrets are usually dark. They can be taboo, politically incorrect, offensive, obscene. In 
many cases they are secrets because we are not comfortable talking about them in public. If we 
have good news or a happy secret it will not be a secret for long” (Lenkert, E. 2007).   
 
Bekännelserna får alltså i ”Post A Secret” en dubbelnatur vilket också genomsyrar de flesta 
utsagornas innehåll. De är både konstverk och känslouttryck, både mörka och ljusa. Här finns 
erkännande av skuld eller skam, av förlåtelse och försoning, men det finns också ett flertal 
exempel på utsagor som behandlar de mera positiva ämnen vi inte främst associerar som 
hemligheter eller bekännelser. Vykort som exempelvis beskriver tacksamhet, hopp, lättnad eller 
kärlek, som i de flesta fall är känslor vi i ”verkligheten” uppmuntras att dela med varandra. Det 
som vid första anblick kan verka spretigt och osammanhängande kan alltså spåras tillbaka till 
denna ursprungliga spänning mellan det hemliga som både resurs och belastning, som både djup 
och yta, som både konst och autenticitet. Ett exempel är följande utsaga: ”I have finally spoken 
my secret out loud, into this envelope, and sealed it forever”.  
Här delar författaren egentligen aldrig sin hemlighet med någon annan, det är inte det primära. 
Motivet verkar snarare ligga i att individen säger den ”högt” för sig själv, men sedan förseglar 
hemligheten i ett kuvert. Det är processen och den offentliga bekännelsen av processen som blir 
central.  
Denna hybrid mellan text och bild och mellan konst och autenticitet kan därför antas bilda en 
spänning också mellan fakta och fiktion. Utsagorna ska samtidigt uttrycka författarens hemlighet 
eller sanning, men detta görs via manipulerade narrativ. Detta har paralleller till postmodern 

berättarteknik, där flera olika genrer, medier och röster kombineras på nya sätt, där spelet med 
olika normer och tankar i vår samtid får utrymme och där iscensättandet av, i detta fall av 
hemligheten, får lika mycket fokus som syftet var med att skriva den. Bildernas blandning av 
högt och lågt, av kollage och motsägelser har också fler likheter med postmodern (snarare än 
modern) konst.   
 

7.1.6 En bekännelse mellan det privata och det offentliga  

Om vi tänker på hemligheten i ”Post A Secret” genom att utgå från denna spänning mellan 
autenticitet och konst, vad händer då till exempel med en distinktion som den mellan det privata 
och det offentliga som oftast tas för given i definitionen av hemligheten. Ta till exempel Googles 
definition av hemlighet såsom den beskrivs i det följande. 
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”Inte öppet, offentligt eller uttalat, något som är privat, dolt, gåtfullt. Tankar som inte uttalas eller något som är gömt. 
Hemligheter kan också delas mellan ett fåtal individer, eller uttryckas genom exempelvis ett hemligt språk. 
Hemligheter står alltså också i relation till dem som inte vet” (www.google.se).  
 
Det som främst beskrivs som privat blir paradoxalt nog offentligt i projektets kontext. Kan en 
hemlighet vara synlig för miljoner och fortfarande vara en hemlighet? Även vad gäller 
bekännelsen kan den traditionellt ofta antas vara en privat angelägenhet. Den kan ske i närvaro av 
exempelvis en präst eller en terapeut, men dessa har då tystnadsplikt.  
Vi måste dock här separera hemligheten från bekännelsen. Det hemliga fokuserar, enligt Googles 
defintion, på det som är undanhållet, outsagt och dolt, medan den i ”Post A Secret” definieras 
genom att den skrivs ner, postas, publiceras och blir sedd av andra. Ju mer ”Post A Secret” växer 
desto mer offentligt blir det dessutom. Det finns på samma sätt något paradoxalt i att Frank 
Warren av sin publicist beskrivs som ”the most trusted stranger in America” (Puente, M. 2007) 
med tanke på att det troligen är få som är engagerade i projektet som inte vet vem han är. 
Projektets dubbla natur verkar alltså inte störa deltagarna nämnvärt, så länge projektet fortsätter 
reproduceras på denna interpersonella och, igen paradoxalt nog, bekymmersfria nivå. Den 
genomsyrande anonymiteten gör att det privata haltar. Något som är privat är enskilt, och 
hemligheterna slutar alltså vara privata i samma stund som de publiceras. De fortsätter dock vara 
hemligheter inom kontexten ”Post A Secret”, främst genom det faktum att de individer som 
främst relaterar till hemlighetens ursprungliga situation fortfarande inte vet (de som hemligheten 
riktar sig mot). För dem är hemligheten fortfarande hemlig och privat.  
Fokuserar vi istället på bekännelsen får offentliggörandet större begriplighet. ”Post A Secret” är 
både varande och görande. Hemligheten är per definition dold, men bekännelsen är öppen och 
offentlig. Den fokus som läggs på det hemliga gör att bekännelsen kommer i skymundan. 
Anonymiteten förvirrar och beslöjar också vår uppfattning av projektet. Vi ser varje enskild 
författare lätta sitt hjärta, bekänna, tillkännage, offentliggöra. Men på sina egna villkor och med 
makten att delge precis så mycket som hon själv behagar att berätta. Foucault menar att makten i 
bekännelsesituationen ligger hos den tigande mottagaren och i traditionella sammanhang 
förväntar vi oss vissa konsekvenser av vår bekännelse, oftast i form av straff, förlåtelse eller 
frälsning. Ingen av dessa beskrivningar stämmer riktigt in på ”Post A Secret”. Här blir istället 
hemligheten offentlig och bekännelsen privat.  
 
Anonymiteten skyddar inte bara individen från de risker för utanförskap eller avvikelse som en 
viss bekännelse kan ge i ”verkliga” sammanhang. Den kan även omvänt visa fram individen från 
en sida som kanske inte får chans att synas i verkligheten, oavsett om den är mörk eller ljus. 
Följande utsaga utmanar onekligen vår traditionella uppfattning om vad en hemlighet är, och 
visar även upp projektets konstruktion av hemligheten som en dubbelnatur: ”I am a dot com 
millionaire but I told my family I missed the bubble”.  
Här är det tydligt att det är det som inte sägs som är kärnan i utsagan. Det faktum att individen 
valt att inte berätta något som för de flesta anses vara en god nyhet gör att utsagan döljer något; 
hemligheten gömmer ännu en hemlighet. Varför har författaren inte berättat? Det är visserligen 
ett offentliggörande från författarens sida, men frågan är hur autentisk utsagan är? Vykortet 
missleder alltså lika mycket som det berättar något, vilket förstås sätter författaren i en slags 
överordnad position. Det är de facto inte så mycket tal om att bekänna en hemlighet, utan snarare 
ett offentliggörande av vykortet som en bekräftelse.  
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7.1.7 Anonymitet och autenticitet-varför projektet tas på allvar 

En viktig distinktion mellan ”Post A Secret” och andra liknande hemsidor är den allvarsamma 
ton projektet fått, vilket också är en del av anledningen till dess framgång. Vad som är intressant 
är, den motstridiga definitionen av hemligheten och bekännelsen till trots, att både Frank Warren, 
medförfattarna och läsarna gemensamt skapar bilden av ”Post A Secret” som ett seriöst medium 
där alla hemligheter behandlas som hemligheter (i traditionell mening). Detta har till stor del med 
projektets faktiska utformning att göra i kombination med skaparens aktiva arbete i att 
upprätthålla sig själv som ärlig och seriös. Låt oss först titta på hur hemsidan bidrar till detta.  
 
1) Betydelsen av hemsidans form i skapandet av autenticitet 
Vad som ofta tas för givet när det gäller Internet överlag är det faktum att det nästan alltid finns 
annonser, länkar eller reklam på sidorna och de bidrar inte bara till en kommersiell ton utan tar 
även fokus från det centrala på sidan, då de ofta består av både rörlig bild och ljud. ”Post A 
Secret” har inga annonser. Detta beror på att Warren låter en stor del av intäkterna från 
försäljningen av böckerna gå till att hålla hemsidan ren från reklam. I kombination med en 
minimalistisk och enkel design och nästan inga länkar alls får vykorten all uppmärksamhet av 
besökaren. Detta visuella lugn ger en rofylld och högtidlig effekt där ögat inte dras till något som 
blinkar eller låter. Att ett projekt dessutom inte annonserar ut sig själv i andra sammanhang är 
något vi kanske oftast uppskattar.  
Det rum som står öppet för bekännelse här liknar inte heller något annat rum där bekännelser 
sker. Det är inte förankrat i tid eller beroende av kontroll eller expertis. Vykorten är inte heller 
långa, ensamma utläggningar i likhet med en biografi utan har från början prägeln av ett 
kollektivt konstprojekt.  
Men autenticiteten sprids även mer konkret genom användarna. Eftersom vykorten skickas och 
publiceras anonymt känner sig individer trygga nog att dela något intimt, skamligt eller 
obehagligt med miljoner andra människor. Anonymiteten har även en funktion av att den bidrar 
till ett mer jämlikt förhållande som ger en anda av en stor familj; människor tröstar, stödjer och 
finns där för varandra. Det finns numera ”färdiga diskussionsteman” på hemsidans nya 
community, där läsare och/eller författare kan prata om hemligheterna som publiceras. I många 
fall är individerna inlästa och oerhört engagerade i enskilda personers väl och ve, de frågar hur 
det har gått eller vad som har hänt efter att en viss hemlighet publicerats. Det är det genomtänkta 
och allvarliga som betonas och sätts i relation till andra, mindre seriösa ”bekännelsesidor” på 
nätet, där tonen är mer lättsam, humoristisk och högljudd.  
Den trygghet och vänlighet som ”Post A Secret” verkar sända ut framträder också i det faktum att 
individerna ur en aspekt är mer förtroliga med (dessa) främlingar än med närstående och 
signifikanta andra i det verkliga livet. Individerna kan så att säga både ha hemligheten och 
bekänna den, vilket också påpekas i flera av de diskussioner som förs på forumet. Deltagarna 
säger sig kunna vara sig själva och inte riskera att bli bedömda eller granskade, vilket gör att de 
också sätter upp en norm för vad som är accepterat beteende på hemsidan. Dock bör det noteras 
att chatforumet sällan för debatter kring hemligheterna eller på något sätt kritiserar någon annans 
värderingar eller synsätt. Här förekommer snarast ett peppande och associerande kring egna 
erfarenheter som anknyter till de olika utsagorna. Till exempel fick en utsaga som handlade om 
att inte våga ha en möhippa av rädsla för att ingen skulle dyka upp, mängder av reaktioner i stil 
med att ”jag skulle gärna vilja komma”, ”jag kan hjälpa till”, ”jag vill gärna vara din vän” eller 
andra liknande positiva reaktioner. I ett meningsutbyte om varför man uppskattar ”Post A Secret” 
säger signaturen ”Airadait”: ”I'm new, but I think I'm addicted. There's a kindness here. A 
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warmth. An understanding. It's like everyone just wants to know and tell everyone else; you're 
not alone” (http://postsecret.blogspot.com).   
Till och med de som uttrycker kritik avslutar med en positiv ton: ”I don't love the PS community. 
I think all the bitching and moaning and complaining you do is just to procrastinate from taking 
control of your life. And yet, day after day, I come here. I post. I read. Go figure.”  
 
2) Frank Warrens roll i skapandet av autenticitet 
Alla vykort går visserligen genom Frank Warren innan de publiceras vilket innebär att han till 
viss del kan behålla och kontrollera konstruktionen av ”Post A Secret” som ett seriöst forum. 
Men framför allt är det de aktiva val Warren gör kring projektet som stärker autenticiteten och 
han är ytterst medveten om det ansvar han har för ”Post A Secrets” ansikte utåt. Han tackade 
exempelvis nej till att vara med i pratshowen ”The Late Show with David Letterman” eftersom 
det skulle innebära en risk att göra narr eller på annat sätt skada bilden av ”Post A Secret”. Hans 
engagemang i hjälporganisationer som arbetar med självmordsbenägna individer signalerar 
ytterligare ansvarstagande och tecken på god vilja. I intervjuer är han mån om att beskriva 
hemligheterna och projektet som helhet försiktigt och respektfullt. Han säger själv att han började 
samla på andras hemligheter som ett sätt utforska delar av sitt eget förflutna, även om han inte 
var helt medveten om att det var det han gjorde (Dubner, J.S. 2007). Genom att se en specifik 
hemlighet som påminde honom om en obehaglig händelse från sin barndom kunde Warren ta tag 
i det han förträngt och berätta för sin familj. Han skrev dessutom själv ett vykort med sin (nu 
”öppna”) hemlighet, postade den till sig själv och publicerade på hemsidan. Allt detta tyder 
ytterligare på att skaparen är som alla andra. Warren är på detta sätt den som satte tonen för hela 
projektet. Redan i den första publicerade boken skriver han: ”This book is dedicated to every 
person who faced their secret on a postcard, released it into a mailbox, and bravely shared it with 
me, the world, and themselves” (Warren, F. 2005). Uttryck som att “möta sin hemlighet” och 
“mod” gör att Warren presenterar “Post A Secret” som ett djupt, innerligt och uppriktigt projekt.  
Man bör dock som forskare förhålla sig något kritisk till den näst intill entydigt positiva bild som 
målas upp, både inifrån och utifrån, från skribenter och texter skrivna om projektet. Goda 
intentioner är en sak, oreflekterade rutiner en annan. Är effekterna enbart av godo om de 
underliggande normer och värderingar som behandlas snarare reproducerar ett visst hierarkiskt 
synsätt än tar upp en seriös debatt om varför dessa aspekter fortfarande behandlas som 
hemligheter?  
Denna inbjudande och trygga underton skulle ur ett Foucaultianskt perspektiv också dölja en 
uppmaning till den bekännelse som jag anser att författarna ägnar sig åt. Men uppmaningen antas, 
som nämnts tidigare inte bara komma från ett oväntat håll, från mediet, utan även ur en känsla av 
att det är riskfritt. Bekännelsen i ”Post A Secret” innehåller återigen inga av de dömande blickar 
eller straffande påföljder en bekännelse i andra sammanhang skulle ge. Man kan drista sig till att 
anta att här finns en uppfattning av bekännelsen som frivillig och självständig snarare än, eller 
åtminstone likväl, som ett tvång eller en skyldighet.  
 
7.2 Analys Del II  
I detta avsnitt avser jag titta närmare på vad vykorten innehåller och vad de bekänner. Detta är 
centralt för syftet i uppsatsen då det är genom innehållet vi kan se om bekännelserna skiljer sig 
från de konventionella varianter vi kan finna (exempelvis en religiös bekännelse). Vad som även 
är intressant är vilka mönster som går att finna och hur vykorten på olika sätt relaterar till normer 
och värderingar i samhället. På vilka sätt reproducerar eller gör utsagorna motstånd mot upplevda 
regler eller krav och vilken relation har de till traditionell bekännelse?  
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I analysen av de cirka 250 ursprungliga utsagorna fann jag 50 grupper av återkommande mönster. 
Jag gjorde sedan en ytterligare tematisering för att få en bättre överblick. Betoningen på dessa 
slutliga 7 teman ligger på identitet/självet och känslouttryck, det vill säga de är de två största 
temagrupperna. Jag presenterar dessa 7 temagrupper nedan och exemplifierar med utsagor från de 
grupper de består av för att ge en idé om vad utsagorna behandlar.  
 

7.2.1 Bekännelse, kropp och ideal  
Detta tema är delvis konfliktbaserat i en klassisk dualism mellan kropp och själ. Kroppen 
konstrueras som ett hinder, ett bihang som individen måste förhålla sig till. Den är både orsak till 
lidande (eller upplevs vara det), samtidigt som den ses som verktyget för att nå lycka. Den lyckan 
bygger i sin tur på det estetiskt vackra. I följande utsaga kan vi se hur författaren presenterar 
upplevelsen av ett samhälle där fysisk perfektion belönas och är nyckeln till ett gott liv: ”I try to 
be content… but the truth is life would be so much easier if I were pretty”. Även om inte denna 
specifika utsaga uttrycker vad det innebär att vara vacker, så handlar det i flera andra utsagor om 
oron att inte kunna leva upp till ett smalt kroppsideal vilket tyder på en massmedial bild av 
idealkroppen som påverkar människors syn på sin egen kropp som ofullständig. Följande utsagor 
visar också på hur idealet påverkar individer så pass att de leder till ätstörningar eller en faktisk 
önskan om att ha ätstörningar för att nå idealet: ”When I eat, I feel like a failure”, ”I truly believe 
all my problems would be solved if only I were not fat!”, ”I envy the willpower of anorexics”. 
Det är tydligt att det är den fysiska presentationen som är den främsta oron förknippad med 
kroppen. Det nämns exempelvis inget om rädsla för sjukdomar, att vilja vara hälsosam eller hur 
ett fysiskt handikapp upplevs. Trots att det förekommer en debatt i medier om framför allt 
modeller och vissa kändisars anorektiska kroppar och hur detta påverkar enskilda individer syns 
inget av denna debatt i dessa bekännelser. Frustrationen i utsagorna ligger i att inte vara perfekt, 
och perfektionen är en smal, anorektisk kropp. Vad säger detta om idealet ifråga? Vad är det 
egentligen för ideal som dessa individer endast kan fantisera och önska i hemlighet? I enlighet 
med den ovan genomförda formanalysen kan vi här kanske säga att det är ett ideal som just 
genom det särskilda medium som ”Post A Secret” utgör kan presenteras som en önskan (eller 
bekännelse) och en hemlighet samtidigt. Eftersom debatten i media kring det smala idealet främst 
handlar om att det är förknippat med en sjukdom, något som människor lider av, skulle det ses 
som avvikande att så att säga önska sig anorexi. Det blir på detta sätt ett ideal som vi samtidigt 
distanserar oss från i verkligheten och ger stöd för i hemlighet. Annorlunda uttryckt bekänner 
individerna att de inte är helt politiskt korrekta i sin önskan att vara smala, men kommer undan 
med det eftersom de förblir anonyma.  
 
Det finns dock även andra sätt att förhålla sig till dessa ideal. En utsaga som utmärker sig i 
innehåll men som fortfarande behandlar kroppen som hinder för att nå lycka visar till skillnad 
från de ovanstående på en process och ett välkomnande av det operfekta: ”I had a cyst on my face 
that ruined the 7th and 8th grade. Now, I love it because it makes me different”. Författaren har 
här visserligen genomgått en förändring och bemöter det som gör henne/honom speciell, men 
utsagan uttrycker också en annan norm, som kanske är speciellt tydlig i det amerikanska 
samhället, nämligen att vara individuell och sticka ut. Den fysiska bristen accepteras i slutändan 
inte som en del av personens kropp, utan som ett medel för att göra honom/henne ovanlig, vilket 
vidare kan beskriva hur visuellt vårt samhälle är. Det är fortfarande det fysiska uttrycket som är 
centralt, inte helt olikt Giddens tankar om kroppen som just ett medel för självförverkligande. 
Kroppens uppträdande är under vårt ansvar och vår kontroll och speglar också våra förändrade 
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värderingar om kroppsligt framträdande (Giddens, A. 1992: 129).  Genom bekännelsen får 
författaren anledning att visa upp sin individualitet.  
 
7.2.2 Bekännelse och sexualitet  
I detta tema rör sig utsagorna kring hur man förhåller sig till sexualitet och sexuell identitet. Att 
prata om sex och att prata om sexualitet är två olika saker. Trots att det i media är vanligt med 
artiklar, kolumner eller frågespalter om sex, finns det fortfarande mycket kring sexualiteten som 
är tabubelagt eller obekvämt att prata om. Författarna ber här inte om råd kring sina sexliv utan 
berör just grundläggande frågor om vad det innebär att vara en sexuell varelse, vilket kanske 
också är ett tydligt uttryckt behov för en seriös debatt kring hur man förhåller sig till sin egen 
sexualitet. Följande tre utsagor behandlar alla hur individen försöker rätta sig främst efter en 
upplevd norm av att sex är och ska vara en central del av våra liv: ”I will never be sexy enough”, 
”Truth is, I don’t like sex”, ”The first time I had an orgasm during intercourse I was 24! He was 
my 11th lover and we’d already been intimate for over 9 months. I thought I was broken”. 
Författaren till den sistnämnda utsagan använder ett utropstecken efter 24 för att förstärka 
uppfattningen av att 24 är en sen ålder för att få sin första orgasm och hur det fram till den 
specifika tidpunkten har funnits en känsla av att det har varit något fel på honom/henne, något 
som var sönder. Detta beskriver i sin tur hur författaren har en tydlig bild av hur sex och 
sexualitet ska vara och vad som uppfattas som normalt. Eftersom utsagorna också presenteras 
som hemligheter kan man anta att det finns en viss skam förknippad med det faktum att man inte 
upplevt en orgasm eller faktiskt inte tycker om sex.  
Precis som Magnus Eriksson beskriver i sin artikel (s. 8) så pratas det mycket om sex i media, det 
reageras och moraliseras och de mer seriösa debatterna kring sex kan ofta bli alltför teoretiska. 
Utsagorna i ”Post A Secret” uttrycker hur människor konkret försöker förhålla sig till sin egen 
sexualitet och det är ur denna aspekt snarare överraskande få vykort som behandlar denna 
osäkerhet. Men de uttrycker också främst problemen förknippade med sexualiteten, inte 
frigörelsen eller det glädjefyllda. Precis som syns i frågespalter kring sex och tv-program som 
exempelvis ”Fråga Olle” (Kanal 5) så finns det mycket som kan gå fel vad gäller samlivet. Vad 
Foucaults nämner i sin analys av bekännelsen finner här konkret form. Genom att bekänna varje 
aspekt av sin sexualitet (det Foucault kallar könet) ska också sanningen komma fram. Sex är den 
ultimata bekännelsen, det som oftast är dolt och tabubelagt.  
Det är dock ingen auktoritär situation där en terapeut eller en ”sexpert” svarar eller ger råd, men 
frågan är om ”Post A Secret” då är anti-auktoritärt eller till och med upproriskt i sitt sätt att 
angripa talet om könet? Knappast. Vad det återigen handlar om är det tvång att prata om sex som 
Foucault beskriver, men i kombination med hemligheten och anonymitetens trygga och riskfria 
famn. Exempelvis behandlar flera utsagor i detta tema sexuella fantasier, onani eller ämnen som 
kanske skulle kunna uppfattas som perversioner. Jag kan inte tänka mig ett bättre forum för att få 
utlopp för dessa tankar än ”Post A Secret”.  
Bekännelsen av alla aspekter av könet finns även i detta temas andra underkategori. Denna grupp 
behandlar sexuell identitet och oron över att ens sexuella preferenser är just avvikande. Främst 
upplevs som problematiskt att vara bi eller homosexuell, vilket exemplifieras i följande utsagor: 
”When do we tell them there will be two brides on the cake?”, ”I am afraid that since my dad is 
gay I might be too”, ”Sometimes I wish I was a boy so I could make out with girls”.  
I den sistnämnda utsagan uttrycks exempelvis att det inte skulle vara accepterat för individen 
(kvinnan) att kyssa kvinnor om hon inte själv är en man, vilket kan antyda att hon upplever bi 
eller homosexualitet som avvikande. Hon reproducerar härigenom heterosexualiteten som norm 
genom att hellre önska sig själv ha ett annat kön än att se sig själv som icke-heterosexuell. 
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Tänkvärt är att uppmärksamma att det är just den sexuella aspekten av att vara man som kvinnan 
uppmärksammar, inte de andra eventuella fördelar hon skulle få som man. Även om ingen av 
utsagorna uttrycker direkt homofobi, finns det en stark oro för att vara homo eller bisexuell. 
Intressant blir därför vidare att sätta dessa utsagor i sin kulturella kontext och fundera över vad de 
berättar om det samhälle vari de är producerade.  
En utsaga uttrycker även en önskan om att vilja byta kön: ”I wish I was born a woman”. Här får 
vi inte reda på anledningen till önskningen, men det faktum att utsagan är en hemlighet tangerar 
på samma sätt det avvikande i att inte passa in i det som representeras och reproduceras som 
heteronormativt.  
 
7.2.3 Bekännelse och identitet  
Detta tema är en av de två största grupperna av de jag funnit, vilket snarast tyder på att individer i 
allmänhet och författarna i synnerhet lägger ner mycket tid och tanke på det Giddens beskriver 
som självprojekt och reflexivitet. Identiteten är på detta sätt något som görs i ett ständigt 
pågående arbete och utsagorna i detta tema presenterar dess olika orosmoment. Fokus ligger 
främst på tillgängligheten av olika subjektpositioner. Med detta menar jag att många av utsagorna 
beskriver hur individen befinner sig i en position men önskar en annan på något sätt oåtkomlig 
roll. Författarna förhåller sig genom hemligheterna till världen på sätt som får tydliga 
konsekvenser för deras självbild och identitet. Utsagorna rör ofta medvetna avvikelser, olika 
livslögner, etnicitet, att uppleva att man spelar en roll eller en längtan efter att vilja vara någon 
utmärkande eller känd. Det gemensamma i temat överlag är dock främst att utsagorna rör 
individens upplevelser av sitt inre och deras ständigt pågående identitetsprojekt. Hur dessa ser ut 
är väldigt olika. Några utsagor rör exempelvis vid ett tvivel gällande individens tro på sig själv 
och sitt eget värde: “I just want to be a good person”, “I’m afraid that deep down I am truly 
unworthy of another person’s love”, “You’re way too good for me”.  
 
Flera vykort kretsar kring en upplevd ambivalens, en uttryckt känsla för, inte bara motstridiga 
subjektpositioner inom individen, utan även hur hårfin gränsen mellan dem ibland kan vara. 
Dessa utsagor visar också på hur brist på koherens uppfattas som avvikande och ett allvarligt 
orosmoment för författarna (något som avhandlades i kapitel 6.1.3): “I am a successful, college-
educated, 50-year-old businesswoman. I still need to count with my fingers to add”, ”I am a 
peaceful person who happens to be filled with violent rage”, “I’m a cheerleader, but secretly I 
deal drugs”, ”I’m a bulimic feminist”. Dessa utsagor visar hur det uppfattas som problematiskt att 
ha ett motstridigt inre liv. Jag ser dock dessa ambivalenta utsagor som befriande, då människor 
sällan är enbart exempelvis goda eller onda. De visar snarare på att det alltid råder inre 
stridigheter hos individen om vem man är, vem man uppfattas som, vem man önskar att man vore 
eller vem man är på väg att bli. Ett ständigt reflexivt projekt om man skulle använda Giddens ord 
(1992: 13). Den sistnämnda utsagan tar inte bara upp två ämnen som är flitigt debatterade i 
media, utan visar också på moderna kvinnors kamp att förhålla sig mellan dessa två sidor och 
finna balans mellan det hon vill, kan, bör och måste. Att uttrycka denna ambivalens som en 
hemlighet innebär också ett motstånd mot en norm att vara koherent, det vill säga att alla sidor av 
ens jag ska stämma överens. Det att vara feminist och lida av bulimi tangerar debatten i temat 
ovan kring kropp och ideal. Här finner vi en liknande bekännelse av två motstridiga aspekter och 
individens behov av att ventilera utan risk. Det är en bekännelse av att inte vara koherent, att 
kanske som feminist ”veta bättre”, men i form av en hemlighet som döljer sanningen.  
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Utsagan om att vara en cheerleader som samtidigt säljer droger berättar på ett liknande sätt både 
om en slags skam att inte vara helt igenom som en cheerleader bör vara, men uttrycker samtidigt 
en negativ bild av normen.  
 
7.2.4 Bekännelse och känslor  
Den största temagruppen vad gäller utsagor behandlar dels ett brett spektrum av relativt negativa 
emotioner som oro, ånger, frustration, skam, skuld eller bitterhet, men här finns även mer positiva 
känslor som hopp, kärlek, tacksamhet eller lättnad.  Detta är intressant eftersom dessa 
traditionellt är emotioner människor gärna delar snarare än döljer, känslor som kanske inte 
spontant räknas som hemlighetsfulla. Definitionen av det hemliga som avhandlades tidigare i 
uppsatsen förklarar denna paradox av hemligheterna i ”Post A Secret” som båda glada och 
mörka, offentliga och privata, konstnärliga och autentiska. Följand exempel tar upp just de ljusare 
aspekterna av tillvaron, men man kan när man läser dem fundera över varför författarna väljer att 
presentera dem som hemligheter. ”For the first time since I was a baby I am finally happy. I’m 
28”, “I feel lighter”, “I believe in my childhood dreams”, ”Thank you!”, “I finally know who I 
am”. Många av dessa utsagor rör vid andra teman som jag har tagit upp, den sistnämnda har 
exempelvis likväl med individens identitet att göra, men jag har valt att gruppera dem under detta 
tema då det är det är den förmedlade känslan som är i fokus för alla dessa utsagor, positiva eller 
negativa. Följande två hemligheter berättar exempelvis inget om författarens bakgrund eller 
framtid, de kommunicerar endast känslan och inget annat: ”I feel guilty all the time”, ”Fuck the 
odds”. Något har hänt eller ska hända, men det är inte händelserna som är i centrum utan hur 
individen känner kring dem.  
Temat rör dock även vid det svåra, och det är också då de får tonen av mer traditionellt mörka 
hemligheter. Känslor av ånger (”I know you didn’t rape me, but I convinced myself that you did 
because I was unwilling to admit that I lost my virginity to you”), rädsla (”I am terrified of 
growing up”), ångest (“My anxiety is out of control”) eller bitterhet (”People don’t change… they 
just find new ways to lie to you”) är i vardagen sådant vi oftare väljer att hålla för oss själva.  
Det är dock främst det faktum att så mycket positiva emotioner får utrymme som är värt att 
ifrågasätta. Det finns återigen närmast en ton av den bekännelseplikt som Foucault talar om (s. 
10), där allt ska ventileras, allt ska berättas. Men de positiva aspekter av känslor som 
kommuniceras hör inte till vanligheterna hos vare sig Foucault, i teologin eller i andra 
bekännelsesituationer. Kanske ser vi här en variation av bekännelsen där sökandet efter sanning 
eller autenticitet sker inte bara genom problemen och smärtan utan även genom glädjen och 
tacksamheten. Att välja ”Post A Secret” som forum innebär dock att det varken handlar om 
förlåtelse eller frälsning, främst på grund av anonymiteten. Bekännelsen är istället riktad inåt, 
mot författaren själv.  
Man kan också anta, i enlighet med projektets familjära bild, att dessa utsagor fungerar som tröst 
eller inspiration för läsare som mår dåligt. På detta sätt kan de fungera som en motpol och svara 
på all den oro, ensamhet eller saknad som ofta uttrycks. Här formas en slags dialog vykorten 
emellan, där utsagor som uttrycker uppgivenhet eller förtvivlan får svar via andra utsagor i ett 
slags ”det kan kännas svårt nu, men det blir bättre”. Troligen publiceras dessa vykort också under 
den premissen. Skulle projektet uteslutande handla om det djupt ångestfyllda i människan skulle 
det också snabbt slå över i en känsla av tröstlöshet. Dessa mer positiva utsagor får en 
uppmuntrande effekt vilket är mycket värt när alla är anonyma och inte kan finna stöd på andra 
sätt.   
Värt att nämna är också en av de två vykort jag funnit i projektet med ett tydligt narrativt uttryck 
där utsagan består av en hel berättelse. Passande nog innehåller den både uppgivenhet och hopp 
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vilket är talande för hela detta tema: ”I call my friend late at night, secretly hoping she’ll fall 
asleep while we’re on the phone. Sometimes she does, and then I lie down to sleep to. I’m in love 
with her and realize it’s probably the closest I’ll ever get to sleeping with her. But for now, it’s 
enough”.  
 

7.2.5 Bekännelse och institutioner  
Detta tema behandlar främst hur individer ställer sig till tydliga traditioner i samhället, aspekter 
där de flesta av oss har klara uppfattningar om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt. De tre 
institutioner som beskrivs är föräldraskap (både att vara och att ha), religion och äktenskap. Det 
handlar exempelvis om en önskan att gifta sig eller motsatt ta sig ur ett äktenskap som upplevs 
som tvingande, en längtan efter att tro på Gud eller en besvikelse över att inte längre göra det. 
Detta tema behandlar de mer generella och traditionella uppfattningarna om vad som utgör ett 
gott och framför allt fullständigt liv, men tar också upp de problem som uppkommer när en 
individ förstår att hon/han inte önskar vara en del av den uppfattningen. Följande utsagor 
presenterar både en önskan att passa in i dessa mönster och ett motstånd mot dem: ”I am terrified 
I will never get married!”, ”When I see an ugly bride, what I’m really seeing is a glimmer of hope 
for the future (maybe I will marry someday)”,”Sometimes I want to run away from home. (I’m 
38, married with a child)”,”Sometimes… I miss God”,”I am afraid to live a Christian life because 
I might miss out on all the fun”. Texterna representerar tydligt olika uppfattningar om vad som 
anses norm inom olika sociala eller kulturella sammanhang. En utsaga är inte bara en individs 
tillkännagivande av något, utan även ett framträdande av normativt beteende. Man bör komma 
ihåg att både äktenskap och religion är tunga institutioner i det amerikanska samhället, och 
utsagorna beskriver tydligt hur exempelvis ett tvivel på sin religiösa tro kan leda till inre 
konflikter. De utsagor som behandlar detta tema är i jämförelse relativt få, men de är klara och 
tydliga i sina budskap.  
 
En stor grupp inom detta tema tar upp barns förhållande till sina föräldrar, och intressant här är 
det relativt entydiga innehållet. Nästan samtliga av dessa vykort handlar om ett sökande efter 
bekräftelse och en brist på kommunikation, vilket inte är specifikt för vår tid utan snarare befäster 
en relativt vanlig uppfattning om glappet mellan generationerna: ”I wish my parents said I love 
you… I can’t remember hearing them say it… ever!”, ”I wish my parents could see me for what I 
am… instead of what I didn’t become”, “I’m sorry mom, I’m spending your money on things that 
are killing me”, “I cut my hair off cus my parents love their salon more than me”.  
Dessa utsagor uttrycker inte bara den enskilde författarens frustration eller behov, utan kan även 
antas reproducera en föreställning om att den yngre generationen alltid är missförstådd och att det 
finns ett glapp i förståelsen mellan förälder och barn.  
Det är när det omvänt är en förälder som skickar in ett vykort som fundamenten skakas om: ”I 
love one of my children”. Oavsett orsak till detta vykort ser jag en tydlig anledning till att det 
konstrueras som en hemlighet och har skickats just till ”Post A Secret”. Anonymiteten kan antas 
vara själva förutsättningen för att författaren till denna utsaga vågade skriva och posta sitt vykort, 
då innehållet är provocerande. Författaren säger inte att hon/han älskar sitt ena barn mer än det 
andra, vilket i sig är känsligt, utan att hon/han älskar ett av sina barn. I detta specifika fall får 
”Post A Secret” onekligen en tung funktion då det är svårt att tänka sig en annan situation eller ett 
annat forum där författaren hade kunnat bekänna denna utsaga.  
 
Många av utsagorna i detta tema skulle också kunna ses som en slags inverterad bekännelse. En 
bekännelse av att ha fallit ur tro. Utsagorna med religiöst innehåll skulle exempelvis kunna ses 
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som en slags hädelse, men tonen är ett fastslagande snarare än fylld av ånger eller skam. Genom 
att använda sig av ”Post A Secret” vill författarna inte ha försoning eller förlåtelse, utan endast 
bekänna ett faktum och deklarera sin sanning. Hemlighetsaspekten och anonymiteten skyddar 
återigen individen från de eventuella konsekvenser dessa bekännelser skulle ge i verkliga livet, 
kanske extra mycket just inom detta tema, då ytterst grundläggande aspekter av ett lyckligt liv 
och hur man bör leva det representeras av dessa institutioner.  
 
7.2.6 Bekännelse som insikt  
Detta tema är framför allt centrerat kring tid. Utsagorna beskriver till exempel ett avslut, ett 
klargörande av en händelse i dåtid, en insikt eller en vilja att vända tillbaka tiden, som alla på 
något sätt fokuserar på en rörelse i handling eller tanke. De tangerar på många sätt andra teman, 
oftast i form av att orsaken bakom rörelsen har med en stark känsla att göra. I många av fallen 
leder rörelsen fram till en insikt, men författarna har valt att beskriva hur de kom fram till 
insikten. Det är alltså processen som är central i utsagan och det visar sig oftast genom imperfekt 
eller futurumformer som förstärker rörelsen i tid. ”If I had a million dollars, I would give it all 
away for one more day with her like it used to be in the beginning”, “Dear Frank, After I created 
my postcard, I didn’t want to be the person with the secret any longer. I ripped up my postcard 
and I decided to start making some changes in my life”.  
Tidsaspekten kan även synas i hur en individ på ett sätt ”tar tiden i egna händer”: ”He wasn’t 
cheating on you. But since you chose to blame me anyway… he will be”. I ett annat fall 
representeras rörelsen av flykt: “I sleep to escape”.  
Dessa utsagor har ofta en uppfostrande ton, på samma sätt som de positiva vykorten i 
känslotemat blir tröstande. Här berättar många av författarna hur de kommit till insikt om saker, 
hur de erkänt sina misstag och kommit ut på andra sidan, kanske med större självkännedom, 
kanske med en upplevelse av att vara mer autentiska. Effekten blir något moraliserande, då de på 
detta sätt behandlar en norm av att göra rätt för sig, en parallell till tanken om att själens 
bekännelser ska göra en till den bästa man kan bli (se s. 14 ovan). Detta uttrycks kanske som 
tydligast i följande utsaga: ”I’m starting to realize that all my problems can’t be blamed on 
anything else but myself-only I can make my life what I want it to be and everyday my self-
control and self-discipline fuck it up more and more. I miss the days when I thought there was 
something wrong with me”.  
Bekännelsen kan paradoxalt nog då fungera som ett slags svar. Det insiktsfulla och moraliserande 
i utsagorna har lika mycket med en omvänd auktoritet som med introspektion och framtvingad 
bekännelse att göra. Här är det tvärtom nästan som om bekännaren är experten som delger oss 
sina erfarenheter.    
 
7.2.7 Bekännelse och bekräftelse 
Nästan alla utsagor i projektet involverar på ett eller annat sätt ett förhållande till andra 
människor, men jag fann ett antal som mer tydligt inriktade sig åt den sociala aspekten av att vara 
människa och som extra tydligt beskriver individens relation till andra. Författarna söker i 
utsagorna dels bekräftelse, tröst eller förlåtelse men de flesta utsagor behandlar ensamhet och hur 
ensamhet ofta upplevs som starkast mitt i en folksamling: ”I wish I were a popular idiot instead 
of a lonely genius”,”9 898 students and I’ve never felt more alone”, ”I feel out of place in a group 
of friends”.  
I vissa fall beskriver författarna också vad de aktivt försöker göra åt sin ensamhet: ”I sent myself 
flowers on Valentine’s day so people at work would think I was dating someone!”, ”When I find 
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a picture on the ground, or at school, I put them in my scrapbook and write a paragraph and 
pretend the people in it are my friends. And I don’t feel so alone”.  
Dessa utsagor berättar om ett djupt behov av bekräftelse hos författarna. Exempelvis antyds att 
man är misslyckad som människa om man inte får presenter på Alla hjärtans dag. Författarna 
verkar också uppleva att det finns ett egenvärde i att vara populär, en uppfattning att man är 
lycklig om man omger sig med många människor, en näst intill kvantitativ syn på vänskap. 
Längtan efter bekräftelse sägs ibland rakt ut i en hjärtskärande desperation: ”See me”, ”For years 
I hurt myself so that he’d notice me”, ”I want to talk to somebody because they care, not because 
it’s their job”.  
På detta sätt verkar författarna också tro att andra har nyckeln till deras välmående. Dock finner 
vi även vykort som, om inte bidrar med en slags lösning, så åtminstone en slags förklaring till 
varför vi söker bekräftelse hos andra, men också hur ”Post A Secret” kan hjälpa till att få dem att 
känna sig som en del av en gemenskap. Intressant nog är flera av dessa vykort också direkt 
adresserade till Frank Warren själv, möjligen för att han ger ett ansikte åt projektet och är den 
ursprungliga orsaken till att forumet finns, eller som jag nämnt ovan, för att han representerar 
någon typ av auktoritet i sammanhanget: ”Sometimes just the act of sharing a painful secret can 
relieve some of the pain”, ”Dear Frank, So many of my secrets are there, without even sending a 
card”, ”Dear Frank, How I wish I could hug everyone and tell them that it’s ok. It’s ok to be 
scared and angry and hurt and selfish. It’s part of being human”.  
Sedan finns det förstås de som aktivt gör motstånd mot den ständiga jakten på popularitet och 
bekräftelse: ”I actually enjoy being an outcast”, ”I think I’d enjoy life on a desert island because 
almost everybody gets on my nerves”.  
Dessa utsagor kan förstås även handla om att författarna försöker lura sig själva att de inte 
behöver andras uppskattning, men i relation till de övriga vykorten i detta tema är de 
uppfriskande i sin individualism.  
 
7.3 ”Post A Secret” och interdiskursivitet  
Trots att innehållet i vykorten vid första anblick verkar vara det mest centrala visar en grundlig 
genomgång av både utsagornas och hemsidans utformning att det visuella har stor betydelse för 
vilken bild som framträder av ”Post A Secret”. En utsaga eller hemlighet ger sällan ett entydigt 
svar, precis som ”Post A Secret” som helhet inte heller kan förstås enbart utifrån en aspekt. 
Projektet inte enbart är den trygga plats för bekännelse eller gemenskap som de deltagande vill få 
det till. Det är också ett uttryck för det behov av trygghet och gemenskap som individerna vill ha. 
Jag kan i analysen urskilja många olika röster i materialet, i vissa fall i en författares konflikt med 
sig själv, i andra mer generella aspekter av livet. Vissa röster vill aktivt informera om lösningar 
på vardagens problematik medan andra helt fokuserar på den inre monologen. Vissa talar om den 
gemenskap de känner när de läser vykorten, andra vill provocera eller ställer sig på tvären. 
Gemensamt är förstås att avsändaren aldrig framträder, men det innebär inte att utsagorna är 
distanserade. Vissa vykort har funnit mycket träffande kombinationer av bild och text, men just 
på grund av bildens mer subjektiva innebörd tolkas utsagorna därför också mycket olika, något 
som även Frank Warren har kommenterat. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det därför svårt 
att helt utläsa vilka rösterna är eller vad de representerar eftersom ingen röst egentligen är mer 
dominerande än någon annan.  
Mer generellt bildar utsagorna i ”Post A Secret” en hybrid av tradition och kreativitet, inte minst 
på grund av hemlighetens komplexa konstruktion, det konstnärliga och autentiska och 
spänningen mellan dessa begrepp. Formen är just en kombination av genrer och medier som 
bildar en ny typ av kreativt uttryck. Som nämndes i första delen av analysen sätter Warren 
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förändring framför konvention vad gäller vykortens utseende och formuleringar. Det gäller alltså 
att vara uppfinningsrik med text och bild på det lilla vykortsutrymmet. Samma utsaga/författare 
kan också vara bärare av flera olika diskurser, ofta motstridiga (exempelvis feministen med 
bulimi) vilket ytterligare tyder på hög interdiskursivitet. Enligt Fairclough skulle detta visa på att 
det pågår en social förändring eftersom ordningen inte reproduceras, utan faktiskt framträder på 
ett eller flera nya sätt genom att flera olika röster (diskurser) får plats och utrymme.  
Men även om nytänkande och kreativitet uppmuntras, återkommer innehållen i vykorten ofta till 
liknande aspekter av socialt liv. Lika ofta som ett vykort kan innehålla en frustration över att vara 
fast i en situation eller till och med en glädjeyttring över att ha brutit sig loss, så reproducerar 
vykorten samtidigt normer och värderingar genom att exempelvis uppmärksamma en rädsla för 
att vara homosexuell, oro över att inte bli gift, att vilja vara smal och så vidare. Hur? Här är själva 
hemligheten och innehållet i utsagorna centralt. Genom att vykorten konstrueras som hemligheter 
konstrueras även innehållen som fortsatta hemligheter. De är bekräftelser på vad som är tabu 
eller avvikande i samhället. Det är på detta sätt inte tal om förändring eller om en vilja att starta 
diskussioner om etik och moral, utan om ett befästande av det vi redan anser kännetecknande för 
hemligheter. Individer meddelar genom ”Post A Secret” att ”detta är min hemlighet” vilket 
innebär hur de upplever att något inte är accepterat att tala om. På detta sätt kan man tala om att 
vissa av utsagorna gör anspråk på att vara normativa. En utsaga som behandlar rädsla för 
homosexualitet förändrar alltså inte den syn på homosexuella som finns i (det amerikanska) 
samhället, utan befäster en heterosexuell norm. Till skillnad från bekännelser i exempelvis en 
terapeutisk situation, där en dialog förs och individen utmanas att fundera över sin oro eller 
rädsla, så handlar det i ”Post A Secret” om att just inte skapa debatt, kanske det många av 
deltagarna väljer att kalla en trygghet i att inte riskera att bli bedömd. Det som uppfattas som 
avvikande eller på annat sätt inbegriper hemlighetskriteriet, fortsätter alltså att vara det efter 
publicering på hemsidan eller i böckerna och reproducerar på detta sätt ett flertal normer i 
samhället. ”Post A Secret” är alltså både ett radikalt och konservativt fenomen, fullt av 
motsättningar och upprepande av normer, i vissa fall även fördomar. Många mönster i samhället 
är grundläggande, tröga och svårföränderliga, men genom de kreativa inslagen i projektet finns 
kanske ansatser till förändringar även av svårrubbade normer. Ett erkännande av deras existens 
och de problem de involverar för individen, exempelvis genom att känna sig avvikande på grund 
av sin sexualitet, är en ingång till att uppmärksamma och börja förändra. Det faktum att så många 
röster hörs (eller rivaliserar) innebär också att nya röster kan komma in. Det är på detta sätt heller 
inte en kamp mellan olika läsningar av texten utan snarare en subjektiv identifiering.  
 
8. Diskussion 
 
8.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen har varit att granska konstprojektet ”Post A Secret” genom att dels titta på 
projektet i relation till en omgivande bekännelsekultur att dels genom att titta på det empiriska 
materialets visuella och innehållsmässiga aspekter och hur de samverkar sinsemellan för att 
konstruera en ny typ av bekännelse. Det har visat sig att varje aspekt av projektet, från dess 
kombination av kommunikationsverktyg och estetik till de former av identitetssökande, 
känslouttryck, normer och sociala värderingar som kan utläsas alla spelar en aktiv roll i hur 
projektet framställs. Mycket förutsätts eller tas för givet av deltagarna, exempelvis att alla 
hemligheter är sanna, att man inte ifrågasätter varandras bekännelser och vilka konsekvenser 
anonymiteten faktiskt får för vad man vågar dela med sig av, vilket jag som forskare kan dra 
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nytta av. Det faktum att utsagorna är just hemligheter avslöjar också mer om författarnas 
värderingar än de troligen inser själva. Genom att bekänna något via ett ”hemlighetsfilter” tror 
man sig vara säker på att inte bli bedömd, men effekten blir istället en förstärkning av vad som är 
accepterat eller avvikande. Denna dubbelhet för oss även vidare in i en diskussion kring Foucault 
och bekännelsen nedan.  
 
8.2 ”Post A Secret” i relation till tidigare forskning 
Detta avsnitt fokuserar på att sätta ”Post A Secret” i relation till den tidigare forskningens två 
övergripande teman; bekännelsekultur och Internet. Inom dessa teman finns det sedan olika 
uppfattningar om vad exempelvis Internet idag har för funktion och betydelse. För tydlighetens 
skull diskuterar jag därför ”Post A Secret” och dess relation till de enskilda temana. Den centrala 
frågan är vilka underliggande förutsättningar de tidigare teorierna har gett projektet i form av att 
bredda diskursen kring bekännelsen, men också hur projektet samtidigt skiljer sig från de tankar 
om bekännelse jag har funnit i den tidigare forskningen.  Vidare för jag avslutningsvis en 
diskussion om konstruktionen av det autentiska i förhållande till projektet och om det kan ses 
som en resurs i forskningssammanhang.  
 

8.2.1 Bekännelsen 
Foucaults beskrivning av bekännelsens historia (främst i relation till sexualiteten) utmynnar i ett 
antagande om bekännelsen som en nästintill naturlig del av vardagen. Vi känner numera inte bara 
en plikt att berätta om det som har med sexualitet att göra, utan om alla aspekter av vårt sociala 
liv. ”Post A Secret” kan ur denna aspekt antas vara en del av bekännelsepraktiken och 
överensstämmer med människors vilja (eller förpliktelse beroende på hur man ser det) att 
bekänna.  
Bekännelse i religiösa sammanhang handlar främst om frälsning (katolicismen) eller gottgörelse 
(protestantismen) vilket i sin tur gör att bekännelsen har en tydlig funktion. Men att bekänna är 
också, eller kanske framför allt, ett erkännande av sanningen. När vi berättar upplever vi att vi 
renar vi oss själva och kommer närmare vårt autentiska jag. Vi är inte sanna mot oss själva om vi 
inte ständigt för denna inre (och yttre) dialog och bekänner. ”Post A Secret” är konstruerat kring 
samma grundläggande tro att sanningen har med offentliggörandet att göra. Deklarerandet av 
hemligheterna, själva handlingen, är bekännande, oavsett vykortens innehåll.  
Trots att ”Post A Secret” aldrig har beskrivits som ett religiöst forum (det är förhållandevis få 
utsagor som tydligt behandlar Gud och religion), så konstrueras och produceras projektet dock i 
USA, ett land där kultur, religion och politik är tätt sammanvävda. Det är inte bara ”Post A 
Secret” som uppmuntrar människor att tala ut. Detta är ett välkänt och tätt återkommande tema 
såväl i tv-serier som i tidningar, film, böcker eller inom politiken. Sett ur denna aspekt blir vissa 
av vykorten näst intill uppmaningar till bekännelse inom ett slags ramverk som den religiösa 
bekännelsen konstruerat: ”Sometimes just the act of sharing a painful secret can relieve some of 
the pain”. Denna positiva inställning till bekännelsen som nyckeln till vår autenticitet kanske bör 
ifrågasättas och det är kanske med en viss ironi som Sarah Boxer döper sin beska artikel om 
”Post A Secret” till ”Bless Me, Blog, for I’ve Sinned” (2005).  
Från en lång tradition av bekännelse i kombination med jakten på vårt sanna jag (ett ständigt 
pågående projekt) reproducerar ”Post A Secret” också denna plikt. I enlighet med Anthony 
Giddens senmoderna samhälle, ett samhälle under ständig omförhandling och revidering, är ”Post 
A Secret” en spegling av inte bara det som oroar oss, utan även lösningen på dem. Att skriva ner 
en hemlighet och se det publicerat kan mycket väl ge lisa eller tröst för den enskilda individen. 
Men varje vykort berättar också gemensamt för läsarna att det är denna ventil som finns, att det är 
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ok tala ut om det som tynger dem och att det kommer att kännas bättre, att bekännelsen kommer 
att rena jaget och vägleda individen i att finna sig själv.  
Vi kommer nu till en viktig och intressant distinktion. Bekännelsen är i ”Post A Secret” ständigt 
antydd men aldrig konkret bekräftad. I en religiös eller rättslig situation är upplägget att det rör 
sig om en bekännelse fullt uttalat. Kanske beror detta på att den konservativa bekännelsen är både 
situationsbunden, auktoritär och dessutom oftast laddad med en tydlig orsak och verkan, 
exempelvis att bli förlåten, frälsad eller straffad. Så är inte fallet i ”Post A Secret”. I Warrens 
presentation används snarare verb som dela, avslöja och bidra och som nämndes på s. 30 väljer 
han också ord som mod och att ”möta sin hemlighet” för att beskriva bekännelserna. ”Post A 
Secret” skiljer sig därmed också, återigen, påtagligt från andra bekännelsesidor på nätet, som 
tydligare går ut med att bekännelsen är central. ”Not Proud: Online confessions” är ett sådant 
exempel. Detta namn antyder också den ofta skamfyllda eller pinsamma situation en bekännelse 
kan vara. Bekännelsen rekonstrueras på dessa alternativa sidor (och ofta i verkligheten) som 
syndig och smutsig, som ett erkännande av individens allra mörkaste sidor. Mellan dessa två titlar 
ser vi därför distinktionen som tydligast. ”Post A Secret” som vid första anblick kanske verkar 
lättsamt blir i förhållande till dessa andra sidor ett desto allvarligare uttryck. Konst kontra 
underhållning. Vad författarna i ”Post A Secret” därför också gör när de skickar in vykort som 
behandlar ljusare delar av tillvaron, är att de konstruerar en ny bekännelse, en bekännelse som 
inte nödvändigtvis är skamfylld eller pinsam. Detta tolkar jag som att det inte är bekännelsen i 
konventionell mening som är orsaken eller motivet, och därför räknas inte heller dess väntade 
effekter. Bekännelsen konstrueras snarare som en del i ett reflexivt projekt och sökande efter 
identitet. Den blir delvis det erkännande av jaget som Foucault beskriver, men utifrån helt andra 
förutsättningar. Detta syns inte minst i själva utsagorna. Att döma av de grupper av utsagor som 
avhandlades i den andra analysdelen presenterar vykorten ett betydligt bredare spektrum av 
bekännelser än de strikta definitioner vi har av begreppet. Bekännelser att identifiera sig med.  
 
Offentliggörandet och dess förväntade effekt av autenticitet, förlåtelse eller rening är i detta fall 
alltså bara den ena sidan av bekännelsemyntet. Foucault menar även att bekännelsen inte är 
frigörande, utan tvingande. Ett maktutövande rentav. Men som behandlats i analysavsnittet är 
rollerna ofta ombytta i kontexten ”Post A Secret”. I och med anonymiteten är det författaren som 
har makten att berätta precis så mycket som hon/han själv vill, på sitt eget sätt. Här finns alltså 
även ett individuellt och frivilligt val, där författaren för en monolog. Detta ger också den 
intressanta effekten av att bekännelsen ofta kan få omvänd effekt. Det är inte vi som läsare som 
tvingar fram bekännelsen likt Foucault menade att den tysta lyssnaren gjorde, utan vi blir snarare 
objekten för vilka författaren bekänner.  
Också den estetiska aspekten går här utöver den konventionella bekännelsen, som både ett 
kreativt instrument och manipulerad konst. Vykortsformatet begränsar utrymmet för uttryck, men 
ger också en ny dimension åt bekännelsen som går utöver dess textuella innehåll.   
Offentliggörandet av hemligheterna ligger även, i enlighet med det konstnärliga i projektet, nära 
en typ av uppvisande eller ett exponerande som på detta sätt blir en parallell till bekännelsen, som 
också är en typ av offentliggörande. Det är återigen den komplicerade spänningen mellan konst 
och autenticitet, mellan uttänkt och välformulerat erkännande och behovet av att tala ut. 
Bekännelsen innebär traditionellt ett avslöjande av något dolt, men anonymiteten bibehåller 
gränserna.  
Denna ständiga dubbelhet och ambivalens är projektets kärna, inte bara vad gäller hur man tar sig 
an varje enskild hemlighet, utan vad gäller ”Post A Secret” som helhet. Det är både frigörelse och 
kontroll, både tvingande och frivilligt. Den traditionella bekännelsens utlovade rening begränsas 
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av det konstnärliga uppvisandet. Men genom det visuella får också bekännelsen individuellt 
uttryck, helt på författarens egna villkor. Makten växlar också, mellan författare och läsare, 
mellan aktiv och passiv, både produktivitet och förtryck. Ett finurligt komponerat vykort kan 
medvetet luta sig mot tillräckligt vedertagna normer för att reproducera dem, men varje utsaga 
innebär också en förändring och bär i sig en potential till fler tolkningar. Det kreativa uppvisandet 
kan ses som iscensättningar av vår samtid; av våra ideal, institutioner, våra känslor eller vår 
sexualitet, men också, i slutändan, en iscensättning av själva bekännelsen som ett verktyg för 
identitetsskapande.  
Bekännelsen är inte en helt egen sak, utan konstrueras som ett slags inträde till en grupp, till 
hemsidans community och till den kollektiva handlingen av att konstruera vykort och därmed en 
ny bekännelse. Detta att utelämna sig belönas med öppna armar, hur nära det nu kan bli när alla 
deltagare är anonyma. Så blir bekännelsen som kanske från början var tänkt att fungera som en 
nyckel till individens inre också en nyckel till en yttre samhörighet. Förlåtelse, rening eller 
fördjupad självförståelse kan inte ske utan motstånd och dialog, men det erkännande individen 
söker blir istället i form av att kanske bli publicerad på hemsidan, bli bekräftad eller genom att 
kunna ta del av andras bekännelser. Reflexiviteten blir interpersonell, bekännelsen kollektiv, 
vilket delvis går emot Foucaults idéer om bekännelsen som subjektiv. Dessa står inte 
nödvändigtvis i ett motsatsförhållande, men vykorten representerar här också något gemensamt 
och samfällt mitt i allt tal om introspektiva självprojekt.  
Bekännelsen i ”Post A Secret” ser inte ut som någon annan bekännelse vi känner till Den är 
gränsöverskridande i sin konstnärliga utformning och den spelar inte efter den konventionella 
bekännelsens regler. Vad vi har att göra med är en kombination av visualiserade och 
materialiserade framställningar av vår samtid.  
 

8.2.2 Internet  
Vad gäller detta tema har debatten i uppsatsen främst handlat om huruvida Internet är något helt 
nytt eller en version av det traditionella. Internet är kanske den domän vars potential också 
diskuteras som mest aktivt inom forskning och media, eftersom det rör vid så många outforskade 
områden. Framför allt är det all den kreativitet som spirar på Internet som framhålls, hur individer 
har möjlighet att skapa nya, virtuella jag, hur man möts och kommunicerar på nya sätt, hur 
världen krymper och, återigen, hur Internet antas bidra till att sudda ut gränserna mellan det 
offentliga och det privata (genom exempelvis bloggar). Det har dock visat sig, åtminstone om 
man ska tro Michael Hardys artikel om att träffa sin partner på Internet, att all denna tillgång till 
nya möjligheter inte innebär att vi faktiskt utnyttjar dem. Snarare verkar vi använda oss av de 
sociala koder vi använder i verkliga livet och applicera dem på Internet, om än modifierat. Vi 
konstruerar alltså inte nya sätt att vara på Internet, med normer och koder som inte gäller i 
vardagen, utan Internet verkar snarare ur denna aspekt ha utvecklats till ytterligare ett sätt att 
mötas, men enligt kriterier vi känner igen och med fördelen av att anonymiteten ger trygghet och 
tid att lära känna varandra på lika villkor. Enligt de slutsatser som Hardy funnit blir individer 
genom Internet mer autentiska eftersom det första intrycket försvinner och människor lär känna 
varandra genom vad de har gemensamt. ”Post A Secret” är dock ingen mötesplats för singlar 
enligt idén om att människorna som deltar faktiskt ska träffas i verkliga livet senare. På samma 
sätt är dessa mötesplatser inte heller några konstprojekt. Autenticitet och anonymitet får helt olika 
funktioner beroende på vilka av dessa sidor vi talar om.  
Vad Internet som verktyg gör är att effektivisera kommunikationen och sprida information till 
fler människor snabbare. Internet gör troligtvis inte människor mer intresserade av att exempelvis 
stödja olika hjälporganisationer eller vara delaktiga i större grupperingar som tillsammans skapar 
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något. Internet gör bara själva processen enklare. Tid och rum är inte längre ett hinder för att 
sprida en idé och jag kan sitta och läsa ”Post A Secret” från en lägenhet i Västerås och känna mig 
lika delaktig i projektet som någon i USA. Anonymiteten, som är Internets största fördel och även 
dess svåraste problem (då många exempelvis blir trakasserade på Internet) bidrar visserligen till 
en mer personlig ton och till att människor vågar berätta mer om sig själva. Men som avhandlats 
tidigare är det viktigt att separera personligt och privat. Anonymiteten verkar främst fungera som 
en säkerhetsåtgärd, ett sätt att minimera de risker man tar med att, i detta fall, berätta en 
hemlighet. Distinktionen mellan offentligt och privat finns kvar, eftersom ingen egentligen vet 
något om någon annan, det enskilda förblir enskilt och hemligheterna förblir hemligheter.  
Internet utgör själva förutsättningen för den förändring av bekännelsediskursen jag här gått 
igenom. Det utgör själva det rum där bekännelsen får utrymme att förändras och förnyas. Varken 
Foucaults idéer eller de traditionella terapeutiska eller religiösa aspekterna av bekännelsen kan 
helt likställas med det vi ser i ”Post A Secret”. Internet utgör därför också, i kombination med 
den visuella aspekten av projektet, att vi här inte har att göra med enbart en enkel illustration av 
bekännelsen utan en ny dimension där det är lika viktigt att se till, inte bara att eller vad vi 
bekänner, utan hur vi gör det.   
 
8.3 ”Post A Secret” och den teoretiska begreppsramen 
Den teoretiska begreppsramen har i stor utsträckning färgat arbetet med både analys och 
diskussion i uppsatsen, inte minst vad gäller Vivien Burrs socialkonstruktionism. Fokus ligger 
inte på något inom individerna utan vad de uttrycker genom sina vykort och vad detta i sin tur gör 
med identiteten. Den utgångspunkt och det resultat som hittills redovisats visar också hur vad de 
uttrycker ger flera olika sanningar om projektet, vilka i sin tur ger oss inblick i deras verkligheter. 
Den centrala diskursiva praktiken som kan utläsas i ”Post A Secret”, bekännelsen, kan ur 
författarnas perspektiv antas ske relativt oreflekterat eftersom de så opåkallat delger oss sina 
hemligheter, vilket visar att bekännelsen uppfattas som en naturlig del av ett livsprojekt. Den 
speglar en kultur som anser att själens bekännelser och introspektion ska öka vår självkännedom 
och göra oss mer äkta.  
 
Den diskussion jag förde om bekännelsen i relation till den tidigare forskningen får ytterligare 
teoretisk substans om vi relaterar bekännelsen och identitetssökandet till Anthony Giddens 
teorier. Hans tankar rör sig i stort kring modernitet och identitet, vilket kan hjälpa till att förklara 
detta projekts specifika version av bekännelsen.  
Enligt Giddens har modernitetens organisering och förändring av det sociala livet även påverkat 
individens sätt att se på sitt eget liv. Vi lever inte längre i cykler där yttre faktorer bestämmer vårt 
sätt att leva, utan har snarare möjligheter att ständigt välja nya vägar. ”Vi har inte en biografi, vi 
lever en biografi som är reflexivt organiserad kring en ström av sociala och psykologiska 
informanter om möjliga liv” (Giddens, A. 1992: 23). Varje del av en individs vardag påverkar 
hela henne och inverkar på hur hennes yttre stämmer överens med hennes inre. Hon är inte en 
och densamma, utan bearbetar, omvärderar och förändrar sig själv beroende på kontext (1992: 
30). Giddens tankar får genom ”Post A Secret” empirisk bekräftelse och kan ses ligga till grund 
för vårt sökande efter något fast och säkert i tillvaron, något autentiskt. ”Post A Secret” uppfattas 
som ett sökande efter något tryggt och tillförlitligt i allt som är flytande och ständigt 
omdefinierat. Reflexiviteten står i förhållande till självet, som ett ständigt omarbetande av 
biografiska berättelser. Denna ständiga reglering lämnar dock individen i ett konstant tvivel och 
ifrågasättande snarare än i en större klarhet (1992: 30f).  
Men även Giddens tankar om utvecklingen av massmedia och elektronisk kommunikation utgör 
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en förutsättning för ”Post A Secret”. Via åtskiljande av tid och rum börjar individen ta in världen 
och prioritera vad som sker, inte efter deras fysiska plats, utan efter en väsentlighetsprincip 
(1992: 38ff). Verkligheten slutar vara här och nu och blir lika mycket en fråga om det 
frånvarande, det som är där (1992: 56). Det blir en fråga om förmedlad erfarenhet, där människor 
överallt på jordklotet samtidigt kan sitta och se exempelvis attacken av Twin Towers. De 
upplever inte med sina sinnen, utan sekundärt genom media, bilder och andras berättelser.  
 
Författaren Juli Zehs skildring av autenticitetshetsen i nätupplagan av Dagens Nyheter (2006) 
tangerar journalisten Sarah Boxers kritik av projektet som just konst snarare än sanning: ”I 
vartenda hörn lockas publiken med doften av äkthet så att de ska kunna berusa sig på illusionen 
om att dela liv och upplevelse. Det verkar som om denna kommunikationens tidsålder med sina 
otaliga former för förmedling och påverkan, av kopior och citat, har skapat en stark hunger efter 
det omedelbara, en hunger som nu ska stillas av den mest konstgjorda av alla uttrycksformer - 
konsten. Samtidigt framkallar känslan av att verkliga människors levnadsöden är ett lätt 
tillgängligt råmaterial för den mediala brännugnen alltmer högljudda krav på ett strängare skydd 
av den personliga integriteten” (Zeh, J. 2006).  
I detta projekt kan man anta att anonymiteten löser integritetens problematik, men den 
omöjliggör också att det verkliga, i den mån det existerar, får framträda på allvar. Det autentiska 
kan antas vara det allra mänskligaste, det ickeperfekta och genuina. Detta kan omöjligt uppnås 
genom ett projekt där ingenting egentligen utmanas, ifrågasätts eller får känslomässiga, spontana 
reaktioner. ”Post A Secret” uttrycker vilka verktyg vi tror oss ha för att möta världen, inte bara 
konkret genom Internet, utan även genom att vi tror att om vi försjunker i oss själva så hittar vi 
rätt.  
Utifrån detta kan bekännelsen antas få funktionen av ett sätt att få just djupare förståelse för sig 
själv, inte helt olikt Foucaults tankar om ett erkännande av jaget. Giddens teorier ger en 
beskrivning av den större kontext i vilket projektet konstruerats och förklarar på många sätt både 
orsakerna till osäkerhet och otrygghet och de förutsättningar och möjligheter individerna har att 
möta dem. Kopplingen reflexivitet och bekännelse ligger i just det senmoderna självprojektet och 
uppfattningen om inte bara att fasta, autentiska jag finns, utan också hur vi tror oss komma 
närmare det. Paradoxen blir därför total. Bekännelsen ska hjälpa oss att erkänna och finna vårt 
sanna jag, men detta jag omdefinieras ständigt och är därför ogripbart.  
 
8.4 Egna reflektioner kring autenticitet 
 
”Truth… can be expressed neither systematically nor conceptually-much less with acts of knowledge in judgements-
but only in art. Works of art are the proper site of truths. There are as many ultimate truths as there are authentic 
works of art.” (Walter Benjamin 2006).  
 
Problematiken kring den spänning som finns mellan konstruktionen av det autentiska och det 
konstnärliga får sin förklaring inte i att det handlar om mörka kontra ljusa hemligheter utan i 
sökandet efter sanning. Så vad är sanning? Frank Warren säger i en av sina intervjuer att han 
främst ser vykorten som konst och att det är vykortets potential att påverka en människas liv som 
är relevant, inte om innehållet är sant eller ej (Lenkert, E. 2007). Man kan dock fråga sig om 
dessa två aspekter går att särskilja. Är det inte just sanningen både individen som bekänner och vi 
som läsare vill åt? Är det inte det autentiska som drar oss till projektet, precis som det drar oss till 
dokusåpor, biografier eller dokumentärer?  
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För att förtydliga vill jag kort ge ett exempel från den litterära världen. Den unga, då 
geniförklarade författaren J T Leroy skrev i början på 2000-talet två kritikerrosade böcker 
(”Sarah” och ”Hjärtat är bedrägligast av allt”) som påstod sig vara helt självbiografiska, in i 
minsta tragiska detalj. 2006 uppdagades det i The New York Times att J T Leroy aldrig funnits, 
utan var en skapelse av en 40-årig kvinna från Brooklyn som tillsammans med bland annat sin 
yngre syster (som uppträdde som den unge författaren under seminarier och bokturnéer) 
upprätthöll denna fantasi under flera år. I samma stund som detta avslöjas förlorade böckerna 
mycket av sin mening och dragningskraft och många läsare upprördes. De upprördes för att de 
räknade med att det de läste var sant. För de flesta låg kittlingen i att alla smutsiga detaljer 
faktiskt hade hänt. Författaren hade så att säga upprättat ett ”sanningskontrakt” med sina läsare 
eftersom böckerna utgav sig för att vara autentiska. På samma sätt hävdar jag, i motsats till 
Warren, att vi förväntar oss att ”Post A Secrets” bekännelser, att dess sanningar, är äkta. 
Filosofen Walter Benjamin beskriver på ett liknande sätt hur vår upplevelse av en bild är starkt 
beroende av bildens autenticitet (Sturken, M. 2001: 123). Äktheten Benjamin talar om handlar 
främst om original kontra reproduktioner av en bild, men jag hävdar att detta går att överföra 
även på det innehållsmässiga. Bekännelsernas anspråk på autenticitet påverkar starkt hur de 
betraktas. Vi dras till det råa och mörka för att det är autentiskt. Eftersom författarna också är 
anonyma tar de inga risker med sina bekännelser och det borde inte finnas någon direkt anledning 
för dem att ljuga. Bekännelsens fundament bygger på att sanningen kommer fram. Warrens 
uttalande om att det inte är relevant om hemligheterna är autentiska eller inte underminerar på 
detta sätt projektets giltighet. Viktigt att påpeka här är att sanning ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är ett relativt begrepp och det är inte tal om att nå en objektiv sanning.  
 
I vardagliga situationer finns alltid någon form av hierarki och maktaspekt i själva interaktionen. 
Att berätta något för en närstående innebär att öppna sig själv, ta en risk och bli bedömd för det 
man berättar, men i ”Post A Secret” behöver den risken aldrig tas. När vi möts ansikte mot 
ansikte är vår bakgrund och vår definition av situationen oerhört relevant för förståelse av den 
faktiska person som står framför oss, och det är samtidigt vårt sätt att komma underfund med hur 
vi bör bemöta varandra. Vi ägnar mycket tid åt att kommunicera vår status, vår plats i samhället, 
vilka vi är eller vad vi står för. Hur vi klär oss, vårt kroppsspråk, vår verbala förmåga, vår 
hudfärg eller vad det än må vara som hjälper oss att presentera oss själva på bästa sätt. De 
ständiga reproduktionerna av sociala uppdelningar vi ägnar oss åt i vardagen kan inte göras i 
kontexten av ”Post A Secret” på grund av anonymiteten. Men om författarna samtidigt använder 
Internet som trygghetsförsäkran för att minimera risken kanske inte bara för att tappa ansiktet 
eller bli bedömd, men även för att få sina värderingar utmanade är frågan om verklig förändring 
är möjlig?  
Människans sökande efter det äkta och sanna är ingenting nytt. Konsten, litteraturen, lyriken, 
modet, filosofin, estetiken, filmen och musiken, allt från1800 – talets romantik till folkmusiken 
på 1960 – talet har satt fantasin, känslan och den subjektiva upplevelsen i fokus. ”Post A Secret” 
skulle på detta sätt kunna inordnas i en lång tradition av sanningssökande och önskan att 
identifiera sig med något som är större än en själv. Men det är inte samma autenticitet vi söker 
efter. Professor Fredrik Svenaeus beskriver i en artikel om autenticitetsjakten ur Svenska 
Dagbladet hur sökandet efter äkthet förändrats på åtminstone fyra sätt; det är något ”man gör” i 
enlighet med ett mönster för att finna sig själv, det är kvasireligiöst i att man försöker finna något 
mer, det är narcissistiskt navelskåderi i att man tar itu med sig själv först innan man orkar ta itu 
med andra och det är ett medel för att nå lycka (Svenaeus, F. 2005). Mot dessa ställer Svenaeus 
existentialismens och postmodernismens tankar om att något autentiskt endast kan nås genom att 
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ta avstånd från konventioner och bejaka sig själv. Men det som bejakas, det eventuella djupet, 
måste vi själva fylla i då det inte finns en fast grund att stå på. Men istället för dessa olika 
fallgropar är det de samtida filosoferna Charles Taylor och Bernard Williams tankar om 
självuttryckande och självbestämmande, inte bara i konsten utan i alla aspekter av ens liv, som 
ska ge självförverkligande och autenticitet. ”Du blir den du är genom det du gör” (Svenaeus, F. 
2005). Genom att gestalta sig själv på ett autentiskt sätt konstruerar du ett sammanhängande 
narrativ. Ur denna aspekt ligger det visserligen väldigt nära vad som sker i ”Post A Secret” där 
själva handlingen av att skapa sitt vykort ofta är det centrala för många författare. Men det är och 
förblir monologa och deklarativa bekännelser. Autenticiteten måste enligt Taylor och Williams 
också ha ett ideal och en uppriktighet. Om autenticiteten ska betyda något måste den 
tankemässigt begrundas och den nås enbart genom att identifieras med exempelvis mod, klokhet, 
trovärdighet, medkänsla, rättvisa eller andra sociala värden som man vill göra till sina. 
Autenticitet enligt Svenaeus artikel och mig stavas mellanmänsklighet och interaktion, där 
individens värderingar speglas och prövas genom andra. Bekännelsen må ha fått nya förtecken 
genom ”Post A Secret”, men den blir i denna kontext också en illustration av hur djupt vårt 
reflexiva projekt har påverkat vårt sätt att närma oss de mer existentiella aspekterna av tillvaron. 
Här finns något oförutsägbart, den potential till förändring jag nämnde tidigare, men den kanske 
behöver konkretiseras för att inte riskera att reproduceras och reduceras till ytterligare ett medium 
för ett inre sökande och därmed förlora sin nyckel till äkta befrielse.  
 
8.5 ”Post A Secret”, bekännelsekultur och tidsanda  
I sin iver att berätta hur ”Post A Secret” har förändrat deras liv konstruerar projektets deltagare en 
myt kring det. Den nästan överväldigande positiva respons som projektet får sprids som ringar på 
vattnet och skapar en vad man i media brukar kalla ”buzz” (även detta en nymodighet, inte främst 
i reklamsammanhang). Trots att det är Frank Warren som är grundaren till ”Post A Secret”, är det 
inte han som upprätthåller det, utan deltagarna; författarna, läsarna och konsumenterna. Det är 
den lyckade kombinationen av ”samtidsfavoriter” som gör ”Post A Secret” till en sådan virtuell 
framgång. Med dessa menar jag vår tro på att bekännelsen ska lösa problem, vårt sökande efter 
bekräftelse och gemenskap, vårt behov av nyheter, vårt alltmer rutinmässiga bruk av Internet, 
vårt sökande efter våra inre och sanna jag och framför allt vår fascination av sanningen. Fiktiva 
berättelser om övergrepp, ångest, kärlek, sex, ätstörningar eller tvivelaktig moral tar vi idag för 
givna, de är nästintill klichéer i vissa sammanhang. Men det är en viss skillnad på påhittade 
historier, romaner, filmer eller tv – serier, och att faktiskt bekänna (delar av) sitt privatliv. Om det 
dessutom är så att majoriteten av deltagarna i ”Post A Secret” tar detta offentligt personliga för 
givet har något i grunden kanske förändrats. ”Post A Secret” är i så fall inte anledningen till detta, 
utan ett symptom på en offentlig bekännelse. Journalisten och författaren Daniel Björk säger i en 
diskussion om det privata och offentliga i tidningen Rodeo följande: ”Någon måste slå ett slag för 
vår samtid. Vi försöker hålla fast vid en tid då man inte tvättade sin byk i offentligheten, men den 
tiden är över och därför är vårt motstånd konservativt.” (Wirfält, J. 2007).  
Här finner vi återigen projektets kärna. ”Post A Secret” är, paradoxalt nog, både autentiskt och 
manipulerat. Det har upprättat ett sanningskontrakt som det omöjligt kan efterleva. Det är en del 
av en större bekännelse och äkthetskultur, men varken skapare eller deltagare verkar vara 
medvetna om den kopplingen. Samtidigt bidrar projektet till att konstruera och upprätthålla denna 
bekännelsekultur genom att själv öppna upp för en möjlighet att dela med sig av sina 
hemligheter. Bilden som framställs av projektet gör dock att vi inte spontant förknippar det med 
bekännelse, varken i gammal eller i ny form.  
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För Frank Warren, författarna och läsarna av ”Post A Secret” handlar projektet istället om att ha 
funnit ett tryggt forum att fritt få ventilera aspekter som på olika sätt inte riktigt accepteras i 
samhället. Den känsla av äkthet och seriositet som Warren lyckats skapa och upprätthålla är 
positivt för de inblandande, men framför allt är det positivt för mig som utomstående forskare. 
”Post A Secret” är en plats där det mänskliga hjärtats farhågor får fritt spelrum. Genom 
anonymiteten finns det inget som håller författarna tillbaka, och de behöver heller inte oroa sig 
över att bli bedömda efter publicering på grund av den artiga tonen på hemsidan. Detta ger 
forskaren en fantastisk inblick i vad människor idag oroar sig över och framför allt, hur 
samhällets hierarkier ser ut, ett slags tvärsnitt av verkligheten. Hur mycket vi än tror att 
förändringar har skett, hur jämställdhet eller jämlikhet sägs ha förbättrats och utvecklats, vad som 
än diskuteras i media, så finner vi i ”Post A Secret” facit. Hur långt har öppenheten kring bi eller 
homosexualitet egentligen kommit? Vilket kroppsideal gäller idag och hur påverkar det individer 
och kanske framför allt vem påverkas? Hur ställer sig individer till de stora, traditionella 
institutionerna i samhället som exempelvis äktenskapet, och vad händer när de inte passar in i 
normen? Vilka kriterier tror sig människor behöva uppfylla för att nå lycka, eller vad de upplever 
som lycka?  
 
Om verkliga förändringar av påtvingade regler eller hegemoni ska kunna ske måste de först 
synliggöras och erkännas. Om det fortfarande finns starka upplevelser av att homosexualitet, att 
ha en viss hudfärg, kroppsform eller kön, att inte vara gift eller inte tro på Gud räknas som 
avvikande innebär det att vissa traditioner och normer har starka förankringar i människors 
medvetande. I dessa förändringens tider bör man kanske också ge projektet ytterligare några år 
för att se dess verkliga effekter, eftersom individer idag, mig själv inkluderat, har en tendens att 
bli väldigt intresserade av ett fenomen, men också snabbt tröttna för att sedan gå vidare till nästa 
spännande projekt. ”Post A Secret” är i allra högsta grad en resurs, men inte den typ av resurs 
som antyds vid första anblick. Hur mycket deltagarna än prisar dess terapeutiska, renande och 
solidariska egenskaper bör man, som även nämns i den lilla kritik som framkommit om projektet, 
behandla dessa aspekter med en nypa salt. Vi behöver dock ”Post A Secret” eftersom det består 
av en unik kombination av genrer och begrepp som är nödvändiga för att få svar på hur 
människor faktiskt relaterar till sin omvärld idag och vilka verktyg de använder för att förstå den. 
Det är som det tvärsnitt av människors skrupelfria och ocensurerade bekännelser som projektets 
största resurs ligger och som det verktyg för samtidsanalys som det kan användas till.  
 
8.6 Självkritisk diskussion 
Det var problematiskt att hitta sätt att angripa fenomenet, mycket på grund av att jag rörde mig i 
relativt outforskad terräng. Varje aspekt av arbetet krävde också reflektion eftersom många 
begrepp inte har samma innebörd i projektet som i mer traditionell mening (exempelvis 
hemligheten). Val av metod var till viss del given genom det socialkonstruktionistiska synsättet, 
men samtidigt fanns det ingen av de diskursanalytiska metoderna som helt överensstämde med 
min undersökning och dess innehåll. Faircloughs metod fungerade väl med analysen av 
utsagorna, men det innehållsmässiga i projektet var endast en del av analysen och diskussionen 
vilket komplicerade arbetet. Analysen har i många aspekter också varit en fråga om tolkning, och 
det är möjligt att någon annan skulle kunna utläsa fler gemensamma röster i utsagorna än vad jag 
har gjort. Kritisk diskursanalys har dessutom ett ideologiskt inslag som granskar makten i 
materialet vilket inte tydligt går att analysera i mitt material. Det är ur en aspekt dock inte heller 
så angeläget på grund av anonymiteten som gör klassiska uppdelningar eller kategoriseringar 
(kön, etnicitet, ålder, klass) omöjliga att utläsa. Det stora fokus jag lade på den tidigare 
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forskningen för att få förståelse för fenomenet gjorde också att undersökningen gränsade till en 
teoretisk uppsats. Den kontinuerliga reflektion som varje begrepp krävde gjorde också 
distinktionen mellan olika delar i uppsatsen svår att avgöra. Jag såg det dock till stor del positivt 
att deltagarna i projektet var anonyma då det ytterligare gav underlag för mitt val av teori och 
metod (det vill säga att inte söka bakomliggande orsaker till författarnas val av att dela sina 
hemligheter). Det har också varit svårt att begränsa sig, då projektet rör vid många av vår samtids 
debattämnen, forskningsområden och samtidigt nya, spännande aspekter av tillvaron.  
 
9. Fortsatt forskning 
Diskussionen om mediets funktion som tas upp i Aslama och Panttis artikel om realityshower och 
dokusåpor har nämnts men inte riktigt fått utrymme i denna uppsats. I fråga om bekännelse i 
televisionens kontext hävdar de att det varken är traditionella auktoriteter eller andra personer 
eller grupper som får individen i fråga att vilja berätta något; det är mediet som konstruerar 
plikten, mediet som förutsätter bekännelsen. Denna uppsats kan på ett sätt ses som ett 
komplement till deras tankar, men bär också intressanta fortsatta frågeställningar kring just 
Internets vidare effekter och kring själva mediet som möjliggörande för vissa aspekter av våra liv 
snarare än andra, vilket också kräver också ytterligare fokus på vad som sker i relationen mellan 
Internet och verkligheten, där det fram till idag snarast handlat om vad som sker inom Internets 
sfär. I denna uppsats har även Internet framställts som främst en trygg plats där individer har 
större kontroll och tar mindre risker. Men Internet är också osäkert och otryggt i många andra 
aspekter vad gäller personlig integritet, intrång eller annat och även denna sida av mediet behöver 
granskas då det påverkar individers användande av Internet. Detta anknyter även till den visuella 
aspekten av både detta och liknande projekt vilket skulle kunna utvecklas ytterligare. Vad sker 
hos betraktaren, hur kan man ställa dessa vykort i relation till annan konst och hur fungerar 
interaktionen mellan bild och text på ett djupare plan?  
Diskussionen kring autenticitet, som idag främst kretsar kring subjektiv introspektion är också en 
fråga för vidare forskning. Precis som nämns i Svenaeus artikel handlar det i debatten oftast om 
hur vår ständiga känsla av otillräcklighet och otillfredsställelse ska fyllas genom självhjälp med 
ledord som ”To thine own self be true” eller ”The kingdom is within you”. Diskussionen kring 
sökandet efter ens sanna jag debatteras en del i media men inte är lika frekvent avhandlad i 
forskningssammanhang.  
Intressant skulle slutligen vara att sätta ”Post A Secret” i relation till de nya teorier om neo-
tribalism och andra människors betydelse för att nå verklig självkännedom som skulle kunna 
bidra med alternativa sätt att ta sig an samtiden.  
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10. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera konstprojektet och bloggen ”Post A Secret” utifrån ett 
bekännelseperspektiv i allmänhet och ”Post A Secret” som en ny typ av bekännelse i synnerhet. 
Projektet baseras på att individer anonymt skriver ner en hemlighet på ett egenhändigt gjorda 
vykort och skickar in till skaparen Frank Warren som publicerar dem på hemsidan. Den tidigare 
forskningen behandlar två övergripande teman; bekännelse och Internet. Dessa får stort utrymme 
i uppsatsen på grund av att projektet är en kombination av flera olika medier och infallsvinklar 
och behöver förstås utifrån den kontext i vilket det konstrueras. Den teoretiska och begreppsliga 
referensramen ger bakgrund och förståelse för den samtid inom vilken bekännelsen förstås. Med 
Vivien Burrs socialkonstruktionism i grunden arbetar jag med Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys för att analysera vykortens form och innehåll i varsin del och undersöker även hur 
de samverkar till att konstruera bekännelsen I analyskapitlet avhandlas även hur projektet 
konstruerar hemligheten, det autentiska uttrycket, det vill säga på vilket sätt projektet uppfattas 
som ärligt och seriöst och vad anonymiteten får för konsekvenser för projektet. I en avslutande 
diskussionsdel för jag ett resonemang kring den hur vi kan se ”Post A Secret” som en ny typ av 
bekännelse då den främst fokuserar på ett identitetsskapande snarare än ett tvång, men också hur 
kombinationen av medier och genrer tillsammans med anonymiteten och det estetiska skapar en 
spänning mellan aktör och betraktare. De förändringar jag funnit gör också ”Post A Secret” till en 
resurs för att förstå vår samtid genom utnyttja anonymitetens frispråkighet, men kan även 
användas för att se hur autenticiteten idag söker nya vägar.  
 

Nyckelord: Internet, blogg, Michel Foucault, bekännelsekultur, social konstruktionism, diskurs, 
autenticitet, hemlighet, anonymitet, identitet 
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