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Sammanfattning/abstract 
När människor drabbas av en traumatisk kris som raserar deras vardag tvingas de till att för-
söka bygga upp sin tillvaro igen. Vissa gör detta genom att blogga om sina tankar och känslor 
rörande krisen. Vad kommer det sig att så många väljer att visa upp sitt lidande i ett offentligt 
forum? Med hjälp av grundad teori undersöker vi de mest centrala aspekterna av och omkring 
krisbloggande för att skapa en större förståelse för detta nutida fenomen. Genom intervjuer 
och studier av bloggar framkommer det att personer som bloggar får möjlighet att på egna 
villkor göra sin röst hörd, sprida sin berättelse och reflektera över sin egen resa. Detta, samt 
det stöd som de får genom återkoppling från läsarna, gör att de upplever ett ökat välmående. 
Med hjälp av utvalda delar från Giddens teori om det senmoderna samhället placerar vi fe-
nomenet krisbloggar i en nutida kontext och genom Franks teorier om narrativ förklarar vi 
hur viktigt det är att få skapa och dela sin berättelse för människor som drabbats av någon 
form av kris. 
 
When people suffer from a traumatic crisis that destroys their lives, they are forced to try and 
rebuild their everyday lives again. Some do this by writing blogs about their thoughts and 
feelings regarding the crisis. Why is it that so many people choose to display their suffering 
in a public forum? With the help of grounded theory, we investigate the most central aspects 
of blogging about traumatic crises in order to create a greater understanding of this contem-
porary phenomenon. Through interviews and the study of blogs, it is revealed that the people 
behind the blogs are able to make their voices heard on their own terms, to spread their story 
and to reflect on their own journey. This, alongside the support they recieve through the 
feedback from their readers, make them experience increased well-being. With the help of 
selected parts from Giddens' theory on modernity, we place the phenomenon of cirisis blogs 
in a comtemporary context and through Frank's theories regarding narratives, we explain how 
important it is to create and share stories for people affected by some form of crisis.  
 
Nyckelord/keywords: krisartade händelser/crises, krisbloggar/crisis blogs, narrativ/narrative, 
självterapi/self-therapy, grundad teori/grounded theory 
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1. Introduktion 
I alla tider har människor delat sina berättelser med varandra. Genom dem har man utbytt 
information, spridit tankar, idéer och känslor samt byggt upp relationer. Historier spreds först 
muntligen, för att sedan skrivas ned för hand och spridas vidare. Genom boktryckarkonsten 
kunde berättelser spridas till allt fler och förevigas. Med uppkomsten av internet och sociala 
medier blev det lättare för gemene man att med en knapptryckning publicera den egna histo-
rian. Att använda sig av bloggar har blivit ett verktyg för att göra sin röst hörd och sprida sin 
berättelse. 
 
Bloggande som fenomen uppstod i mitten av 1990-talet och tros ursprungligen ha startat ge-
nom att internetanvändare skapade hemsidor med länkar till andra intressanta websidor samt 
skrev kommentarer om dessa. Ordet blogg härstammar från dessa länksamlingar genom en 
förkortning av ordet weblog, vilket kan förklaras som en loggbok över användarens eget sur-
fande, där denne tipsade om intressanta sidor på webben. Kring dessa weblogs skapades soci-
ala nätverk där olika användare länkande till varandra. Genom att speciella gränssnitt skapa-
des, där användarna inte behövde några kunskaper i programmering, blev det möjligt för alla 
med tillgång till internet att skapa en egen blogg, oftast utan kostnad (Våge, 2005:9-13).  
 
En blogg har ofta formen av en öppen dagbok på internet, där användaren kan skriva regel-
bundna inlägg med personliga iakttagelser och synpunkter, länka till relaterade webbsidor 
samt lägga upp bilder och videor. Bloggens läsare har ofta möjlighet att kommentera inläggen 
(www.ne.se). Texterna på bloggen presenteras i omvänd kronologisk ordning, där de senaste 
texterna ligger längst upp (Våge, 2005:9). 
  
Bloggar spelar även en stor roll i det politiska livet. Efter attackerna mot World Trade Center 
den 11 september 2001 startades en mängd bloggar som spred fakta om händelsen och året 
därpå dök det upp alltfler politiska bloggar vilka skapade debatt kring ämnen som tradition-
ella medier ignorerade. I länder där censuren stoppar vanlig nyhetsrapportering blir istället 
bloggen ett viktigt uttrycksmedium (Våge, 2005:16-21).  
  
I Sverige använder drygt 90 % av befolkningen internet (Findahl, 2014:9). År 2009 bloggade 
5 % av Sveriges befolkning och lika många till hade någon gång bloggat. Vanligast var att 
bloggaren skrev om sig själv i dagboksform, vissa bloggar var politiska och en av fyra blog-
gar hade ett speciellt innehåll så som en hobby eller specialintresse (Findahl, 2009:31-33). 
Det är fler internetanvändare som läser bloggar än som själva skriver, i det dagliga använ-
dandet är det tio gånger fler som läser bloggar än som skriver. Bland de kvinnliga internetan-
vändarna är det 13 % som dagligen besöker någon blogg, för männen är motsvarande siffra 5 
% (Findahl, 2014:9, 27, 31).  
 
Under 2013 var skrivandet och läsandet av bloggar mycket utbrett bland flickor från tolvårs-
åldern och uppåt. I åldern 16-25 år var det 74 % som ibland läste bloggar. De unga kvinnor-
nas bloggar riktade sig främst till nära vänner, men bloggerskorna väntade sig även att mer 
avlägsna bekanta skulle läsa och vissa riktade sig till hela världen (Findahl, 2013:35).  
 
Som framkommit ovan är bloggande ett fenomen som är både kostnadsfritt och lättillgäng-
ligt, vilket gör att de med tillgång till internet och dator kan publicera sina texter på ett offent-
ligt forum där de kan läsas och kommenteras av andra. De som bloggar får möjlighet att visa 
upp den bild av sig själva som de vill att andra ska se, en putsad fasad som visar fram dem i 
bästa dager. Trots denna möjlighet är det dock många som väljer att visa en bild av sin verk-
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lighet som befinner sig långt bort från det som är finputsat, tillrättalagt och socialt önskvärt. 
Många bloggar om en vardag med sjukdom, ångest, olycka och lidande där berättelsens fokus 
ligger på en krisartad händelse.  
 
En traumatisk kris definieras av Nationalencyklopedin som en reaktion på en svår situation 
där individen inte har förmåga att hantera det som hänt utan stort lidande. Den smärtsamma 
händelsen som utlöst krisen är något som är utanför det normalt förväntade och som hotar 
personens möjlighet att ha en tillfredsställande tillvaro (www.ne.se). De bloggar som berör 
sådana kriser behandlar bland annat egen eller närståendes sjukdom, en nära anhörigs bort-
gång eller något som påverkar en person på ett starkt negativt sätt. Dessa bloggar vittnar om 
rädsla, ilska, en känsla av orättvisa och stark smärta, såväl psykisk som fysisk. Med de möj-
ligheter som finns att skapa en tillrättalagd och lycklig berättelse, vad kommer det sig att så 
många väljer att i sina bloggar fokusera på det som är traumatiskt, smärtsamt och olyckligt? 
Vad driver dem att blotta sig så i sina berättelser? Vad får de ut av att lägga ut sina liv och 
tankar på internet?  
 
Då många skriver bloggar om krisartade upplevelser (som vi hädanefter kommer att benämna 
krisbloggar) blir det relevant att undersöka vad detta bloggande har för betydelse för indivi-
derna. Något driver dem till att dela sin berättelse och det är troligt att de får ut något av sitt 
bloggande som inte går att mäta i pengar eller den belöning man kan få av att visa upp en 
önskvärd fasad. Genom att undersöka denna typ av bloggar hoppas vi kunna lyfta deras bety-
delse för individerna bakom dem och på så vis skapa större förståelse för detta fenomen, vil-
ket tar en allt större plats i dagens samhälle.  
 
2. Syfte och frågeställning 
Inom ramen för denna uppsats undersöker vi varför vissa personer som har varit med om en 
krisartad livshändelse bloggar om det som har hänt och vad bloggandet innebär för dem. Vi 
undersöker således krisbloggandets betydelse för individen och inte de negativa händelserna 
eller narrativen i sig.  
 
Vi använder oss av grundad teori (GT) och närmade oss till en början fenomenet så förutsätt-
ningslöst som möjligt, med utgångspunkt i problemområdet "bloggande om krisartade livs-
händelser". Detta problemområde, vilket sedan låg till grund för vår datainsamling, kom un-
der arbetets gång att revideras och utvecklas till en mer specifik frågeställning. Detta skedde i 
takt med att data allteftersom kom att peka ut de mest centrala aspekterna av krisbloggande. 
Den slutliga frågeställning som denna uppsats utgår ifrån är som följer:  
 
Vilka är de mest centrala aspekterna av och omkring krisbloggande? 
 
3. Disposition 
För att tydliggöra hur vi har besvarat vår frågeställning har vi delat upp studien enligt föl-
jande: efter inledning samt syfte och frågeställning följer tidigare forskning relaterad till vår 
studie. Denna är indelad i följande fyra teman: nätverkande och socialt stöd på internet, be-
rättande och dess effekter på hälsan, bloggande och dess effekter samt bloggar och tillfrisk-
nande. Varje tema avslutas med en sammanfattning som lyfter fram det som är mest relevant 
i relation till vår studie. Därefter sammanfattas all tidigare forskning i ett kort stycke och vi 
nämner vårt bidrag till denna. Sedan följer metodavsnittet, där vi presenterar grundad teori, 
förklarar varför vi valde denna metod samt hur vi har förhållit oss till den under studiens 
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gång. Sist i denna metoddel presenterar vi våra reflektioner över de etiska ställningstaganden 
som varit relevanta för oss under studien. Efter denna reflektion presenteras vårt resultat, vil-
ket är uppdelat i tre delar. Först redogör vi för de kategorier vi funnit, för att sedan belysa 
relationen dem emellan och avslutningsvis presentera en sammanfattning av resultatet, vår 
grundade teori. Därefter redogör vi för vår diskussion kring resultatet och dess koppling till 
tidigare forskning. Efter detta presenterar vi och diskuterar vår teoretiska referensram kopplat 
till vårt resultat. Denna referensram består av teorier av Anthony Giddens och Arthur W. 
Frank. Detta följs av en diskussion kring metoden och vår forskningsprocess där vi reflekterar 
över vissa metodologiska aspekter och självkritiskt granskar vår egen insats. Avslutningsvis 
presenterar vi förslag till vidare forskning.  
 
4. Tidigare forskning  
För att inte bli alltför styrda av tidigare forskning inom vårt valda område valde vi att för-
djupa oss i forskningsartiklar först i slutet av vår studie, efter den forskningsfas som i GT 
kallas för den selektiva fasen (för en beskrivning av denna fas, se metodkapitlet). Vi sökte 
efter forskning som relaterade till vårt problemområde och fann flera artiklar om bloggande i 
allmänhet samt några artiklar som berörde bloggande om sjukdomar och trauman. Förutom 
dessa valde vi även att söka forskning gällande narrativ, då vår studie visade att det centrala i 
bloggande var möjligheten att föra fram den egna berättelsen, det egna narrativet. I vår studie 
framkom även betydelsen av de nätverk som bloggandet medförde. Vi valde därför att även 
inkludera tidigare forskning om andra former av nätverkande på internet, så som sociala nät-
verk och internetbaserade stödgrupper. Trots att dessa artiklar inte direkt berörde bloggande 
ansåg vi att de var relevanta, då vi kunde se hur skapandet av narrativ i en blogg leder till 
olika former av kontakter och nätverk på internet. 

Vi sökte i forskningsdatabaserna Discovery, Sociological Abstracts och Sage Journals 
och fann tio artiklar genom användning av sökord som vi bedömde vara relevanta för vår 
studie. Dessa sökord valdes utifrån de data som framkommit i vår studie och var som följer: 
blog, blogging, why blog, trauma, recovery, self-therapy, narrative, online social support, 
community, illness, cancer, story och voice. Vi har kategoriserat den tidigare forskningen 
under följande teman: nätverkande och socialt stöd på internet, berättande och dess effekter 
på hälsan, bloggande och dess effekter samt bloggar och tillfrisknande.   
  
4.1. Nätverkande och socialt stöd på internet  
Bloggande är ett fenomen som möjliggjorts genom uppkomsten av internet. Bloggen blir en 
del av ett större nätverk och den skapar tillfällen till interaktioner med andra internetanvän-
dare. En blogg kan därmed liknas vid ett socialt nätverk där man kan kommunicera med 
andra, dela länkar och ge varandra tips och stöd. I detta tema kommer vi att behandla tidigare 
forskning som rör hur nätverkande och socialt stöd på internet påverkar personers välbefin-
nande.  
  
Obst och Stafurik (2010) genomförde en studie med syfte att undersöka huruvida människor 
med fysiska funktionsnedsättningar fick ökat välmående genom medlemskap i särskilda web-
sidor för andra med samma funktionsnedsättning. En online-enkät skickades till 160 deltagare 
(mellan 18-64 år) runt om i världen, som alla var medlemmar i en sådan grupp. Frågorna 
rörde skillnaderna i det sociala stöd som deltagarna fick offline och online, de vanligaste 
formerna av stöd som mottogs online samt hur medlemskap i en sådan grupp påverkade del-
tagarnas välmående. 
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Resultatet av studien visade att ju mer tid en person tillbringade online, ju starkare var 
känslan av att vara medlem i en gemenskap och det upplevda sociala stödet. Den vanligaste 
formen av socialt stöd online var moraliskt stöd. Medlemskapet gav tillgång till ett stort nät-
verk med andra som delade liknande livshistorier, intressen och värderingar och det sociala 
stödet och upplevelsen av gemenskap var positivt kopplat till deltagarnas välmående vad 
gällde positiva relationer med andra och personlig utveckling.   
  
Detta resultat liknade resultatet i en studie av Jung Oh, Ozkaya och LaRose (2013). De ge-
nomförde en kvantitativ studie i syfte att undersöka huruvida stöttande interaktion på sociala 
nätverk påverkar hur man använder dessa nätverk samt ifall användandet bidrar till positiva 
känslor så som en känsla av gemenskap och tillfredsställelse med livet. Genom snöbollsurval 
hittades 339 amerikaner mellan 18-81 år som under en femdagarsperiod fick fylla i enkäter 
om vilka sociala nätverk de besökt, hur länge de var där, vilka de interagerade med, hur 
denna interaktion såg ut och hur de mådde direkt efter interaktionen. 

Studien visade att individer som besökt sociala nätverk och deltagit i interaktioner där 
de fått eller gett socialt stöd upplevde ett större välbefinnande efter besöket. Av resultatet 
framkom även att det inte är storleken på nätverket som är avgörande för välbefinnandet, utan 
att det handlar om kvaliteten på interaktionerna, om man ger och mottar någon form av soci-
alt stöd. Besök på sociala nätverk där användaren inte utbyter socialt stöd medför inte någon 
direkt positiv påverkan på måendet. Den positiva känslan som kunde infinna sig efter besöket 
på sociala nätverk stod alltså i stark förbindelse med att man upplevde socialt stöd, gemen-
skap och i förlängningen tillfredsställelse med livet. 
  
De ovan nämnda studierna visar båda att nätverkande på internet, där man ger och mottar 
socialt stöd, har en positiv påverkan på människors välbefinnande, då det bland annat bidrar 
till personlig utveckling och en känsla av gemenskap. Det framkommer även att det sätt på 
vilket man interagerar med andra har betydelse för välmåendet.  
  
4.2. Berättande och dess effekter på hälsan  
I en krisblogg har individen möjlighet att berätta historian om sin sjukdom eller de trauma-
tiska händelser denne upplevt. Genom att skriva i bloggen kan personen bearbeta sina upple-
velser och skapa ett narrativ. I detta tema sammanställer vi forskning som undersökt hur 
skapandet av narrativ kan påverka individens hälsa och välbefinnande.   
  
Pennebaker och Seagal (1999) redogör för en tidigare studie av Pennebaker där man under-
sökte hur skapandet av ett narrativ påverkade människors mående. En grupp studenter om-
bads i ett laboratorieexperiment att skriva ned sina tankar och känslor om traumatiska händel-
ser de upplevt. De fick skriva om ämnet i 15 minuter under fyra dagar i rad. Studenterna fick 
information om att texterna skulle vara anonyma och att de inte skulle få någon återkoppling 
på det de skrev. Studenter som var med i en kontrollgrupp skrev istället om ämnen som inte 
hade något känslomässigt innehåll.   

Under skolåret undersöktes hur frekvent samma studenter besökte skolhälsovården, 
både innan och efter studien. Studenterna i experimentgruppen uttryckte att de tyckte att skri-
vandet var mycket värdefullt och meningsfullt. Dessa studenter minskade även antalet besök 
hos skolhälsovården efter studien, i jämförelse med de i kontrollgruppen.   

Pennebaker undersökte även de texter som producerades i denna och liknande studier. 
Oberoende bedömare jämförde texter av personer vars hälsa förbättrades efter experimentet 
och texter skrivna av personer vars hälsa förblev oförändrad. Texter skrivna av dem som för-
bättrat sitt mående ansågs vara mer självreflekterande, känslomässigt öppna och eftertänk-
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samma. Texterna analyserades också med hjälp av datorer för att se om språkanvändande 
kunde förutspå förbättringar i hälsa hos personer som skrivit om känslomässiga ämnen.   

I studier där personer skrev i 3-5 dagar, under 15-30 minuter per dag, förändrades vad 
de skrev och hur de skrev det. Dataanalysen av texterna visade att de som mådde bättre bör-
jade använda fler ord relaterade till positiva känslor och kognitiva processer (ord som visar på 
förståelse av orsakssamband och insikt) i slutet av experimentet.   
  
I en studie gjord av Horne (2013) undersöktes den terapeutiska effekt som narrativ och lingv-
istiska uttryck kan ge för personer som genomgått en traumatisk händelse. Hon studerade 
vittnesmål från personer som drabbats av trauma på grund av de våldsamheter som skedde i 
samband med kampen mot apartheid i Sydafrika. Horne använde sig av några av Pennebakers 
kriterier för att mäta tillfrisknande i narrativ och studerade hur stor del av de använda orden 
som beskrev positiva eller negativa känslor, samt i vilken utsträckning personen accepterat 
händelsen som låg bakom traumat. I studien presenterade Horne en analys av åtta utsagor 
som gjordes vid "the Truth and Reconciliation Commission" mellan 1996 och 1998.  

Resultatet bekräftade till viss del en teori av Pennebaker, att läkande av traumatiska 
händelser kan ske via narrativ. Vittnena uttryckte själva att de genom narrativen fick utlopp 
för sin berättelse och känslor och i större utsträckning kunde acceptera traumat. De påpekade 
även vikten av att ha andra som verkligen ville lyssna på narrativen och som såg deras berät-
telser som viktiga. Narrativen skapade en helhet där det förflutna och nutiden kunde länkas 
samman och ge en trygghet. Horne menar att narrativen kan visa på en förbättring hos perso-
nerna men lyfter dock fram att narrativ inte alltid är nog för att läka trauman. I vissa fall är 
traumat så djupt rotat och upplevs så hemskt att det inte går att sätta ord på det och genom det 
skapa en helhet.  
  
Bouchard Ryan (2006) genomförde en kvalitativ analys av ett tjugotal publicerade sjukdoms-
narrativ där syftet var att kartlägga hur skrivandet av dessa narrativ stärkte dess författare. 
Samtliga narrativ skrevs av personer som drabbats av någon form av skada eller funktions-
nedsättning. Genom sina studier och tematiseringar av dessa narrativ kom Bouchard Ryan 
fram till att känslomässigt skrivande om traumatiska händelser är välgörande för individen. 
Hon fann två övergripande teman i narrativen, dels att skrivandet underlättar för individen att 
finna sin inre röst och dels att skrivandet möjliggör för individen att hitta och uttrycka sin 
sociala röst.   

Hon lyfter fram citat som tyder på att själva handlingen att sätta tankar och känslor på 
pränt kan ge ett vidare perspektiv och att detta i sin tur hjälper individen att gå vidare. Tex-
terna hon analyserat pekar på att skrivandet av personliga narrativ leder till förbättringar i 
fysisk och psykisk hälsa, även om texten inte läses av någon. I de texter som studerats fram-
kommer det att författarna genom sina berättelser kommit till insikt om positiva personlig-
hetsförändringar som skett efter funktionsnedsättningen, så som förändringar i prioriteringar, 
starkare relationer samt att de lärt sig nyttiga läxor. Citaten visar också på att skapandet av 
narrativ även erbjuder individen möjligheter att hitta nya sätt att uttrycka sin kreativitet, ex-
empelvis genom poesi och humoristiska beskrivningar.   

Sjukdomsnarrativen fyller även en social funktion. Skribenterna nämner att de fått möj-
lighet att upptäcka en känsla av tillhörighet när de når ut till en ny grupp människor som delar 
liknande erfarenheter och kan dela känslor och lösningar på vardagliga problem. Den sociala 
röst som får utrymme i berättelserna har en önskan att utbilda andra och driva på social för-
ändring, så som ökad medvetenhet om samhällets ansvar för sjukdomen och de som drabbas 
av den. Författarna till sjukdomsnarrativen påpekar att de själva har kontroll över tid, rum 
samt de ämnen som lyfts, i större utsträckning än vad som erbjuds i en talsituation. I denna 
process har de även möjlighet att uttrycka sig genom bilder, metaforer, poesi et cetera utan 
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krav på att använda korrekt grammatik. Skrift, till skillnad från tal, är också något bestående 
som kan länka samman människor över avstånd och tid. Narrativen individualiserar även 
medlemmarna i en marginaliserad grupp och sätter ett ansikte på sjukdomen, vilket öppnar 
för empatisk förståelse hos andra. 
  
Studierna ovan lyfter fram de positiva aspekterna av att skapa ett narrativ. Genom att skriva 
om traumatiska upplevelser man varit med om, förbättrar personer sin hälsa och sitt välbefin-
nande. I processen att sätta ord på sina upplevelser uppnår personer ökad självreflektion och 
de skapar ett sammanhang i det som hänt. Deras narrativ möjliggör också att andra kan 
lyssna, läsa och bekräfta dem, de kan bli en del av ett större sammanhang. Denna känsla av 
tillhörighet har en positiv effekt på välmåendet. Att skriva om sin sjukdom ger också perso-
ner möjlighet att uttrycka sig kreativt genom exempelvis poesi. Om personen inte har möjlig-
het att sätta ord på sitt trauma eller uppfattar att ingen lyssnar till ens berättelse blir det svå-
rare att uppnå positiva effekter av berättandet.   
  
4.3. Bloggande och dess effekter  
En blogg fungerar som ett forum för individen att på sina egna villkor berätta sin historia och 
få återkoppling från andra. Nedan följer en sammanfattning av forskning som specifikt inrik-
tat sig på bloggande som fenomen, så som varför personer väljer att blogga, hur de bloggar 
samt vad bloggandet får för effekter på individen.    
  
I en undersökning studerade Romeo (2011) bloggars utveckling och analyserade två bloggar 
skrivna av unga kvinnor. Syftet med studien var att undersöka och lyfta fram den relation 
som existerar mellan framväxande nätverk och individen. Genom studiet av dessa bloggar 
konstaterades bland annat en väsentlig skillnad mellan att föra en privat dagbok och att 
blogga. Genom bloggen får individer möjlighet att knyta an till andra, få respons, uppskatt-
ning och gemenskap på ett sätt som en vanlig dagbok inte erbjuder. Likt en dagbok fungerar 
bloggar som ett sätt att uttrycka tankar och känslor, men bloggen vittnar även om personens 
identitet. Den som skriver får stå i centrum och kan göra sin röst hörd på ett sätt som inte är 
möjligt i traditionella sammanhang och i andra former av media, där man måste kämpa för att 
synas. Bloggen fungerar därmed som en social monter där användaren själv styr vad som 
visas och där författaren själv får stå i centrum och styra kommunikationen. I och med att 
bloggaren själv designar utseendet, namnger passande rubriker och lyfter valda ämnen blir 
bloggen en del individen själv och utvecklas i takt med personen bakom bloggen.   

En annan aspekt som lyfts fram i studien är effekten av att blogga anonymt. För dem 
som väljer detta kan det medföra en väldig frihetskänsla, då skribenten kan nedteckna sådant 
som inte skulle vara acceptabelt att säga högt, på grund av rådande normer i familjen, um-
gängeskretsen eller samhället. Bloggandet leder således till att personen i fråga får tillgång till 
en del av sig själv som annars hade fått förbli dold. Bloggandet blir i dessa fall en kanal för 
kommunikation som inte skulle ha varit möjlig ansikte mot ansikte.    
  
Jung, Song och Vorderer (2012) genomförde en kvantitativ studie där sammanlagt 531 re-
spondenter i Korea valdes ut till en enkätundersökning gällande deras bloggande. Dessa re-
spondenter hittades genom ett av landets största bloggforum samt genom snöbollsurval. Syf-
tet med studien var att ta reda på orsaken till att personer bloggar, hur de använder bloggar 
samt de effekter som bloggandet ger för individen. Forskarna delade upp användandet av 
bloggar i två dimensioner, dels att själv skriva och dels att läsa andras bloggar.   

I studien framkom att de individer som var måna om att visa upp en socialt önskvärd 
identitet bloggade frekvent samt läste andras bloggar i stor utsträckning. Genom läsningen av 
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andras bloggar fick de insikt i hur de borde framställda sig själva för att bli "önskvärda". Då 
bloggaren själv inte kan styra över de kommentarer som publiceras på bloggen måste denne 
vara uppmärksam på dessa, då de kan bekräfta eller avfärda den identitet som visas upp. 
Kommentarerna kan alltså användas som indikatorer på hur man bör fortsätta sin presentat-
ion.   

I studien undersöktes även det sociala stöd som erhölls genom bloggen och det fram-
kom att den upplevda känslan av socialt stöd hade positiv inverkan på välbefinnandet och 
känslan av tillhörighet samt motverkade känslor av ensamhet och stress. Bloggande kan såle-
des påverka det verkliga livet, vilket i sin tur påverkar bloggandet. Jung et al menar dock att 
detta är beroende av hur den personliga bloggen används och att inte alla med en blogg upp-
lever positiva effekter i "verkliga livet".  
  
McCosker och Darcy (2013) genomförde en kvalitativ analys av 24 engelskspråkiga bloggar 
från olika länder, skrivna av cancersjuka personer. I genomläsningen av bloggarna sökte 
forskarna efter textstycken som pekade på den motivation som låg bakom den personliga 
investering som det innebär att utforma och underhålla bloggar under en längre period.   

Resultatet av studien påvisade att det affektiva arbete som bloggandet innebar hade ett 
värde på ett personligt plan, att skrivandet blev ett sätt att hantera identiteten under en trau-
matisk tid. Skrivandet skapade också nätverk och platser för att dela de traumatiska upplevel-
serna och skapade social förståelse för cancer och livet med sjukdomen.  

I studien framkom att bloggen blev en plats för att hantera ångest och maktlöshet över 
sjukdomen och att detta arbete blev värdefullt då det var en process som väckte gensvar och 
höll vänner och familj informerade, samtidigt som det fyllde en terapeutisk funktion i det att 
skribenterna hanterade sina känslor. Bloggandet gav skribenterna möjlighet att uttrycka sig 
och göra sin röst hörd istället för att hålla tyst samt gav dem en möjlighet att skriva om och 
stilla sin egen rädsla för sjukdom och död. Skrivandet blev en hjälp för att dela och hantera 
känslor förknippade med sjukdomen och genom det kunde de prata fritt om annars stigmati-
serade delar av sjukdomen. De kunde genom bloggen informera om sjukdomen och behand-
lingen på ett sätt som låg utanför och ibland i konflikt med den institutionella och sociala 
konstruktionen av sjukdomen.   
  
Ovanstående forskning visar att bloggandet, likt nätverkande och skapandet av narrativ, kan 
föra med sig positiva effekter på individens välmående. I en blogg får personer möjlighet att 
styra kommunikationen och visa upp sin identitet. De som är måna om att visa upp en socialt 
önskvärd bild av sig själva läser i stor utsträckning andras bloggar samt uppdaterar frekvent 
sina egna inlägg. Genom bloggen kan man göra sin röst hörd, hantera känslor och informera 
om exempelvis en svår sjukdom. Bloggen ger också möjlighet att uttrycka sådant man är för-
hindrad att tala om i det verkliga livet och på så vis kan man komma i kontakt med en del av 
sig själv som man annars inte har tillgång till. Bloggen kan även fungera som en plattform 
där man kan knyta kontakter med andra och få respons och uppskattning.   
   
4.4. Bloggar och tillfrisknande  
Bloggande kan som nämnts ovan medföra positiva hälsoeffekter. Vi har tagit del av två stu-
dier som har undersökt hur ökat välmående blir synligt i en språklig analys av bloggarna.   
  
Raines och Keating (2012) genomförde en panelstudie där 72 bloggare ingick. Dessa hittades 
genom olika bloggforum på internet. Samtliga deltagare hade någon form av sjukdom eller 
funktionsnedsättning och drev en blogg där de behandlade denna sjukdom. Syftet med stu-
dien var att undersöka effekterna av att berätta om sin sjukdom i en blogg. Inledningsvis fick 
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deltagarna svara på en enkät gällande sitt bloggande och sitt mående. Under en åttaveckors-
period granskades sedan alla inlägg och kommentarer som bloggarna fick. Dessa analysera-
des med hjälp av dataprogram som letade efter och kategoriserade ord som tydde på tillfrisk-
nande eller försämring. De ord som undersöktes var ord som beskrev positiva eller negativa 
känslor samt självreflekterande tankeprocesser som kunde peka på accepterande av sjukdo-
men etc. Efter dessa åtta veckor fick deltagarna besvara ett nytt formulär, där sedan likheter 
och skillnader gentemot tidigare svar analyserades.   

Resultatet visade att bloggare som uppvisade ett insiktsfullt reflekterande över sin sjuk-
dom inte upplevde den som lika betungande. Personernas tillfrisknande kunde yttra sig i hur 
de i bloggen beskrev hur de förhöll sig till sjukdomen. Användandet av insiktsfulla ord om 
sjukdomen och det egna tillståndet påvisade ett förbättrat mående samt ledde till ytterligare 
insikt. Även positiva kommentar hade en gynnsam påverkan på bloggarens välmående, då 
dessa kunde bekräfta bloggaren samt fungera som en morot som fick dem att fortsätta skriva. 
Det framkom även att personer som bloggade mer frekvent fick en mer positiv hälsoeffekt än 
de som bloggade mer sällan.  
  
Hoyt och Pasupathi (2008) genomförde en lingvistisk analys av 30 engelskspråkiga bloggar 
för att se hur det eventuella tillfrisknandet efter ett trauma tog sig språkligt uttryck i bloggen. 
Bloggarna som analyserades fokuserade på en traumatisk händelse och tillfrisknandet efter 
denna. De traumatiska händelserna var våldtäkt, cancer, krigsskador, bilolyckor samt orkanen 
Katrina.     

Tillfrisknandet bedömdes på två sätt, dels genom kvantitativ datoranalys av lingvistiska 
markörer associerade med tillfrisknande och dels genom en kvalitativ gradering av tillfrisk-
nande. Datoranalysen sökte efter och räknade förekomsten av positiva/negativa ord, hänvis-
ningar till självet respektive ett kollektiv och ord rörande kognitiva processer (tankar om ac-
ceptans och insikt). Den kvalitativa analysen genomfördes genom att man undersökte om det 
fanns en minskning av fokus på den traumatiska händelsen samt om bloggaren upplevde so-
cialt stöd. Man studerade även kommentarer till blogginläggen, antalet inlägg och hur lång tid 
som förflöt mellan inläggen.     

Studiens resultat pekade på att de flesta bloggare inte förändrade sitt språkbruk över tid, 
men att de individer som faktiskt gjorde det i större utsträckning klassificerades som friska i 
den kvalitativa analysen. De förändringar som uppmärksammades rörde ord som refererade 
till det egna jaget, kognitiva processer och styrka i emotioner. De som i större utsträckning 
klassades som friska skrev mindre jag-fokuserat och nämnde fler positiva affekter. I studien 
framkom även att läsarkommentarerna skiljde sig mycket åt mellan de olika sorters bloggar-
na. Att skriva om skador från det militära genererade mest stöd i de publicerade kommenta-
rerna. Dessa bloggare var också de som mest frekvent bedömdes som ”återställda” jämfört 
med de som bloggade om andra ämnen.  
  
Studierna visar att tillfrisknande efter ett trauma eller sjukdom kan synas i bloggen genom att 
skribenten skriver på ett annat sätt än tidigare. Den förändring i språkbruket som indikerar att 
personen mår bättre, är ett ökat användande av ord som rör insikt, positiva affekter samt ac-
ceptans av sjukdom eller trauma. Att skriva om insikt och acceptans kan också medföra en 
positiv effekt på välmåendet liksom att få positiva kommentarer från andra.   
  
4.5. Sammanfattning tidigare forskning   
De forskningsartiklar som vi redogjort för visar att internet möjliggör en relativt ny form av 
nätverkande där man kan interagera med andra och att detta, samt skapande av narrativ och 
bloggande om sjukdom eller trauman, kan medföra ett ökat välbefinnande. Genom nätverk 
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kan man ge och få socialt stöd och få en känsla av gemenskap. Genom att sätta ord på sina 
traumatiska upplevelser och skapa ett narrativ möjliggörs självreflektion och det ger andra 
möjlighet att lyssna och bekräfta. Att blogga ger personer möjlighet att göra sin röst hörd, 
uttrycka sin identitet, bearbeta trauman och nå ut till andra och skapa gemenskap. Allt detta 
ger en positiv effekt på hälsa och välmående. Detta tillfrisknande kan synas i hur personerna 
skriver i sin blogg, då språkanvändningen förändras vid ökat välmående.   
  
4.6. Vårt bidrag till den tidigare forskningen  
I den tidigare forskningen undersöktes nätverkande samt bloggande och dess effekter genom 
enkätstudier och analyser av texter. I enkätstudierna undersöktes bland annat vad bloggar 
betydde för personerna bakom dem men personerna fick inte möjlighet att själva lyfta fram 
det som var centralt för dem, då enkäterna bestod av färdiga frågor. De textanalyser som 
gjordes baserades på blogginlägg, vittnesmål och färdiga narrativ och inte heller här fick per-
sonerna möjlighet att själva besvara frågor eller reflektera över sitt bloggande. Undersök-
ningarna var också i stor utsträckning styrda av hypoteser och inriktade sig därför mot vissa 
bestämda frågor. I vår undersökning möjliggjorde vi för människorna bakom bloggarna att i 
intervjuer komma till tals och lyfta fram det som de själva ansåg vara centralt för deras blog-
gande. Intervjupersonerna fick möjlighet att reflektera över sitt bloggande och dess betydelse 
för dem utan att inledningsvis styras av riktade frågor och på förhand konstruerade hypoteser. 
Detta kompletterades med noggranna studier av ett antal bloggar för att få en rikare förståelse 
för krisbloggande som fenomen. Krisbloggande blev på så vis undersökt ur flera olika 
aspekter med fokus på vad som var centralt för respondenterna. Vår forskning belyser feno-
menet krisbloggande i sin helhet och låter personer bakom bloggarna komma till tals. Denna 
undersökning anser vi således komplettera den bild av krisbloggar som tidigare forskning 
givit. 
 
5. Metod  
I detta avsnitt kommer vi att ge en kortfattad presentation av den valda metoden grundad te-
ori, en motivering till varför vi tycker att denna metod lämpar sig bäst för vår undersökning, 
hur det metodologiska tillvägagångssättet ser ut och hur vi har förhållit oss till detta i vår 
uppsats. Därefter följer en beskrivning av de etiska riktlinjer och förhållningssätt vi anammat 
under uppsatsens gång. I presentationen av metoden kommer vi att redogöra för de begrepp, 
tillvägagångssätt och tekniker som varit relevanta och användbara för oss. 
 
5.1. Metodval 
Bloggande om krisartade händelser är ett relativt nytt och okänt fenomen och då vi vill kart-
lägga det utförligt, har vi valt att använda oss grundad teori som metod. Inom GT undersöker 
forskaren vad som pågår inom ett område genom att lyfta fram de inblandades perspektiv och 
aktiviteter (Glaser, 2010:131-132). I arbetet med metoden låter forskaren det som är väsent-
ligt för problemområdet uppenbara sig och genom att jämföra olika data med varandra finner 
denne hur fenomenet är uppbyggt. Utifrån detta genererar forskaren sedan en teori för hur 
individerna uppfattar problemområdet (ibid:43).  
 
Denna metod, där fokus ligger på att finna det som är centralt för ett fenomen, ger oss möj-
lighet att utförligt studera bloggande utan att påverkas av förutfattade meningar och tidigare 
teorier. Genom detta kan vi generera en hållbar teori som är grundad i data och som kan för-
klara fenomenet. En annan metod som hade kunnat vara lämplig i denna undersökning är 
hermeneutik. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström söker den hermeneutiskt inriktade 
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forskaren efter mening som ligger bortom den vardagliga förståelsen av ett fenomen och 
denne måste därför söka mellan raderna efter dolda meningar och mönster (Dahlberg, Dahl-
berg & Nyström, 2007:280-282). Att använda hermeneutik hade kunnat leda till en djupare 
förståelse av fenomenet, då forskaren tolkar det som sägs likväl det som inte sägs. Vi vill 
dock undersöka vad bloggande har för betydelse för personerna bakom bloggarna och vad 
som är centralt för dem. Vi anser då att GT passar bättre för vår studie, då denna metod inte 
går bortom det som respondenterna själva uttrycker. Genom att använda oss av GT och den 
öppenhet som metoden förespråkar, fångar vi dessutom upp alla relevanta aspekter av kris-
bloggande och kan generera en teori grundad i data som besvarar vår frågeställning.  
 
5.2. Grundad teori 
Glaser skriver att det var i mötet och samarbetet med kollegan Strauss på 60-talet som meto-
den först utvecklades och användes. Glaser menar att det var hans egen kvantitativa och in-
duktiva skolning och Strauss kvalitativa och deduktiva inriktning som låg till grund för meto-
den. En effekt av detta är att metoden innehåller inslag av både kvalitativ och kvantitativ me-
tod och kan därför appliceras på forskning inom båda dessa inriktningar. Den används dock 
mest inom kvalitativ forskning (Glaser, 2010:41, 51). En splittring mellan de båda kolle-
gorna, rörande bland annat metodologiska tillvägagångssätt, resulterade till slut i att samar-
betet mellan dem upphörde och att de efter det gick skilda vägar. De båda har efter separat-
ionen arbetat självständigt med att utveckla metoden var för sig (Rennie genom Glaser, 
2010:54-57). Vi har i denna studie valt att använda oss av Glasers modell av GT, då vi anser 
att den är mest lik grundtankarna inom metoden.  
  
GT som metod tar avstamp i den induktiva ansatsen, där data i största möjliga mån tolkas fritt 
från förförståelse. Utifrån detta uppenbarar sig sedan relevanta begrepp, kategorier och teo-
rier. Som användare av GT ska man med andra ord inte på förhand ha någon tanke eller för-
klaringsmodell rörande resultatet. Genom att uppmärksamma det som studeras och låta empi-
rin tala för sig själv får forskaren reda på vad som relevant och väsentligt för studieobjektet. 
Det som då uppenbarar sig som viktigt och betydelsefullt lägger grunden för hur den fortsatta 
forskningen genomförs (Glaser, 2010:131-133). Genom att i olika nivåer samla in och välja 
ut det som är väsentligt för studieobjektet och sedan begreppsliggöra, jämföra och analysera 
detta, generas olika kategorier med tillbehörande egenskaper. I den slutgiltiga nivån syns det 
hur de valda kategorierna sammanlänkas och påverkar varandra. När detta framgår har man 
skapat sig en teori om fenomenet, en grundad teori har genererats (ibid:43, 46).  
 
5.2.1. Den öppna fasen 
Glaser skriver att urval, datainsamling och analys går igenom tre olika faser av kodning (Gla-
ser, 2010:154). Den första fasen kallas för den öppna fasen och där ligger fokus på att hitta så 
många olika kategorier som möjligt i insamlad data (Glaser, 1978:56-61). I den öppna fasen 
förespråkar Glaser en öppenhet hos forskaren, där denne inte styrs av förutfattade meningar, 
tidigare litteratur om ämnet eller alltför riktade frågeställningar, utan istället lyssnar för att 
upptäcka vad som är väsentligt för ämnet som beforskas och låter data tala för sig själva 
(Glaser, 2010:132-133,138-139). När forskaren i denna fas går igenom materialet bör denne 
således ha en öppenhet gentemot materialet, för att hitta så många kategorier som möjligt 
(Glaser, 1978:56-61). Dessa hittas genom att man kodar och analyserar det insamlade data-
materialet och en kategori kan beskrivas som ett fenomen som har en viss mening för en spe-
cifik grupp människor (Hartman, 2001:40, 47). 
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I studiet av materialet söker forskaren efter indikatorer som visar på vilken kategori materi-
alet tillhör och vad kategorin bör döpas till. Indikatorer kan bestå av olika uttalanden, nyanse-
ringar i texten eller något som sticker ut och kan uppfattas som väsentligt (Glaser, 1978:56-
61). Bland de funna kategorierna finns det en kategori som tar en mer central plats och som 
merparten av de andra kategorierna relaterar till. Detta är kärnkategorin, den kategori som 
bäst förklarar och visar på det väsentliga inom fenomenet. Kärnkategorin är det som är 
centralt för deltagarna i undersökningen (Glaser, 2010:132). Då kärnkategorin är funnen och 
då det inte längre går att urskilja fler kategorier i materialet uppstår teoretisk mättnad. Teore-
tisk mättnad innebär att inga ytterligare data kan hittas som inte redan har en plats i teorin, att 
samma data dyker upp gång på gång och att nya data inte påverkar kategorierna och deras 
egenskaper. Då denna teoretiska mättnad uppstått är det dags att gå vidare till den selektiva 
fasen (Hartman, 2001:40-41, 71-72). 
  
5.2.2. Den selektiva fasen 
Den selektiva fasen syftar till att avgränsa studien med hjälp kärnkategorin och de övriga 
relevanta kategorier som hittades i den öppna fasen. I denna fas kodar, kategoriserar och ana-
lyserar forskaren nya data på samma sätt som i föregående fas, genom att urskilja det väsent-
liga för att på så vis få en mer berikad och djupare förståelse för kärnkategorin och övriga 
kategorier (Glaser, 1978:61-62, 72). Innan dessa moment genomförs sker dock först ett nytt 
urval med tillhörande datainsamling. Urvalet sker genom ett så kallat teoretiskt urval. Detta 
innebär att forskaren låter främst kärnkategorin men även övriga kategorier ligga till grund 
för och styra urvalet. Det teoretiska urvalet hjälper således forskaren att i den selektiva fasen 
finna data som gör att förståelsen kring kategorierna och då främst kärnkategorin ökar. Då 
forskaren på nytt upplever en mättnadskänsla och ingen ytterligare klarhet kan skapas kring 
kategorierna, är det dags att gå vidare till nästa fas, den teoretiska fasen (Glaser, 2010:173). 
 
5.2.3. Den teoretiska fasen 
Inför denna fas görs ett nytt teoretiskt urval som tar avstamp i det man kom fram till i den 
selektiva fasen. Detta för att inhämta nya data som uppfyller den teoretiska fasens syfte (Gla-
ser, 2010:173). Den teoretiska fasen syftar till att uppmärksamma och tydliggöra de relationer 
och samband som finns mellan de valda kategorierna. Genom att fördjupa sig i den förbin-
delse och den betydelse relationerna mellan kategorierna har växer till slut en teori fram. I 
och med att forskaren hela tiden låtit data, kärnkategori och underkategorier styra undersök-
ningen, bygger teorin på det som är väsentligt för det som studeras. Teorin är således grundad 
i data som är hämtad från det som beforskats och belyser därför essensen av fenomenet (Gla-
ser, 1978:72-73). Således har varje fas som datamaterialet går igenom till uppgift att höja och 
finslipa den abstrakta nivån på materialet (Glaser, 2010:154).  
    
5.2.4. Minnesanteckningar 
Under undersökningens gång för forskaren anteckningar i separata block. Dessa anteckningar 
innehåller spontana tankar, idéer och känslor som har att göra med processen. Detta kan vara 
allt ifrån namn på olika begrepp, tankar om hur teorin kan fungera till reflektioner gällande 
urval. Dessa noteringar kallas för minnesanteckningar och är en viktig del av själva genere-
randet av teorin. Med hjälp av dessa kan forskaren spara, spåra upp och reflektera över tankar 
gällande begrepp, kategorier och arbete (Glaser, 2010:193, 196). 
  
5.2.5. Sammanfattning 
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I den öppna fasen analyserar forskaren insamlade data så förutsättningslöst som möjligt för 
att finna kategorier och urskilja en kärnkategori. Resultatet av denna fas styr urval och data-
insamling i den selektiva fasen, där man inhämtar ytterligare information om kärnkategorin 
och dess egenskaper samt om övriga kategorier. Det som framkommer i denna fas ligger se-
dan till grund för den teoretiska fasen, där relationerna mellan kategorierna undersöks. När 
kategorierna och deras inbördes relationer hittats och tydliggjorts har en teori genererats.  
 
I den korta beskrivning av GT som givits ovan framgår att metoden innehåller både induktiva 
och deduktiva inslag. Det induktiva i metoden består i att forskaren så förutsättningslöst och 
öppet som möjligt ska samla in och analysera data och det deduktiva inslaget syns i att man 
använder sig av insamlat material för att styra vidare datainsamling och analys.   
 
De olika nivåer/faser våra data genomgår, med tillhörande urval, datainsamling, analys och 
tillvägagångssätt, samt hur vi upplever och kommer fram till en mättnadskänsla, kommer att 
förklaras utförligt nedan.  
 
5.3. Den öppna fasen – vår studie 
Då vi i enlighet med grundad teori ville förhålla oss så öppna som möjligt i denna fas, valde 
vi att inte formulera någon färdig frågeställning, utan utgick från problemområdet "bloggande 
om krisartade händelser". Detta är ett stort men ändå någorlunda avgränsat område, vilket 
möjliggjorde för oss att finna lämpliga respondenter. För att belysa detta område genomförde 
vi både intervjuer och läste bloggar, vilket gav olika infallsvinklar och ett bredare perspektiv 
på fenomenet än vad som hade varit möjligt om vi enbart valt en av dessa datakällor. Glaser 
och Strauss menar att användandet av olika sorters data ger en rik och omfattande bild av ett 
fenomen (Glaser & Strauss, 1967:65).  
 
5.3.1. Urval 
För att få tag i intervjupersoner använde vi oss av ett intensitetsurval. Detta beskrivs av Pat-
ton som att man eftersöker informationsrika fall som kan exemplifiera det studerade fenome-
net (Patton, 2002:234). Vi skrev om vår undersökning på sociala medier för att på så vis låta 
potentiella intervjupersoner själva ta kontakt med oss. Vi annonserade efter respondenter på 
Facebook, både på våra egna sidor, i "Nätverket för beteendevetare" samt i en grupp för per-
soner med sjukdomen endometrios (se bilaga 1 för missivbrev). Tio personer hörde av sig 
efter att ha läst dessa inlägg och ytterligare en intervjuperson hittades genom tips från en be-
kant. Vi läste samtliga personers bloggar och kommunicerade med dem för att hitta de perso-
ner som vi ansåg skulle kunna ge oss mest information och en bra grund för studien. För att 
hitta de bloggar som bäst passade vårt syfte använde vi oss av sökmotorn Google och sökte 
på bloggar om kriser, sjukdom, trauman, förlust och sorg. Vi läste igenom ett tiotal bloggar 
och valde därefter ut tre stycken som vi ansåg särskilt lämpliga.  
 
Enligt Patton är maximal variation eftersträvansvärt i urvalsgruppen och detta kan åstad-
kommas genom att ställa upp skilda och för studien relevanta egenskaper eller kriterier, så 
som exempelvis ålder eller etnicitet. Genom detta kan man sedan välja ut respondenter som 
skiljer sig åt i dessa hänseenden och därefter studera centrala teman och mönster som finns 
inom denna variation (Patton, 2002:234-235). För att uppnå en vid och maximal variation i 
våra data valde vi ut intervjupersoner och bloggar som skiljde sig från varandra i avseende på 
den krisartade händelse som de behandlar i bloggen. De kriterier vi här använde oss av var 
huruvida händelsen var något inre eller yttre, det vill säga om den krisartade händelsen drab-
bade den egna personen eller någon i den närmaste omgivningen, om händelsen fortfarande 
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pågick, eller om den var avslutad samt personens kön. Hur denna maximala variation manife-
sterade sig redovisas i kommande stycken.  
 
Intervjuperson 1 är en 24-årig kvinna som bloggar om hur det är att leva med depression. 
Denna kvinna bloggar om något som är inre och som för tillfället är avslutat, trots att det kan 
återkomma, även om hon nu mår bättre. Intervjuperson 2 är en 27-årig man som bloggar om 
sonens cancer och livet under behandlingen. Då det är en person i hans närhet som drabbats 
av sjukdom, är detta något yttre och då sonen för tillfället inte genomgår behandling kan detta 
ses som avslutat. Intervjuperson 3 är en 25-årig kvinna som har fört två olika bloggar, en som 
bland annat tog upp hur hon misshandlats av sin före detta sambo samt en om hur det är att 
leva med sjukdomen endometrios. Både misshandeln och sjukdomen kan definieras som inre, 
då de direkt drabbade henne som person. Misshandeln i sig är avslutad (även om den satt 
spår) medan endometriosen är kronisk och således pågående. 
 
Blogg 1 skrivs av en kvinna som har förlorat sitt barn i en trafikolycka och som bloggar om 
sorgen efter sin dotter. Då kvinnan inte var direkt inblandad i olyckan blir hennes händelse 
något yttre. Hennes sorg är pågående och inte avslutad. Blogg 2 skrivs av en kvinna som har 
blivit våldtagen och händelsen klassar vi således som inre. Händelsen i sig är avslutad, men 
av bloggen framgår att lidandet ännu är pågående. Blogg 3 skriv av en kvinna som lider av 
Crohns sjukdom. Sjukdomen har drabbat henne själv och är således inre, samt icke övergå-
ende då sjukdomen är kronisk.  
 
Naturligtvis är det som vi här definierar som "yttre" drabbande även för personen som blog-
gar. Vad vi menar med detta kriterium, är att den krisartade händelsen i ett första led drabbar 
någon närstående, även om detta naturligtvis drabbar även den bloggande personen. När vi 
säger att något är ”avslutat”, syftar vi på att händelsen inte längre pågår, även om den kan 
sätta djupa själsliga spår. Vi har valt att göra denna uppdelning för att maximera vårt urval 
och få en så bred bild som möjligt av fenomenet. 
 
5.3.2. Datainsamling 
Inför varje intervju informerade vi skriftligen om intervjuns syfte samt de etiska riktlinjer 
som styr vår forskning (se bilaga 2). En mer detaljerad diskussion om de etiska riktlinjerna 
följer i slutet av metodavsnittet. För att intervjupersonen i fråga skulle känna sig trygg i situ-
ationen fick denne själv bestämma tid och plats för intervjun. Två av intervjuerna hölls 
hemma hos oss och en hemma hos intervjupersonen i fråga. Intervjupersonerna fick själva ta 
ställning till om de kände sig bekväma med att vi spelade in intervjun, något som samtliga 
samtyckte till. Glaser är starkt kritisk till inspelning, då han menar att det som är väsentligt 
kommer att uppmärksammas ändå, att inspelning leder till onödigt arbete samt att inspelning-
ar ger en redigerad sanning, där viktiga data så som kroppsspråk utelämnas (Glaser, 
2010:123-127). Då vi är oerfarna som forskare valde vi trots detta att spela in intervjuerna, så 
att vi inte skulle missa något relevant samt för att vi skulle få möjlighet att gå tillbaka till de 
transkriptioner vi sedan genomförde.  
 
Vi fördelade intervjuerna på så sätt att den av oss som haft mest kontakt med intervjuperso-
nen i fråga ledde intervjun, medan den andre lyssnade, observerade och kom med följdfrågor. 
Vår intervjuguide (se bilaga 3) innehöll öppna frågor kring vissa teman rörande vårt pro-
blemområde så att respondenterna själva skulle få styra in samtalet på det som var centralt för 
dem. Detta i enlighet med grundtanken inom GT, att man i den öppna fasen ska förhålla sig 
så öppen som möjligt till det man studerar. Bryman benämner detta sätt att genomföra en 
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intervju för ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:206). De tre intervjuerna varierade 
sinsemellan gällande längd och pågick i upp till 35 minuter. Dock finner vi stöd för att variat-
ionen i längd inte utgör någon nackdel då Glaser menar på att det inte är relevant hur många 
eller hur långa intervjuerna bör vara, då det centrala är att mättnad uppnås (Glaser, 
2010:175).  
 
5.3.3. Dataanalys 
Kodningen av intervjuerna inleddes med att vi lyssnade igenom inspelningarna och transkri-
berade det som bedömdes vara relevant för intervjupersonerna och därmed för undersökning-
en. Till en början genomförde vi kodningen separat, då vi ansåg att det skulle öka studiens 
trovärdighet om vi på var sitt håll kom fram till samma eller liknande kategorier. Vi läste 
igenom intervjuerna och färgmarkerade indikatorer i texten, vilka pekade på vissa återkom-
mande och relevanta kategorier. Vid kodning av de bloggar som vi läste sökte vi främst efter 
det som skribenterna skrev om själva bloggandet och dessa texter kodades på samma sätt som 
intervjuerna. Då vi gemensamt färgkodade indikatorerna i texten framträdde snart de mest 
centrala kategorierna. Under analysen av dessa sex datakällor upplevde vi att mättnad upp-
stod, då med tiden enbart likartade data uppkom och då alla data som uppenbarade sig kunde 
sorteras in under befintliga kategorier. Detta tog vi som ett tecken på att det var dags att gå 
vidare till nästa fas.  
 
Genom att arbeta parallellt med kodning och studiet av våra minnesanteckningar utmejslades 
den mest centrala kategorin, kärnkategorin, vilken vi valde att benämna min länk ut. Min länk 
ut är ett verktyg bloggarna kan använda för att göra sin röst hörd och sprida sin berättelse och 
som de själva har makt över. Vi uppfattade även att kärnkategorin innehöll flera olika di-
mensioner och detta blev något vi lade stort fokus på i nästföljande fas. Kärnkategorin hjälpte 
oss således av avgränsa samt föra studien vidare.  
 
Härnäst redovisas de åtta kategorier vi fann: 
 
Kärnkategori Underkategorier 
Min länk ut Självcensur 
 Skyltfönster 
 Andras länk in                     
 En tillgänglig del av mig 
 Tillfälle för bloggande 
 Nätverkande 
 Terapeutisk verkan 
 
5.4. Den selektiva fasen – vår studie 
Den selektiva fasen har ett annat ändamål än den öppna fasen. Som tidigare nämnts är syftet i 
denna fas att med hjälp av kärnkategorin föra forskningen framåt. Detta sker genom ytterli-
gare datainsamling med syfte att mer ingående belysa kategorierna och då främst kärnkatego-
rin.  
 
I den öppna fasen framkom att kärnkategorin, min länk ut, bestod av flera olika dimensioner 
som var och en fyllde olika funktioner för personerna bakom bloggarna. Vissa använde 
främst min länk ut för att sprida information om sin sjukdom, andra valde att gestalta och 
förstärka sina tankar och känslor med hjälp av bland annat bilder. Någon använde min länk ut 
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som ett kommunikationsmedium för att slippa kommunicera med människor ansikte mot an-
sikte och en annan använde sin blogg som ett verktyg för att kunna bearbeta och bocka av 
oönskade tankar och känslor. Dessa olika dimensioner av min länk ut var något vi ville för-
djupa oss i under den selektiva fasen. Vår frågeställning för denna fas blev således "Vad ut-
märker de olika dimensionerna av min länk ut?" 
 
5.4.1. Urval 
För att undersöka dessa dimensioner på bästa sätt beslöt vi oss för att studera en mängd olika 
bloggar och att i dessa söka efter ovan nämnda dimensioner av kärnkategorin samt informat-
ion om övriga kategorier. Det teoretiska urvalet i denna fas hade således som syfte att ge oss 
en djupare kunskap om kärnkategorins olika dimensioner samt komplettera och fördjupa kun-
skapen om de övriga kategorierna. Vi valde att i denna fas studera 35 krisbloggar då vi ansåg 
att variationen av min länk ut skulle visa sig tydligt i utformningen av bloggarna och de pub-
licerade inläggen. Efter att ha läst bloggarna valde vi bland dessa ut åtta stycken för en mer 
noggrann och detaljerad analys. Dessa åtta valdes då de tydligt gav uttryck för någon av 
kärnkategorins dimensioner. Till varje dimension valde vi ut två bloggar som vi ansåg tydlig-
göra denna inriktning och vi fick således åtta idealtyper av bloggar.  
 
Blogg 4 skrivs av en kvinna som blivit våldtagen och som tydligt skriver att hennes syfte med 
bloggen är att informera andra om händelsen och livet efteråt. Blogg 5 är skapad av en kvinna 
med sjukdomen ME (Myalgisk Encefalomyelit) och där det huvudsakliga syftet är att infor-
mera hur vardagen ter sig med en kronisk sjukdom. Blogg 6 tillhör en kvinna vars son begått 
självmord och bloggen fungerar som en kommunikationskanal riktad till hennes son som hon 
inte längre kan tala med ansikte mot ansikte. Blogg 7 skrivs av en kvinna som genomgått en 
abort och som bearbetar detta i bloggen. Hon skriver att hon upplever att hon inte kan prata 
med vänner om händelsen och skriver därför i bloggen istället för att prata med människor i 
sin närhet. Blogg 8 innehas av en kvinna med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) som fre-
kvent använder sig av expressiva medel för att uttrycka tankar och känslor. Blogg 9 är skapad 
av en kvinna som blivit våldtagen och som använder sig av bland annat låttexter och poesi för 
att uttrycka sin smärta och förtvivlan. Blogg 10 tillhör en kvinna som använder bloggen för 
att skriva ur sig sorgen efter sin avlidne make. Blogg 11 skrivs av en kvinna som förlorat sin 
bror i cancer. Med hjälp av bloggen skriver hon ur sig och bockar av känslor av sorg och sak-
nad.  
 
5.4.2. Datainsamling 
Vi delade upp bloggarna mellan oss och läste grundligt igenom varje inlägg i de åtta utvalda 
bloggarna för att hitta utsagor som gav uttryck för kärnkategorins olika dimensioner. Vi sökte 
även efter citat som stärkte och utvidgade övriga kategorier och förhöll oss öppna för att nya 
kategorier kunde dyka upp i materialet. I genomläsningen fokuserade vi främst på hur perso-
nerna själva resonerade kring sitt bloggande och dess syfte.   
 
5.4.3. Dataanalys 
Det inhämtade materialet i denna fas bearbetades och analyserades på samma sätt som i före-
gående fas.  
 
I den selektiva fasen tydliggjordes och utvecklades således kärnkategorin genom att vi foku-
serade på dess olika dimensioner. Även övriga kategorier stärktes och utvidgades. I det in-
samlade materialet framkom även data som visade sig vara relevant för personerna bakom 
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bloggarna, men som inte kunde sorteras in under befintliga kategorier. Materialet tydde på att 
andra människor hade stor inverkan på bloggarens tankar, texter och mående. Utifrån dessa 
data genererades kategorin de andra. I övrigt framkom inget nytt i materialet som inte kunde 
sorteras in i befintliga kategorier och teoretisk mättnad uppnåddes. Detta tolkade vi som ett 
tecken på att det var dags att avancera till nästa fas.  
 
5.5. Den teoretiska fasen – vår studie 
Den teoretiska fasen syftar till att uppmärksamma och tydliggöra de relationer och samband 
som finns mellan de valda kategorierna. Genom att fördjupa sig i relationerna mellan katego-
rierna växer en teori fram. Huvudfrågan i denna fas blev därmed "Hur relaterar kategorierna 
till kärnkategorin min länk ut och till varandra?"  
 
5.5.1. Urval 
Det teoretiska urvalet i denna fas ska således bidra till att inhämta data som på bästa sätt kan 
belysa relationerna mellan kategorierna. För oss var det också av intresse att mer ingående 
studera kategorin de andra som upptäcktes i förgående fas. För att få information om relat-
ionerna mellan kategorierna samt fördjupad kunskap om kategorin de andra ansåg vi att rik-
ast data skulle kunna inhämtas genom intervjuer. Vi valde således intervjuer, då vi ansåg att 
denna kunskap lättast skulle kunna inhämtas i dialog med bloggarna, snarare än i studiet av 
deras texter. Detta för att relationerna mellan kategorierna ligger på en slags metanivå och 
inte alltid blir synliga i bloggen. För att välja intervjupersoner som kunde belysa kategorin de 
andra på olika sätt valde vi att intervjua bloggare som riktade sin länk ut mot olika målgrup-
per. De olika målgrupperna, vilka vi fann i den selektiva fasen, kunde identifieras som kon-
kreta personer i bloggarens närhet, en bestämd grupp människor eller bara personer i allmän-
het. Vi sökte också efter intervjupersoner som visade att de tydligt reflekterat över sitt blog-
gande och som därmed kunde antas ha en stor medvetenhet om bloggandets effekter och re-
lationer mellan kategorierna.  
 
För att hitta lämpliga intervjupersoner gick vi tillbaka till listan med de som tidigare anmält 
sitt intresse för att delta i studien och studerade deras bloggar. I inläggen letade vi efter utdrag 
som pekade på att de riktade sin blogg mot en viss målgrupp samt texter som tydde på att de 
reflekterat mycket över sitt eget bloggande.   
 
Vi fann tre personer som tillsammans täckte in dessa eftersökta kriterier. De hade alla reflek-
terat mycket över sitt eget bloggande och hade skiftande målgrupper. Intervjuperson 4 skrev 
om självskadebeteende och anorexia och tänkte att vem som helst kunde läsa hennes blogg, 
både drabbade, anhöriga, sjukvårdspersonal och gemene man. Intervjuperson 5 skrev om sin 
depression och ville med sin blogg främst nå nära och kära. Intervjuperson 6 bloggade om 
depression, ångest och panik och riktade sig mot ungdomar i samma situation. 
 
5.5.2. Datainsamling 
Precis som i den öppna fasen informerade vi skriftligen om intervjuns syfte samt de etiska 
principer vi följde. Innan intervjuerna förde vi även en dialog på Facebook med responden-
terna, gällande frågor rörande deras deltagande och liknande. Denna kontakt inleddes redan 
under den öppna fasen, då vi meddelade att även om de inte kom i fråga för en intervju just 
då, så skulle vi höra av oss senare. Detta för att ingen skulle undra över varför vi inte hört av 
oss eller om deras medverkan inte längre var önskad. Intervjupersonerna fick själva be-
stämma tid och plats för intervjun och en hölls hemma hos en av oss, en annan genomfördes 
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via Skype och den tredje i ett grupprum på en skola. Samtliga fick frågan om det gick bra att 
spela in intervjun och alla samtyckte. Återigen gjorde vi så att den som haft mest kontakt med 
intervjupersonen genomförde intervjun. Intervjuerna varierade något i längd och sträckte sig 
upp emot 50 minuter. Vår intervjuguide (se bilaga 4) innehöll denna gång frågor rörande re-
lationerna mellan kategorierna och frågorna var i denna fas betydligt mer riktade än i den 
öppna fasen. Detta då vi hade som syfte att få fram information om just relationen mellan 
kategorierna. Denna typ av intervjuer, då forskaren utgår från en uppsättning frågor där ord-
ningsföljden kan variera och där intervjuaren kan komma med följdfrågor till det som upp-
fattas som relevant, kallas enligt Bryman för semistrukturerade (Bryman, 2011:206).  
 
5.5.3. Dataanalys 
De inspelade intervjuerna transkriberades och i kodningen sökte vi efter indikatorer som be-
skrev relationerna mellan kategorierna samt förtydligade kategorin de andra. Redan i den 
öppna och selektiva fasen kunde vi börja ana relationer mellan de olika kategorierna och i 
denna fas blev dessa nu tydliga. Under hela studien förde vi minnesanteckningar och dessa 
fick vi nu studera ytterligare för att se våra egna, i data grundade reflektioner kring relationer 
och förhållanden mellan kategorierna. I minnesanteckningarna från denna och tidigare faser, 
samt i kodning och analys av datamaterialet syntes tydligt hur kategorierna påverkade och 
relaterade till varandra och en modell började utkristallisera sig. Under analysprocessens 
gång blev relationerna allt mer tydliga och en teori med tillhörande modell som förklarade 
fenomenet krisbloggar växte fram. Denna teori och modell förklaras i resultatdelen av vår 
uppsats.  
 
Dessa tre faser har tillsammans verkat för att finna och förklara kategorier samt påvisa de 
relationer som finns mellan dem. Resultatet i tidigare faser har styrt urval och datainsamling 
inför nästkommande fas och i den teoretiska fasen genererades en teori och en modell för att 
förklara denna. Även om ändamålet i varje fas har skiljt sig åt, har vi i alla faser hittat data 
som varit relevanta för ändamålet i övriga faser. Redan i den öppna fasen urskilde sig data 
som visade på relationer mellan kategorier och data i den teoretiska fasen har ytterligare för-
klarat och stärkt samtliga kategorier.  
 
Nedan kommer en sammanställning av metodprocessen i form av en tabell. Här visas de olika 
faserna med tillhörande frågeställning, urval och kategorier. 
 
Faser Frågeställning Urval Kärnkategori Underkategorier 
Den öppna Bloggande om 

krisartade hän-
delser 

Tre intervjuer 
Tre bloggar 

- Min länk ut - Självcensur 
- Skyltfönster 
- Andras länk in 
- En tillgänglig 
del av mig 
- Tillfälle för 
bloggande 
- Nätverkande 
- Terapeutisk 
verkan 
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Den selektiva Vad utmärker 
de olika di-
mensionerna av 
min länk ut? 

Läsning av 35 
bloggar. Dju-
pare analys av 
åtta av dessa.  

- Min länk ut 
 

Samma som ovan 
samt 
- De andra 

 Den teoretiska Hur relaterar 
kategorierna till 
kärnkategorin 
min länk ut och 
till varandra? 

 Tre intervjuer - Min länk ut - De andra 
- Självcensur 
- Skyltfönster 
- Andras länk in 
- En tillgänglig 
del av mig 
- Tillfälle för 
bloggande 
- Nätverkande 
- Terapeutisk 
verkan 

 
5.6. Etiska ställningstaganden och reflektioner  
När forskning har människor som studieobjekt finns det alltid en risk att de kan bli negativt 
påverkade, antingen psykiskt, fysiskt eller båda delarna. Detta då det kan förekomma frågor 
eller andra inslag som på något sätt kan uppfattas som ett hot mot intervjupersonens integritet 
(Nygren, 2012:24-26, 29). Då våra intervjupersoner i sina bloggar skriver om känsliga ämnen 
och intervjuerna bygger på att de delar med sig av sina tankar om dessa bloggar, kan det fin-
nas en risk för att de upplever obehagliga tankar och känslor under intervjuerna. För att mi-
nimera risken för att någon form av obehag skulle uppstå hos deltagarna var vi väl insatta i 
och förhöll oss till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer gällande humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet syftar till att alla deltagare ska få inform-
ation om den forskning de medverkar i samt de villkor de har som deltagare. Samtyckeskra-
vet innebär att forskaren redogör för respondenterna att de får bestämma över sin egen med-
verkan. Detta innebär att de själva får bestämma om de villkor de vill ha samt att de får dra 
sig ur när som helst utan några negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att de 
uppgifter som samlas in från deltagarna under alla förutsättningar ska hållas hemliga samt 
brukas på ett sätt som värnar om deras anonymitet. Nyttjandekravet syftar till att den insam-
lade empirin endast får användas till den tänkta undersökningen och inget annat (Vetenskaps-
rådet, 2002:7-14).  
  
Inför varje intervju mailade vi personen i fråga samt bifogade ett brev där vi redogjorde för 
och förklarade dessa riktlinjer samt hur vi förhöll oss till dem (se bilaga 2). Detta gjorde vi 
för att skänka dem trygghet, uppmärksamma dem på att de när som helst kunde avbryta inter-
vjun utan några konsekvenser, påvisa deras anonymitet samt visa att det var av största vikt för 
oss att värna om deras välmående. Dessa principer har vi sedan innan varje intervju gått ige-
nom ännu en gång och vi förklarade bland annat hur vi skyddar deras identitet genom att 
koda deras namn och deltagande så att de inte på något sätt kan identifieras. Vi berättade 
även att vi enbart lyssnar på inspelningarna av intervjuerna bakom stängda dörrar och att vi 
efter genomförd studie gör oss av med materialet samt att vi under undersökningens gång 
enbart har inspelningarna på våra egna datorer med individuella lösenord. Inför intervjun fick 
varje person bestämma plats för intervjun och i största möjliga mån även tidpunkten. Detta 
ansåg vi vara viktigt då vi ville att personen skulle känna sig så trygg som möjligt i den miljö 
vi skulle vistas i, då vi berörde ämnen som kunde uppfattas som jobbiga för intervjupersoner-
na.   
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Genom att vi i vår undersökning fokuserar på själva bloggen och inte på händelsen i sig, ge-
nom att vi enbart intervjuade individer som under lång tid hade bearbetat händelsen samt att 
vi i största möjliga mån strävade efter att se och uppmärksamma varje individ med en finger-
toppskänsla för vad som kunde vara känsligt samt genom att vi noggrant följde de etiska 
principerna, förhindrade vi så gott vi kunde att respondenterna upplevde någon form av obe-
hag eller besvär.   
  
Vi använde oss även av blogginlägg som material till vår undersökning (då utan att intervjua 
personerna bakom bloggen). I dessa fall kontaktade vi inte personerna bakom bloggen på 
något sätt. Sveningson Elm, forskare och docent i kommunikationsvetenskap, skriver att man 
inte behöver samtycke för att använda material som finns på internet om materialet i fråga 
kan ses av alla och om hemsidan inte kräver någon form av medlemskap (Sveningson Elm, 
2009:73-75). De bloggar vi använde oss av är tillgängliga för alla och utifrån det ansåg vi att 
det inte behövdes samtycke för att använda oss av dem. Forskarna Markham och Buchanan 
lyfter fram att man alltid måste ha i åtanke att även om materialet är tillgängligt för alla så 
kan användningen av det ändå orsaka någon form av negativ påverkan på personen bakom 
texten. Ju större risken är för en negativ påverkan, desto viktigare är det att skydda identiteten 
på personen bakom texten. Detta görs bland annat genom att inte skriva på ett sätt som ut-
lämnar information som kan härledas till författaren av texten (Markham & Buchanan, 2012: 
4, 7). Vi har förhållit oss till detta genom att inte uppge några uppgifter om bloggarna som 
kan vittna om personerna bakom dem, vi uppger aldrig bloggarnas namn eller några uppgifter 
som direkt kan kopplas till dem vad gäller citat eller övrig information. 
 
6. Resultat 
För att presentera vårt resultat på ett så överskådligt sätt som möjligt, har vi valt att dela upp 
detta kapitel i tre delar. Till en början redovisar och beskriver vi de kategorier vi funnit och 
fördjupat oss i, för att sedan redogöra för de relationer som finns mellan kategorierna. Slutli-
gen redovisas den teori vi kommit fram till med en tillhörande sammanfattning.  
 
6.1. Kategorierna 
De kategorier vi funnit relevanta i vår studie och som kommer att redovisas är: min länk ut, 
de andra, självcensur, skyltfönster, andras länk in, en tillgänglig del av mig, tillfälle för 
bloggande, nätverkande samt terapeutisk verkan. 
 
Min länk ut (kärnkategori) 
Det som har varit centralt för både intervjupersoner och de bloggar vi analyserat, har varit att 
nå ut till andra, komma till tals och göra sin röst hörd. Min länk ut, att skriva och publicera 
blogginlägg, blir således ett verktyg för att nå ut till andra på ett sätt som man själv har kon-
troll över. Det är bloggaren som bestämmer vad som ska publiceras, samt när, var och hur 
detta ska ske. Min länk ut är ett verktyg som personen bakom bloggen själv råder över, denne 
kan projicera sig själv utan direkt motstånd utifrån. Min länk ut existerar på personens egna 
villkor.  
 
Citatet nedan visar just hur min länk ut blir ett verktyg som bloggaren själv styr över. Blogg-
andet sker på hennes villkor och hon får säga vad hon vill utan att möta några direkta konse-
kvenser. 
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Intervjuperson 3: 
I bloggen kan jag skriva precis vad jag vill och så kan jag stänga av kommentarer och dumma frågor. Jag 
får säga precis vad jag vill och så lämnar man det där. 

 
I citatet framgår hur bloggen blir ett forum som hon styr över. Det är hon som bestämmer vad 
som ska stå i bloggen, hon och ingen annan har makten över min länk ut.   
 
Som tidigare nämnts tog sig min länk ut olika former för personerna som medverkat i under-
sökningen. I datamaterialet fann vi fyra olika dimensioner av min länk ut, vilka alla fyllde 
olika funktioner. Dessa var "att informera och hjälpa", "talersättning", "att förmedla med ex-
pressiva medel" samt "att bocka av". Följande citat illustrerar hur min länk ut används för att 
informera, i detta fall om livet med en sjukdom.  
 
Blogg 5: 

Jag kan inte och vill inte vara språkrör för allt elände och alla orättvisor i världen, jag vill bara ge sjuk-
domen ME ett ansikte utåt. Jag vill att folk ska förstå vad som kan hända med ekonomin när de blir 
sjuka, hur sjukvården fungerar eller inte fungerar och vad som händer med det invanda livet när man får 
en kronisk sjukdom. 

 
Med sin blogg vill denna person visa upp livet för en person med ME så att det inte bara blir 
en tom diagnos utan att andra ser att det finns en människa bakom sjukdomen. Med hjälp av 
bloggen informerar hon om hur livet med sjukdomen ter sig, hur hon blir bemött av vården 
och hur ekonomin påverkas av en kronisk sjukdom. I detta blir det tydligt att hon använder 
min länk ut som ett verktyg för att informera och hjälpa.  
 
Följande citat illustrerar hur min länk ut kan användas som ersättning för tal. I detta fall an-
vänder personen bloggen för att kommunicera med sin avlidne lillebror. Direkt tal är alltså 
inte möjligt, så min länk ut fungerar här som en alternativ kommunikationskanal.  
 
Blogg 11: 

Till David: Vet inte varför jag sitter och skriver "brev" till dig via bloggen. Men det känns bättre så och 
kanske du kan se det? Ibland när jag gör dumma grejer så kan jag höra din röst i huvudet ; AGNEEEES. 
[…] Det får räcka såhär, jag hann säga så mycket till dig innan du dog. Du vet vad jag tycker och känner 
för dig! 

 
I stycket framgår att personen bakom bloggen använder min länk ut för att försöka nå fram 
till en person då interaktion ansikte mot ansikte inte längre är möjlig. Personen i fråga riktar 
bloggen och merparten av sina inlägg till sin avlidne lillebror och nämner att han kanske kan 
se texten. Min länk ut ger en känsla av att kommunikation pågår, även om skribenten aldrig 
kommer att få svar från personen hon riktar sig till. Genom bloggen kan hon konkret uttrycka 
sin sorg och saknad.  
 
Ett annat exempel på hur bloggen kan fungera som talersättning finns i citatet nedan. Kvin-
nan bakom citatet lider av depression och har förvisso möjlighet att kommunicera med sina 
anhöriga ansikte mot ansikte och berätta hur hon mår, men hon väljer istället att meddela sig 
via sin blogg.  
 
Intervjuperson 1: 

Jag tror att det är lättare för mig att uttrycka mig i skrift än i tal. Jag pratar mycket med min familj. Men 
under de här perioderna är det väldigt jobbigt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det kan vara så att 
jag skickar ett sms – nu har jag lagt in ett nytt inlägg på min blogg – gå in och läs så ser ni hur jag kän-
ner. 
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Intervjupersonen upplever svårigheter att i tal uttrycka hur hon tänker och känner. För henne 
är det lättare att formulera sig i skrift och min länk ut ger henne denna möjlighet. Att publi-
cera sina tankar på bloggen fungerar som ett substitut för att tala med familj och vänner an-
sikte mot ansikte. Hon meddelar dem när hon vill att de ska läsa, när hon är redo att kommu-
nicera. Denna kommunikation sker på hennes villkor och min länk ut ger en möjlighet att 
kommunicera utan tal. 
 
En annan dimension av min länk ut är den möjlighet som bloggen medför att uttrycka sig med 
expressiva medel, så som bilder, poesi och låttexter. Följande citat visar hur en kvinna som 
lider av PTSD använder sig av ett rikt bildspråk för att gestalta sina känslor. Hon använder 
sig även frekvent av egentagna bilder för att visa hur hon mår, ofta konstnärligt bearbetade i 
svartvitt, föreställande hotfulla landskap eller förvridna träd. 
 
Blogg 8: 

Att sätta ord på bilderna, ord på vad jag ser och en gång upplevde, rädslan snörper åt mina stämband, jag 
blir stum. Det känns som om jag kommer gå sönder om jag uttrycker bilderna i ord. Jag laddar om, käm-
par, tar omtag. 

 
Personen använder målande metaforer, som att rädslan fråntar henne talets förmåga. Hon 
använder ett rikt bildspråk och bloggen blir som en samling konstverk, bestående av både ord 
och bild, som förmedlar hennes känslor. Min länk ut erbjuder en annan form av kommunikat-
ion än vad som ges möjlighet till i verkligheten utanför bloggen. 
 
Den fjärde och sista dimensionen av min länk ut är att den kan användas som ett verktyg för 
att bocka av oönskade tankar och känslor. Citatet nedan visar hur personen vänder sig till 
bloggen för att bearbeta och bli kvitt tankar rörande hennes sjukdomstillstånd.  
 
Blogg 5: 

Sedan kan jag ju säga att jag oftast skriver av mig känslor och tankar här på bloggen för att sedan resten 
av all tid jag är vaken försöka göra det bästa av situationen. Jag går inte omkring och tycker synd om mig 
och tänker på mina sjukdomar hela dagarna fast de hela tiden pockar på min uppmärksamhet. 

 
I bloggen lämnar hon av sig tankar och känslor som annars tar för mycket plats och tid. Ge-
nom att skriva ned och bearbeta problemen i bloggen blir hon kvitt dem och kan sedan rikta 
fokus mot och ta itu med det vanliga livet. 
 
De andra 
Denna kategori innefattar vad och framför allt vem min länk ut riktas mot. De andra är de 
tänkta mottagarna av bloggen, personerna bloggaren vill nå. De andra kan vara både tänkta 
och faktiska läsare av bloggen, specifika personer eller en anonym massa. Det faktum att 
bloggen kan läsas av någon gör att de andra alltid finns närvarande som målgrupp.  
 
Citatet som följer är skrivet av en kvinna som riktar sin blogg till sin avlidna dotter.  
 
Blogg 1: 

Åh Emma...Om bara nån timme så fyller du 12 år. I år blir det ingen vanlig födelsedag...I år firar du din 
födelsedag i himlen. Jag hoppas att du får den finaste och godaste tårtan och massor av presenter. Jag 
önskar att du kom hem till oss nu, vi saknar dej så förfärligt mycket <3 Jag skriver mer imorgon gum-
man. Älskar dej för evigt!!! 
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De andra som hon skriver för är en specifik person och språkbruket i inläggen visar att texten 
är menad för hennes dotter. Detta kan dock tyckas vara paradoxalt, då personen till vilken 
inlägget är skrivet aldrig konkret kommer att läsa inläggen. 
 
Följande citat visar hur en man, vars son är sjuk i cancer, riktar sin blogg mot en konkret 
grupp människor i sin närhet.  
 
Intervjuperson 2: 

Sen var det så många släktingar som hela tiden undrade och frågade hur det var. Då orkade jag inte ta 
emot alla samtal hela tiden från alla som var oroliga, så då skrev jag ut allt som hände istället. Så kan alla 
som vill ha full koll på allt som händer hela tiden, utan att behöva kontakta mig. Behöver inte ha telefon-
samtal hela tiden.  

 
Bloggen blir här ett redskap för att nå och informera en större grupp människor, i det här fal-
let familj och släktingar, som annars hade ringt och frågat om situationen. För honom utgörs 
de andra av specifika personer i hans närhet. 
 
De andra kan även utgöras av personer som bloggaren inte har en personlig relation till, de 
andra kan bestå av en abstrakt grupp människor. Citatet som följer är skrivet av en kvinna 
som lider av Chrohns sjukdom.    
 
Blogg 3: 

Hejsan. Den här bloggen har jag gjort just för alla de med Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit. Att få veta 
att man inte är ensam med sina bekymmer är något som är ganska viktigt för mig. Jag hoppas att ni som 
läser det här kommer dela med er av era egna upplevelser.  

 
Här blir det tydligt att de andra är människor som befinner sig i en liknande situation som 
bloggaren. De andra är här en grupp människor som bloggaren själv inte har en relation till 
men som hon ändå vill nå ut till.  
 
Citatet som följer visar hur de andra även kan utgöras av en anonym massa utan något ge-
mensamt som förenar dem. Kvinnan bakom citatet utsattes för en våldtäkt och skriver om 
detta i sin blogg.  
 
Blogg 2: 

JAG VÄGRAR VARA LEVANDE DÖD LÄNGRE. DET DOM GJORDE VAR FEL. SE PÅ MIG... 
TITTA PÅ MIG FÖR I HELVETE... JAG SKA DÖDA DOM. JAG SKA SPARKA IN DERAS TÄN-
DER OCH KROSSA DERAS KÖN. JAG SKA MÖRDA DOM JÄVLARNA. Varför? För att jag hatar 
dom, för att dom förstörde mig. Jag saknar den jag var. Dom ska få betala för den skada dom orsakade 
mig. Jag överlevde och nu ska dom dö... Den dagen bestämde jag mig, jag ska leva... Och om detta ska 
jag berätta.. Skrika tills ingen lyssnar längre. 

 
I sin blogg skriker hon ut sitt hat mot sina våldtäktsmän men inlägget ovan riktar sig inte till 
någon specifik person eller grupp. De andra är inga konkreta individer utan alla som läser 
bloggen. Hon vill berätta och skrika ut det som har hänt till alla.  
 
Självcensur 
Det framkommer att själva tanken på läsarna ibland påverkar det som skrivs i bloggen. Vet-
skapen om att bloggen är tillgänglig för alla leder i viss mån till självcensur och styr således 
själva skrivandet. Självcensur fungerar som ett filter som påverkar det som publiceras. En 
blogg erbjuder möjligheten att vara helt anonym, vilket ger en möjlighet att säga vad som 
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helst utan att behöva stå till svars för det men de flesta väljer dock en mildare form av själv-
censur, i det att de i viss mån begränsar vad de skriver.   
 
Citatet som följer visar hur en kvinna, som lider av depression, medvetet utelämnar informat-
ion som i framtiden kan medföra negativa konsekvenser för henne. 
 
Intervjuperson 1: 

Som med allt som visas på internet så vill man inte skriva allt, första gången det hände var jag ung och 
dum och skrev lite mer än jag borde, men det var längesen. Men nu när jag visste att jag ska skaffa nytt 
arbete, när jag googlade mitt eget namn så kom bloggen upp på första sidan, då kände jag att jag inte 
ville att framtida arbetsgivare ska få fel bild av mig, som att jag är någon som försöker ta livet av mig 
varje dag, så lite mer sparsam har jag varit. 

 
I citatet ovan framgår att hon reflekterar över den bild hon vill visa upp av sig själv och att 
hon skriver på ett sätt som inte vittnar allt för mycket om hennes psykiska ohälsa. Denna 
självcensur har hon anammat då hon vet att det hon skriver är tillgänglig för alla och att det 
går att söka information om henne på internet. För att det hon skriver i bloggen inte ska för-
sämra hennes chanser för framtida jobb väljer hon att nyansera den bild hon presenterar. 
 
Skyltfönster 
I och med att personerna själva styr över vad som publiceras i bloggen kan de välja vilken 
bild av sig själva de vill visa upp för läsarna. De styr över vad som skrivs och kan förmedla 
känslor och tankar, lägga upp bilder, citera eller skriva egen poesi samt förändra layouten på 
bloggen. Genom detta aktiva och selektiva arbete bestämmer de vilken bild som ska synas, de 
skapar ett skyltfönster som de själva bestämmer över. Det är bloggarens skyltfönster som vi-
sas upp för läsarna, det är den bild som de vill att andra ska se.  
 
Mannen som bloggar om sin cancersjuke son berättar hur han aktivt väljer vilka bilder han 
för tillfället vill visa upp i bloggen. 
 
Intervjuperson 2: 

Det är skönt att kunna lägga upp bilder. Ibland gammal bild, när han var frisk, för kontrasterna. Beskriver 
dagen som vart, slangar i huvudet osv, då kan jag lägga upp en gammal bild för att visa att så här ska det 
vara. Men ofta om han gjort röntgen en dag tar jag bild när han ligger i maskinen, ofta relaterat till det 
som hänt den dagen. Om vi haft en bra dag på ett zoo eller något tar jag den bilden. 

 
I bloggen har intervjupersonen möjlighet att med bilder visa hur dagen har varit, men han 
väljer ibland att visa hur det istället borde vara, när hans son var frisk och pigg. Genom att 
visa en bild på sonen då denne var frisk får han möjlighet att visa att det fanns en version av 
sonen innan sjukdomen slog till och att det är denna bild av sonen som är den "rätta". På så 
sätt visar bloggen det skyltfönster han själv har makten att utforma som han vill.  
 
I följande citat visar kvinnan med ME upp en bild av hur hennes kropp har påverkats av sjuk-
domen.  
 
Blogg 5: 

Jag är helt slut, helt bryta-ihop-trött, och ser inte alls fram emot att åka iväg. Tänk om man kunde få en 
hel natts sömn nu som hjälper till att samla ihop kroppen till ett någorlunda fungerande skick. Det är nog 
att önska för mycket [...] Den kropp som för mindre än tio år sedan var frisk och vältränad är nu gammal 
och uttjänad. Ingen som ser mig nu kan tro att jag har grönt bälte i judo, att jag alltid fick boxas mot kil-
larna eller instruktören på box-passen för de andra tjejerna tyckte det gjorde för ont att sparra mot mig. 
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I sitt skyltfönster ger kvinnan en inblick i sin vardag och de besvär sjukdomen medför. Hon 
har valt att visa upp sina svårigheter och sitt lidande men ger också en bild av hur hon var 
innan hon blev sjuk. Bredvid sjukdomsmisären visar hon upp den starka och fysiskt aktiva 
kvinna som hon var. Hennes skyltfönster får här en dubbel innebörd, på samma gång visar 
hon upp sjukdomen och dess medföljande svaghet och den styrka hon tidigare haft. 
 
Andras länk in 
Läsare av bloggar kan ge respons och kommentera inläggen. Denna funktion innebär en möj-
lighet att ge återkoppling till bloggaren, läsarna får en länk in. Genom att personerna bakom 
bloggarna skriver på ett offentligt forum läses deras texter av andra och många av läsarna 
lämnar någon form av respons, antingen genom att kommentera direkt på bloggen eller ge-
nom att ta kontakt på annat sätt. 
 
Kvinnan med ME visar med följande citat hur läsarnas kommentarer påverkar henne.  
 
Blogg 5: 

Jag måste tacka för allt stöd och positiva kommentarer under den senaste debatten i kommentarerna här i 
bloggen och all övrig tid så klart. Jag visste att jag var omgiven av massa fina, kloka och kämparstarka 
följare men är imponerad över alla kloka tankar ni delar med er av och framför allt tacksam för all kärlek 
ni sprider � [...] Ni är fantastiska och underbara. Det känns bra att dela med mig av mina tankar, känslor 
och upplevelser till er för ni ger så mycket tillbaka. 

 
I detta inlägg beskriver kvinnan hur mycket hon uppskattar andras kommentarer i bloggen. 
Hon uttrycker att responsen medför en känsla av gemenskap och förmedlar tacksamhet för 
den kärlek läsarna ger henne. Hon beskriver även hur den positiva responsen bidrar till att det 
känns bra att blogga om sitt mående.  
 
Responsen från andra kan även ske utanför själva bloggen. I citatet nedan beskriver mannen 
hur närstående har läst hans blogg och efter det tagit kontakt med honom.  
 
Intervjuperson 2: 

Andra uppskattar bloggen enormt. Gamla släktingar som jag inte pratat med sedan jag var barn själv har 
ringt eller mailat. Eller kommenterat och sagt att de uppskattar det mycket. Skönt att höra. Träffa massa 
gamla släktingar som kommit förbi för att lämna blommor eller bok till *** som inte hade vetat om det 
om det inte varit för bloggen. 

 
Genom bloggandet har mannen återfått kontakt med människor han inte träffat på länge och 
de har fått tillfälle att stötta och uppmuntra. Samtidigt som han betonar hur mycket de run-
tomkring uppskattar bloggen framgår det tydligt att han själv värdesätter deras respons. Hans 
bloggande öppnar upp för en länk in och möjliggör möten och kommunikation.  
 
En tillgänglig del av mig 
Genom bloggandet skapas en minnesbank till vilken personerna kan gå tillbaka, läsa och på-
minnas om sitt förflutna. Denna minnesbank blir en viktig del av personerna själva då de 
skriver om sina egna känslor, upplevelser och tankar. På så vis skapar de och bevarar en till-
gänglig del av sig själva i bloggen.  
 
I citatet nedan beskriver kvinnan med ME hur hon läser igenom sina blogginlägg och ser sa-
ker hon glömt bort.  
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Blogg 5: 
Medan jag sitter här och skriver kommer jag på att jag kanske ska kolla igenom gamla blogginlägg om 
hjärtklappning och hittar ett inlägg om att låg blodvolym kan ge hjärtklappning. Då är det mycket vätska 
och ökat saltintag som gäller. Tänk att man kan glömma bort allt sådant så fort. 

 
Genom att gå tillbaka och läsa gamla blogginlägg blir skribenten här påmind om saker hon 
själv kan göra för att förbättra sitt mående. Bloggen blir som en egenhändigt skapad handbok 
till vilken hon kan vända sig för att få tips på hur hon kan må bättre. Det blir tydligt att blog-
gen blir en plats för att spara fakta som hon själv har glömt bort.  
 
Mannen bakom citatet nedan nämner fördelen med att blogga om vardagen med sin cancer-
sjuke son.   
 
Intervjuperson 2: 

Det är så jag inte glömmer allt. Att skriva ned allt som hänt för att kunna gå igenom det. Det är för min 
egen skull, jag skrev ned allt som hände så att jag kunde bearbeta det själv sen. 

 
Här är det tydligt att personen i fråga läser sina tidigare inlägg för att kunna processera och 
bearbeta olika händelser i lugn och ro. Samtidigt fungerar bloggens tidigare inlägg som på-
minnelser av det som varit så att han inte på något sätt kan glömma det som skett.  
 
Även kvinnan bakom följande citat lyfter fram fördelen med att det hon skriver i bloggen 
sparas.  
 
Intervjuperson 1: 

Nu är ju det som en fotobok fast i text. Skulle portalen försvinna, skulle alla mina minnen, hemska min-
nen [...]  jag vill inte ha dem hela tiden men kan påminna mig själv om hur det var  [...] skulle någon ta 
ifrån mig min blogg, då skulle man bara ha det kvar som man har i huvudet och det skulle vara jättejob-
bigt. Så nu betyder den väldigt mycket för mig, vilket folk kanske tycker är konstigt [...] Det är inte bara 
roliga saker man har skrivit där, men det är ändå en del av mig själv. Och skulle det, som en fotobok eller 
vadsomhelst, det går inte att ersätta. 

 
Det framgår att bloggen fungerar som en minnesbank till vilket hon kan gå tillbaka för att dra 
sig till minnes och återuppleva något. Hon menar att bloggen är som en tillgänglig och oer-
sättlig del av henne själv.  
 
Tillfälle för bloggande 
Själva tidpunkten för bloggandet är inte förankrat i något exakt klockslag för något av våra 
studieobjekt. Tillfället när det sker står snarare i relation till när de känner ett behov av det. 
Detta behov framträder starkast om det hänt något utöver det vanliga eller när personerna 
behöver bearbeta påträngande och tunga tankar.  
 
I citatet nedan beskriver mannen vid vilka tillfällen han bloggar och att dessa påverkas av vad 
som har hänt under dagen.  
 
Intervjuperson 2: 

Från början bloggade jag varenda dag, nu bara när det händer något speciellt. Det är en ganska lugn pe-
riod nu. Så nu skriver jag när vi varit på sjukhus eller när det händer något som sticker ut från vardagen. 
Från början, första halvåret var det varje dag, varje kväll, när han hade somnat för natten. 

 
I citatet framgår att bloggandet endast sker när det har hänt något specifikt att skriva om, si-
tuationer som går utöver det vanliga. Då den första sjukdomstiden var väldigt turbulent och 
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intensiv skrev han inlägg varje dag. I lugnare perioder, då inget nytt händer på sjukdomsfron-
ten, känner han inte samma behov av att uppdatera bloggen utan väntar tills något speciellt 
inträffar, så som ett sjukhusbesök. 
 
Även följande citat förklarar vid vilka tillfällen personen känner ett behov av att skriva.  
 
Blogg 7: 

Det här är min plats, min plats att skriva rakt från hjärtat. Mitt sätt att bearbeta sorgen efter min abort. 
När jag faller samman så skriver jag här. Som ni märker är det inte så ofta längre, och det är för att jag 
inte tänker lika mycket på det. Självklart finns det med i mina tankar vareviga dag, men det är bara någon 
gång ibland jag får tårar i ögonen och då skriver jag här. [...] I bloggen skriver jag bara de dagar jag fall-
ler, inte de dagarna jag flyger! 

 
Kvinnan nämner hur behovet av att skriva i bloggen är större då hon mår som allra sämst. I 
de ljusare stunderna, då hon mår bra, behöver hon inte skriva. Det är när hon mår dåligt som 
lusten och drivet att skriva infinner sig.   
 
Nätverkande 
Genom att bloggen läses av andra som kan kommentera, länka vidare och stötta, kan blogga-
ren kopplas samman med andra i ett nätverk. Bloggen blir ett sätt att knyta nya kontakter, få 
ett tryggt nätverk och diskutera med andra som befinner sig i samma sits eller som vill stötta 
och hjälpa. Nätverkande liknar andras länk in, men skiljer sig från denna genom att bloggen 
genom nätverkande kan spridas till fler läsare och ge en större gemenskap. 
 
Mannen, vars son drabbats av cancer, berättar i citatet nedan om hur han genom bloggen har 
blivit en del av ett större nätverk.  
 
Intervjuperson 2: 

Man kan länka bloggar emellan, så jag har märkt att det finns andra familjer som har liknande situationer 
som har länkat till min blogg i sin blogg. Så en stor blogg som kanske har många besökare, då ser de att 
min blogg är relaterad och kan gå in på den också. Det känns bra. Jag har själv valt att godkänna det 
också. Blir som ett nätverk. Så vi har fått hjälp av andra som upptäckt bloggen via andra bloggar, som 
har hjälpt oss hur man kan söka fonder och sådär. Du vet att du kan göra så här och så här, vi mailar 
emellan, berättar hur de gjorde och så.  

 
Genom bloggandet har mannen fått kontakt med andra i samma situation som erbjudit sin 
hjälp. De drabbade familjerna har tagit kontakt med varandra även utanför bloggen och har 
haft mailkontakt för att diskutera olika frågor knutna till situationen. Genom sin blogg har 
han blivit del av ett nätverk för andra i samma situation och detta upplever han som positivt.  
 
Kvinnan som bloggar om Crohns sjukdom använder i följande citat sin blogg för att bygga 
upp en gemenskap med andra i samma sits.  
 
Blogg 2: 

Har tänkt att jag ska söka kontakt med andra som har Crohn men det har liksom aldrig blivit av, men bör-
jar mer och mer känna ett behov av det. Söker någon eller några att maila och utbyta tankar, tips och 
mindre roliga saker som rör sjukdomen. Klickar det mellan hos har jag inget emot att träffas och bygga 
upp en eventuell vänskap. Killar eller tjejer spelar ingen roll, och helst att ni är lite lika mig när det gäller 
intressen osv. Jag hoppas du finns :) Min mail är : **********@hotmail.com 

 
Kvinnan uttrycker att hon har ett behov av att utbyta tankar och problem som rör sjukdomen 
och använder sin blogg nästan som en kontaktannons. Hon visar även tydligt att hon gärna 
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träffar personer i verkliga livet, utanför det forum som bloggen är. Hon använder bloggen 
som ett redskap för att utvidga sitt nätverk.   
 
Terapeutisk verkan 
Att blogga genererar för många en form av terapeutisk verkan. Genom att blogga om den 
krisartade händelsen börjar de på olika sätt må bättre. Den terapeutiska verkan skiljer sig åt 
mellan olika personer men gemensamt för samtliga är att de olika aspekterna av bloggandet 
medför en positiv effekt på deras mående, vilket hjälper dem att handskas med en jobbig situ-
ation och orka med vardagen. 
 
I följande citat beskriver mannen hur bloggandet hjälper honom att koppla bort omvärlden för 
en stund. 
 
Intervjuperson 2: 

Har det varit en jobbig dag då behöver man mer än någonsin få ur sig det som hänt under dagen. Så det 
har känts extra viktigt att blogga just de dagarna som har varit jobbiga. Ser till att få till det, skulle vara 
jobbigt att inte kunna blogga en sådan dag. Blev ett måste under den värsta tiden. Kan fokusera bort på 
vart man är, slipper maskinernas ljud osv. det var bara fokus på skrivandet. 

 
Här framgår det att bloggen fungerar som en tillflyktsort. Det är i skrivandets stund som han 
kan koppla bort svårigheterna i vardagen. Att skriva hjälpte honom att ta sig igenom den 
värsta tiden då han framhäver att han använder bloggen för att få ur sig det som har hänt un-
der dagen. Den lugna stund som bloggandet innebär blir för honom ett måste under de svåra 
perioderna. 
 
I citatet nedan beskriver kvinnan som drabbats av depression hur bloggandet blir ett sätt för 
henne att bearbeta och bli av med oönskade tankar.  
 
Intervjuperson 1: 

Jag känner mig nog lite färdig efter jag skrivit blogginlägg, som att man kan bocka av någonting nästan. 
Jag tror att det är ett sätt att hjälpa mig själv att gå vidare från just den här delen av depressionen. Nu är 
den här behandlad och färdig, nu kan jag släppa den tanken. För det är ofta tankar som triggar igång job-
biga känslor som ångest eller panik. Men om jag bearbetat den tanken, skrivit ned den och släppt den, då 
finns den inte längre. 

 
I citatet ovan framkommer det tydligt att bloggen blir ett forum för att bearbeta jobbiga tan-
kar, vilket gör att de efteråt inte upplevs som lika betungande. Själva bloggskrivandet funge-
rar som ett verktyg för att lyfta upp och bearbeta det som är svårt och genom denna process 
kan hon bocka av det och gå vidare. 
 
Kvinnan som lider av endometrios talar om hur hon alltid kan vända sig till bloggen med sina 
problem för att må bättre.  
 
Intervjuperson 3: 

Jag hade inte klarat mig utan bloggen. Det är som min psykolog. Har pratat med psykolog, det har inte 
hjälpt, men bloggen har hjälpt […] jag har aldrig haft så många vänner, inte haft någon att prata med. Jag 
är uppvuxen i en familj där man inte pratar med varann, så jag hade ingenstans att vända mig, så jag 
kunde skriva av mig, skriva precis vad jag ville. Det kändes som den förstod, ingen som ifrågasatte eller 
ställde dumma frågor, jag kunde skriva precis vad jag ville. 

 
6.2. Relationerna mellan kategorierna 
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I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur de olika kategorierna är relaterade till kärnkate-
gorin och till varandra. Kärnkategorin, min länk ut, ligger till grund för vår teori och övriga 
kategorier relaterar alla till denna på olika sätt. Nedan redovisar vi hur kategorierna är relate-
rade till kärnkategorin.  
 
De andra 
Min länk ut, kärnkategorin, är riktad mot olika mottagare. Dessa mottagare är de andra, de 
personer som bloggaren medvetet riktar min länk ut mot, men även alla som kan läsa blog-
gen. De andra finns alltid i bloggarens medvetande när min länk ut skapas och påverkar såle-
des denna. Möjligheten att nå ut, att skriva och publicera på bloggen, är alltså relaterad till de 
andra, till de önskade och faktiska mottagarna. Det är den faktiska eller imaginära närvaron 
av de andra som gör att bloggen blir något annat än en privat dagbok. 
 
En kvinna som lidit av depression, ångest och panik beskriver nedan hur hon riktar min länk 
ut mot de andra, som i detta fall är en konkret grupp människor.  
 
Intervjuperson 6: 

Jag började att skriva dagbok men till slut så kom jag till den punkten där jag kände att jag inte ville dra 
historien om och om igen […] därför var det skönt att till slut gå offentligt för att folk skulle sluta med 
det här tissel tassel bakom ryggen […] det var skönt att bara de som ville veta fick gå in och läsa, jag fick 
berätta min historia istället för att folk skulle gå från den ena till den andra och berätta om saker som de 
egentligen inte visste ett skit om. 

 
Genom att visa upp den egna historien slipper bloggaren upprepa den gång på gång och kan 
få kontroll över hur den sprids, det blir hennes version som kommer fram. Min länk ut riktas 
mot de andra, vilka här består av de som "tisslar och tasslar" om henne, samt andra som finns 
i hennes närhet. Min länk ut får ett mervärde gentemot en privat dagbok, då de andra kan läsa 
det som skrivs.  
  
Följande utsaga kommer från en kvinna som lider av depression. Min länk ut riktas här mot 
de andra i form av en abstrakt grupp människor.  
 
Intervjuperson 5: 

Jag har alltid varit så att jag tycker om att bli sedd och få hävda mig själv och nu på senare tid är jag 
mycket för att inspirera andra människor och ge tips och råd. Det finns så många människor i världen, 
om jag kan hjälpa nån bara så känns det bra, det känns bra att dela med sig av sina erfarenheter och vice 
versa och sen om ingen bryr sig så ok, men det finns ändå där tillgängligt för dem som vill ta åt sig. 

 
De andra som nämns i detta citat är för kvinnan okända människor som befinner sig i en lik-
nande sits som hon själv och som kan vara i behov av hennes hjälp. De andra är även männi-
skor som kan se och uppmärksamma henne genom bloggen. 
 
Självcensur 
Tanken på de andra påverkar vad som skrivs i min länk ut. Självcensur uppkommer hos 
bloggare då de funderar över hur det de skriver i min länk ut skall tas emot av de andra och i 
förlängningen påverka dem själva.  
 
En kvinna med ätstörningar och självskadebeteende berättar hur hon väljer att inte skriva om 
vissa saker i bloggen på grund av hur läsarna kan reagera.  
 



33 
	  

Intervjuperson 4: 
Jag tänker jättemycket på vad jag ska skriva i bloggen. Har vissa saker som inte är helt accepterade i fa-
miljen, och eftersom jag vet att några av dem läser så vill jag inte gå in på de bitarna för mycket, det har 
väl hänt någon gång att jag bara nämnt något litet, men absolut inte gått in på det, för då är jag rädd att 
det blir lite uppståndelse. 

 
Vetskapen om att de andra, i detta fall familj och nära anhöriga, läser bloggen får kvinnan att 
utelämna vissa saker som annars skulle kunna skapa uppståndelse. Det som är accepterat i 
familjen ger ramar för vad som är tillåtet att skriva i bloggen, övrigt rensas bort.  
 
Samma kvinna nämner även hur hon är försiktig med vad hon skriver i bloggen för att inte 
någon annan ska komma till skada. 
 
Intervjuperson 4: 

Det jag absolut inte vill är att folk läser det och hittar på några tips eller så. Det är jag noga med, att inte 
skriva ut exakta grejer som kan ses som tips. Just med ätstörningar och självskadebeteende, om jag skri-
ver ut vad jag har vägt som minst eller hur jag har skadat mig, är det någon som är inne i en sjukdomspe-
riod så blir det en tävling, det var så jag lärde mig skada mig, att jag hörde andra, så här gjorde jag. 

 
Tanken på att läsarna kan skada sig själva om hon skriver ocensurerat får henne att välja bort 
vissa saker som aldrig publiceras. Genom att utelämna vissa fakta anser hon att hon minskar 
risken för att de andra, vilka här utgörs av andra med samma sjukdom, ska fara illa av det 
hon skriver. I detta fall sållar hon bort saker för att skydda andra.  
 
Skyltfönster 
Skyltfönster är det färdiga och publicerade blogginlägget som når ut till läsarna. Det är den 
bild som bloggaren visar upp av sig själv. Min länk ut har med tanken på de andra censure-
rats och visas nu upp.  
 
Kvinnan som lider av depression, ångest och panik beskriver hur hon funderade över vad hon 
kunde visa upp i sin blogg.  
 
Intervjuperson 6: 

Jag planerade ganska mycket vad jag skulle skriva och så, försökte ha lite olika teman, om hur det var när 
jag blev sjuk och så. Jag var jättenervös, satt och skakade och tänkte så här att shit vad kommer folk 
tänka om mig när jag lägger upp det här och kommer folk att ändra bild av mig och lite sånt där  […] 
Men det är ju inget kul om folk hela tiden går omkring och tror att jag bara mår piss och ingen vet varför, 
alltså att man bara är en sån som går runt och är sur hela tiden. Det är rätt skönt att folk har en förståelse 
för varför jag agerar som jag gör i vissa situationer. 

 
Citatet ovan visar på att bloggaren noggrant planerar vad hon ska skriva, hon väljer ut saker 
och teman hon vill belysa och därmed väljs säkerligen annat bort. Det blir även tydligt att hon 
funderar över hur andra kommer att ta emot den bild som visas upp. Samtidigt påpekar hon 
att det är skönt att visa upp sitt skyltfönster för de andra, då det förklarar för dem varför hon 
beter sig som hon gör.  
 
De övriga respondenterna visar även de upp denna relation mellan min länk ut, de andra, 
självcensur och skyltfönster. En person nämner att hon inte vill visa upp vad som helst i sin 
blogg då framtida arbetsgivare kan läsa den. En annan nämner att hon tycker att det skulle 
vara lättare att ha en anonym blogg, då hon skulle slippa stå till svars för de inlägg (skyltföns-
ter) hon visar upp. 
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Andras länk in 
Genom att min länk ut finns, så skapas möjlighet för andras länk in. Bloggens läsare kan 
återkoppla till bloggaren genom att skriva kommentarer. På så vis har de möjlighet att ge re-
spons på det skyltfönster de ser. De andra är i just detta fall de läsare som väljer att höra av 
sig och ge feedback. Min länk ut har genomgått självcensur, skapat ett skyltfönster och det är 
detta som de andra svarar på genom andras länk in.  
 
Många intervjupersoner och blogginlägg har gett uttryck för uppskattning för den positiva 
feedback de mottagit genom andras länk in. Följande citat, sagt av en kvinna som lider av 
psykisk ohälsa, visar även på hur andras länk in i sin tur kan påverka min länk ut.  
 
Intervjuperson 6: 

Folk har skrivit och kommenterat vad de vill veta mer om, vad de vill att jag ska ta upp, de frågar saker 
som hur kände du med det här osv. Så vissa inlägg har jag riktat till folk som har undrat vissa saker. Jag 
har berättat det för henne eller honom i bloggen också för jag kan tänka att aha här är det någonting som 
jag missade, det här är något som kanske fler vill veta. 

 
Kvinnan beskriver hur läsarnas kommentarer får henne att uppdatera och göra tillägg i sitt 
skyltfönster efter deras önskemål och frågor.  
 
Nätverkande 
Nätverkande bidrar till att min länk ut sprids till en större läsekrets. Det är läsarna som ser 
och delar bloggen vidare till andra, bloggarens skyltfönster sprids till ett större sammanhang. 
Genom nätverkande kan bloggaren även skapa relationer med andra utanför själva blogg-
sidan, för att få och ge gemenskap och stöd.  
 
En kvinna som bloggar om sitt liv med endometrios beskriver hur bloggen har lett till fler 
sociala kontakter.  
 
Intervjuperson 3: 

Många har hittat min blogg på andra forum och länkat till den. Så man kan hitta min blogg på andra stäl-
len. Sen diagnosen har jag börjat umgås med andra drabbade, går ut och fikar, har gemensamma träffar 
och så. Tidigare var jag lite tillbakadragen socialt, men nu så har jag klivit fram mycket och tagit tag i 
träffar. Så jag har träffat folk både genom bloggen och andra forum. 

 
Kvinnan bakom detta citat lyfter fram att andra har spridit hennes blogg vidare så att den nu 
går att hitta på andra ställen på internet än på hennes egen sida. Bloggen har för henne varit 
ett sätt att få kontakt med andra i samma situation. Min länk ut har i hennes fall öppnat upp 
för sociala relationer. 
 
En tillgänglig del av mig 
Min länk ut skapar ett bestående skyltfönster som sparas på internet och blir tillgängligt både 
för andra läsare men framför allt för bloggaren själv. Detta medför att denne kan gå tillbaka 
och läsa samtliga inlägg när som helst och se sin egen resa.  
 
En kvinna med psykisk ohälsa berättar hur hon går tillbaka och läser gamla inlägg för att se 
hur långt hon har kommit.  
 
Intervjuperson 6: 
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Jag går tillbaka ibland, vissa dagar när jag känner att jag mår dåligt så brukar jag gå in och läsa äldre in-
lägg för att förstå att jag verkligen har kommit långt ändå. [...] Det har varit jättepositivt många gånger 
när jag har mått dåligt och trott att jag stått och stampat och inte kommer någonvart, då kan jag påminna 
sig själv om den resa jag faktiskt gjort. 

 
Kvinnan berättar hur hon återvänder till sina gamla skyltfönster för att se hur långt hon har 
kommit i sin återhämtningsprocess. Då allt finns sparat och är lättillgängligt kan hon se sin 
egen resa och få det bevisat för sig att hon inte står kvar på samma ställe.  
 
Tillfälle för bloggande 
Det finns olika tillfällen då min länk ut nyttjas. Dessa tillfällen beror på bloggaren själv, när 
denne känner ett behov av att få sin röst hörd, skriva eller uppdatera sitt skyltfönster. Förutom 
en önskan hos bloggaren själv att göra sin röst hörd, kan tillfälle för bloggande påverkas av 
de andra.  
 
Det inre behovet av att blogga blir tydligt i följande citat, där personen i fråga är rädd att an-
nars förlora tanken hon hade. 
 
Intervjuperson 4: 

Så fort jag får en tanke, då måste jag blogga direkt, det har hänt många gånger att jag fått en klok tanke 
som jag vill skriva om och dela men sen försvinner den och då hittar jag inte den igen.   

 
Här blir det tydligt att det finns en önskan om att skriva ned en plötsligt uppdykande tanke. 
Denna önskan leder till bloggande. Hon vet att om hon inte får ned tanken på pränt så kom-
mer den att försvinna. Min länk ut används här för att fånga och ge uttryck för tankar som 
annars kan försvinna. 
 
Följande citat kommer från en kvinna som lider av depression och visar på att behovet av att 
blogga ibland kan väckas genom tanken på de andra, personer i omgivningen.  
 
Intervjuperson 5: 

Ibland har man haft en jobbig period och så har man kompisar och familj som inte bor nära en och så 
skriver man bara om dåliga saker och sen plötsligt blir det helt tyst. Då kan jag känna att jag har en skyl-
dighet till dem som är oroliga att skriva att jag lever och mår bättre så att inte de får för sig att man tagit 
livet av sig. 

 
Personen beskriver hur vissa tillfällen för bloggande påverkas av tanken på de andra. Hon 
känner en skyldighet att använda och uppdatera min länk ut för att genom den informera 
andra om att hon fortfarande lever.  
 
Min länk ut leder till terapeutisk verkan 
Möjligheten att genom min länk ut få göra sin röst hörd och sprida sin berättelse till andra 
medför för samtliga bloggare någon form av terapeutisk verkan.   
 
Citatet nedan visar på hur en kvinna, som lider av psykisk ohälsa, får ett ökat välmående ge-
nom att skriva ur sig sina tankar.  
 
Intervjuperson 6: 

Jag började skriva för att bli kvitt mina tankar, jag skrev innan jag gick och lade mig för att skriva av allt 
som jag funderade på. När jag väl hade fått ner det så fick jag lättare och lättare att somna, jag blev av 
med mycket av det som jag hade suttit och tänkt på hela dagen. Istället för att ligga och grubbla på det 
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sent in på natten så hade jag skrivit av mig det och efter det mådde jag ofta bättre. 
 

Kvinnan beskriver hur startskottet för hennes bloggande var att skriva ur sig tankar och fun-
deringar för att kunna släppa dem och hon uttrycker att hon mådde bättre efter att ha skrivit 
av sig. Citatet visar tydligt att min länk ut ger henne möjlighet att skriva ur sig, vilket leder 
till terapeutisk verkan.  
 
Följande utsaga, skriven av en kvinna som utsatts för våldtäkt, vittnar om att det ökade välbe-
finnandet kommer från vetskapen om att hon gjort skillnad för andra.  
 
Blogg 9: 

Varje dag får jag mejl och kommentarer från främst tjejer som berättar att de beundrar mig och att det jag 
skriver inspirerar dem. Människor mejlar mig och berättar om sina historier, öppnar upp delar av sig 
själva som de aldrig vågat prata om. Jag hade ett mål med den här bloggen, och det var att göra skillnad 
för någon genom att berätta min historia. Jag vet att jag gjort skillnad, och det känns så jävla bra. 

 
I detta citat blir det tydligt att personen i fråga hade ett mål med sitt bloggande, att nå ut till 
andra och berätta sin historia för att på så sätt göra skillnad. Genom responsen från andra 
förstår hon att hon gjort skillnad och uttrycker att det känns bra. Det blir tydligt att hon upp-
nådde sitt mål med bloggen och detta får henne att må bättre. 
 
En annan kvinna, som genomgått en abort, skriver om den positiva känsla av gemenskap som 
hennes blogg förde med sig.  
 
Blogg 7: 

Mina läsare, NI är helt fantastiska. Idag flera år senare rör de mig fortfarande i hjärtat, när ni skriver att ni 
känner samma sak och varit med om samma sak. Jag kan inte för mitt liv förstå att vi är så många som 
går igenom samma sak. Både vad gäller abort och kärlek och ex och allt vad det innebär. NI är inte en-
samma, och inte jag heller. Vi har varandra! 

 
I texten framkommer hur kvinnan genom bloggen har blivit del av en gemenskap, ett nätver-
kande har uppstått och bidragit till att personen har sett att hon inte är ensam om sina tankar 
och känslor. Min länk ut har möjliggjort uppkomsten av nätverkande, vilket har lett till en 
terapeutisk verkan i och med att hon känner samhörighet med andra.  
 
Mannen med en sjuk son berättar om hur bloggen ger honom möjlighet att gå tillbaka och 
bearbeta det som har hänt.  
 
Intervjuperson 2: 

När han blev sjuk så började jag skriva, mest för min egen skull. Så att jag inte glömmer allt. Jag skrev 
ned allt som hände för att kunna gå igenom det. Jag skrev för min egen skull, skrev ned allt som hände så 
att jag kunde bearbeta det själv sen.  

 
Mannen beskriver hur hans bloggande blev ett sätt att komma ihåg allt som hände, för att han 
sedan skulle kunna bearbeta det. Min länk ut ledde till skapandet av en tillgänglig del av mig, 
vilket möjliggjorde tillfällen för bearbetning i lugn och ro. 
 
Ovanstående utsagor visar på att min länk ut på olika sätt ger en terapeutisk verkan för perso-
nerna bakom bloggarna. Bloggandet fyller många syften som på olika sätt leder till ökat väl-
mående. Det är min länk ut som skapar en tillgänglig del av mig, till vilken de kan gå tillbaka 
för att se sin egen resa, det är min länk ut som möjliggör respons och stöd från de andra, ge-
nom nätverkande och andras länk in. Det är i min länk ut som de kan skriva ur sig och bear-
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beta det som är traumatiskt. Inget av detta hade uppkommit om inte allt startat med min länk 
ut.  
 
6.3. Sammanfattning, vår grundade teori 
Figuren nedan visar tydligt hur de olika kategorierna relaterar till och påverkar varandra.  
  
 

 
Som figuren visar står min länk ut i centrum för bloggandet. Min länk ut är ett verktyg för att 
göra sin röst hörd, nå ut till andra och projicera sig själv utan direkt motstånd. Det är blogga-
ren själv som har kontroll över min länk ut. Bloggaren påverkas dock av tanken på de andra 
och riktar bloggen mot dem. De andra utgörs i detta fall av de tänkta läsarna, de som blogga-
ren vill nå ut till. Innan bloggen når fram till de andra sker en process av självcensur, ett filter 
som sållar bort information som skulle kunna åsamka någon form av oönskad skada. Denna 
självcensur uppkommer på grund av tanken på de andra och deras reaktioner på det som pub-
liceras. Det som sedan visas upp är det slutgiltiga blogginlägget – personens skyltfönster. Det 
är detta som de andra kan se och svara an på. Genom att de andra på något sätt kommunice-
rar tillbaka till personen bakom bloggen skapas andras länk in. I mötet mellan det som visas 
upp och de andra kan bloggen spridas vidare och någon form av möten utanför bloggsidan 
kan uppstå, nätverkande kan ske. Genom att min länk ut skapas och bevaras uppkommer en 
tillgänglig del av mig, till vilken bloggaren kan gå tillbaka och se och påminna sig om sin 
egen historia. (Den böjda pilen illustrerar den process som min länk ut går igenom, där perso-
nens skyltfönster visas upp för de andra och hur deras respons förs tillbaka till personen 
bakom bloggen, samtidigt som skyltfönstret och kommentarerna blir till en tillgänglig del av 
mig.) Bloggandet sker vid tillfällen då bloggaren själv har behov av att göra sin röst hörd, 
eller då de andra eller tanken på dessa frammanar ett inlägg.  
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De olika beståndsdelarna i bloggprocessen för med sig någon form av terapeutisk ver-
kan för personen som skapat bloggen. Den terapeutiska verkan kan uppstå redan i min länk 
ut, där de bearbetar händelser, men är också relaterat till den respons och/eller den gemen-
skap de får genom nätverkande med de andra. Möjligheten att gå tillbaka till en tillgänglig 
del av mig och se sin egen resa kan också bidra till ökad insikt i hur långt man har kommit i 
sin utveckling, vilket även det kan ge en terapeutisk verkan.   
 
Med denna teori, grundad i data, har vi kunnat förklara vårt ursprungliga problemområde - 
bloggande om krisartade händelser, samt besvara vår frågeställning om vilka som är de mest 
centrala aspekterna av och omkring krisbloggande. Skapandet och upprätthållandet av en länk 
ut gör det möjligt att göra sin röst hörd, bearbeta traumatiska händelser och reflektera över 
den resa och process man går igenom samt få stöd av och gemenskap med andra. Dessa 
aspekter av bloggande medför någon form av terapeutisk verkan för en person som är i stort 
behov av det. 
 
7. Diskussion 
I denna diskussionsdel kommer vi att redogöra för våra tankar om resultatet, följt av reflekt-
ioner kring tidigare forskning. Efter det kommer vi att presentera vår teoretiska referensram 
och hur vår teori kan förstås utifrån denna. Därefter följer en metodologisk diskussion, själv-
kritiska reflektioner och slutligen förslag till vidare forskning.  
 
7.1. Diskussion kring resultatet 
Nedan kommer vi att redogöra för hur vi besvarade vår frågeställning och vad vi anser vara 
mest centralt för fenomenet krisbloggar. Vi kommer även att diskutera sådant som vi funnit 
anmärkningsvärt eller förvånande under studien.  
 
När vi inledde vår studie hade vi inga direkta förkunskaper i ämnet. Ingen av oss hade tidi-
gare skrivit eller läst bloggar i någon större utsträckning och vi såg dem mest som ett forum 
där personer behandlade saker som mode, kost eller träning och där de ville visa upp en posi-
tiv bild av sig själva och bli uppmärksammade av andra. Vår nyfikenhet för krisbloggar upp-
stod då en av oss var intresserad av narrativ och människors berättelser och den andre intres-
serade sig för identitetsskapande och hur människor hittar nya vägar för att synas och höras. 
Ur diskussioner om detta kom vi fram till att krisbloggar skulle vara ett intressant studieom-
råde, då dessa står i stark kontrast till den bild vi hade av bloggar. 
 
För att få en tydlig och till en början förutsättningslös bild av fenomenet utgick vi från det 
breda problemområdet "bloggande om krisartade händelser", vilket sedan utvecklades till 
frågeställningen "vilka är de mest centrala aspekterna av och omkring krisbloggande?". Då vi 
närmade oss området utan hypoteser och förutfattade meningar visade det insamlade data-
materialet vad som var väsentligt och under studiens gång blev det allt mer tydligt vad kris-
bloggande verkade handla om. Det mest centrala för personerna bakom bloggarna var deras 
möjlighet att upprätthålla en kommunikationskanal över vilken de själva hade kontroll. 
Denna kommunikationskanal blev vår kärnkategori, min länk ut, vilken hittades i den öppna 
fasen och bestod genom hela forskningsprocessen. Genom processen att göra sin röst hörd 
fick respondenterna positiva effekter på sitt mående. Motivet som låg bakom bloggandet 
skiljde sig dock åt från person till person, vilket visar på att krisbloggar kan tjäna många olika 
syften.  
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Vi hade, som vi tidigare nämnt, en begränsad kunskap och förförståelse gällande krisbloggar. 
Vi hade dock båda inledningsvis en tanke om att det centrala för krisbloggande var att det 
förde med sig någon form av terapeutisk funktion, att det medförde en positiv påverkan på 
personers välmående. Under studiens gång blev det tydligt att bloggande gav positiva effekter 
på välmåendet, men att det inte var detta som var orsaken till bloggandet, vilket vi först 
trodde. Att ha ett verktyg för att nå ut och dela med sig var det centrala för personerna, vilket 
bland annat blev tydligt i att de tre första intervjupersonerna till en början fört privata dag-
böcker, men att de sedan valt att fortsätta i bloggform. Ingen av dem ville gå tillbaka till de 
privata anteckningarna, vilket tydde på att bloggandet och att nå ut till andra gav dem något 
mer. Genom analysen av de valda kategorierna blev det också tydligt att min länk ut föregår 
den terapeutiska verkan, även om de två är nära sammanlänkade.  
 
Det syns tydligt att det finns ett behov hos människor att nå ut med sin berättelse och göra sin 
röst hörd, något som kan vara svårt i ett samhälle där så många strävar efter att höras och 
synas. Vi har sett att bloggen, genom att möjliggöra min länk ut, blir ett redskap som fören-
klar denna process, då personer får föra ut sitt budskap utan att möta direkt motstånd. De be-
höver inte prestera något storslaget eller vara kända för att få synas, vilket ofta är fallet i trad-
itionella medier. De får genom bloggen en möjlighet att stå i centrum utan att behöva slåss 
för det. Genom bloggen kan personerna själva välja vilken bild de vill visa upp i sitt skylt-
fönster, de kan välja mellan att visa upp en redigerad eller en mer realistisk bild av sig själva 
och sin verklighet. Det kan dock vara värt att reflektera över huruvida det skyltfönster som 
visas upp i bloggen är en sann bild, eller om den påverkas och redigeras utifrån vad personer-
na tror att omgivningen har för förväntningar på dem.  

Genom att blogga får människor möjlighet att kommunicera på sina egna villkor, de 
behöver inte komma med snabba svar utan kan reflektera i lugn och ro för att sedan publicera 
inlägg när de känner sig redo. De kan även välja om de vill föra ut sina tankar genom prosa-
isk text, bilder, poesi eller andra kreativa uttryckssätt. Att blogga blir en möjlighet för perso-
ner som är utsatta och som kanske saknar tolkningsföreträde att ge sin version av händelser 
eller tillstånd. Deras berättelser bidrar till att skapa en helhetsbild av kriser och sjukdomar 
som kanske inte synliggörs eller accepteras i traditionella sammanhang.  
 
Min länk ut blir ett verktyg för att kommunicera med de andra, verkliga eller tänkta personer, 
nära eller fjärran. Genom bloggen får personerna möjlighet att presentera en berättelse för 
människor som annars inte hade fått höra den. Berättelsen kan riktas till några få i den närm-
aste bekantskapskretsen, i syfte att få fram tankar och känslor som man inte vill eller orkar 
prata om, eller till en vidare skara långt utanför personens bekantskapskrets som bloggaren 
vill informera och upplysa. Min länk ut har olika syften och innehåll beroende på bloggarens 
tankar om de andra, vilka de är och vad som bör förmedlas till dem. 
 
Det är existensen av de andra som gör att vissa bloggare väljer att utsätta sina inlägg för 
självcensur. Mannen som bloggar om sin cancersjuka son menar att han inte censurerar sina 
inlägg, utan skriver den nakna, råa sanningen, medan personer som skriver om psykisk ohälsa 
och andra mer tabubelagda händelser såsom sexuella övergrepp, väljer att dölja viss informat-
ion, så som sin identitet eller vissa tankar. Detta anser vi tyda på att det även inom bloggvärl-
den finns ett visst stigma kring dessa områden. Att lämna ut sig helt och fullt och berätta om 
dessa mer tabubelagda upplevelser kan bryta mot sociala normer och visa på "svaghet". I vår 
studie har vi uppmärksammat att berättelser som rör dessa upplevelser genomgår en högre 
grad av självcensur än de krisbloggar som behandlar fysisk sjukdom och död.  
 



40 
	  

En tillgänglig del av mig skapas som ett resultat av bloggandet. Den är inte en del av det ak-
tiva bloggandet, utan en produkt som sparas och som bloggaren kan återvända till för att se 
sin egen resa. Då vi såg det aktiva skapandet av blogginlägg som så centralt, överraskade det 
oss att så många upplevde en tillgänglig del av mig som en så viktig källa till terapeutisk ver-
kan. Många upplevde det som väldigt positivt att de kunde gå tillbaka och se sin egen ut-
veckling, dra sig till minnes gamla upplevelser och reflektera över det de tidigare behandlat.  
 
Tidigt i vår studie hade vi en tanke om att bloggande för med sig någon form av terapeutisk 
verkan och detta visade sig stämma. Resultatet visade dock att denna verkan var mer mångfa-
setterad än vi trott från början. Det var inte bara bearbetandet av tankar och känslor som bi-
drog till ett ökat välmående, utan även det sociala stöd som bloggandet lockade fram samt 
den möjlighet som skapades att se sin egen resa och reflektera över tidigare tankar.  

Bloggandet fyller således många syften och möjliggör för människor att på olika sätt 
behandla krisartade upplevelser, vilket leder till en terapeutisk verkan. Vår studie av kris-
bloggande har förklarat varför så många väljer att publicera sin berättelse på internet och vad 
detta för med sig för positiva effekter på individen. Efter att ha genomfört denna studie ser vi 
det som naturligt att människor tar till bloggen som verktyg för att sprida sin berättelse, sär-
skilt som internet som kommunikationsverktyg är så lättillgängligt och utbrett i dagens sam-
hälle. 
 
7.2. Diskussion kring tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till tidigare forskning utifrån de 
teman som presenterades under rubriken "tidigare forskning".  
 
7.2.1. Nätverkande och socialt stöd på internet 
Den tidigare forskning som ingick i detta tema visade att nätverkande på internet, där indivi-
der ingår i sociala sammanhang samt utbyter socialt stöd, ger en känsla av gemenskap, per-
sonlig utveckling och ökat välbefinnande. Vår studie bekräftade detta, vi har sett att min länk 
ut kan leda till ett nätverkande som upplevs som positivt och som för vissa leder till terapeu-
tisk verkan. I detta nätverkande ges möjlighet att diskutera med andra i liknande situation 
samt att ge och få tips och stöd, bloggaren är inte ensam utan får möjlighet att ingå i en ge-
menskap med de andra, där utbyte av socialt stöd blir möjligt. Vissa startade sin blogg just i 
syftet att bli en del av ett sådant nätverk. 

En studie nämnde att storleken på det sociala nätverket är irrelevant för att personerna 
ska uppleva ökat välbefinnandet och att huvudsaken är att de interaktioner som sker på nät-
verket innehåller någon form av socialt stöd. I vår studie framkom dock att många bloggare 
upplever ökat välbefinnande i själva skrivprocessen och att det inte enbart är responsen som 
medför detta välbefinnande. I vår studie uppmärksammade vi även att flera av intervjuperso-
nerna nämnde antalet läsare och att ett stort antal läsare sågs som något positivt, så för dem 
hade antalet en viss betydelse.  
 
7.2.2. Berättande och dess effekter på hälsan 
Den tidigare forskningen på detta område lyfte fram de positiva aspekterna av att skapa ett 
narrativ. Processen att sätta ord på sina upplevelser leder till självreflektion, en helhetsförstå-
else av traumat samt ökat välbefinnande. Det var också viktigt att andra ville lyssna till berät-
telserna och såg dessa som viktiga. I vår studie såg vi att många uttryckte ökat välbefinnande 
och upplevde en terapeutisk verkan just för att de fick behandla sina tankar och känslor i be-
rättandet. De uppskattade också att andra såg deras berättelser som viktiga nog för att läsas. 
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Vetskapen om att min länk ut finns tillgänglig för de andra och kan uppmärksammas av dem 
är en viktig aspekt av bloggande, vilket skiljer det från en vanlig dagbok. Det framkom även i 
artiklarna att skrivande som sker på personernas egna villkor kan ge individer möjligheten att 
finna sin egen röst och uttrycka sig kreativt genom exempelvis poesi. I vår undersökning var 
det ett flertal bloggare som använde sig av expressiva medel, så som bilder och poesi, för att 
gestalta sina tankar och känslor då vanliga ord inte räckte till. Detta syns tydligt i "att för-
medla med expressiva medel", en av dimensionerna av min länk ut. Många kunde också finna 
sin egen röst i det att de själva fick möjlighet att styra över min länk ut, den var något som 
existerade på deras villkor. Personerna skrev i bloggen när de själva hade behov av det, vilket 
framkommer av kategorin tillfälle för bloggande. De hade även möjlighet att reflektera över 
det de skrivit innan de tryckte på publicera-knappen.  
 
7.2.3. Bloggande och dess effekter 
Forskningen inom detta område visade att bloggande kan öka individers välmående. En blogg 
ger personer möjlighet att själva styra över kommunikationen, visa upp sin identitet, göra sin 
röst hörd och hantera känslor och informera om till exempel svåra sjukdomar. I en blogg kan 
man kommunicera sådant man inte kan tala om i det verkliga livet och genom bloggen kan 
man knyta kontakter med andra och få stöd och uppskattning. Dessa rön bekräftades av vår 
studie. Våra respondenter uttryckte att de uppskattade att de genom min länk ut kunde göra 
sin röst hörd på sina egna villkor. Flera såg också bloggen som en kanal för att informera just 
om sjukdomar och de såg den som en bättre kommunikationskanal än vanligt tal. Genom 
nätverkande kunde de knyta kontakter med andra och i bloggen kunde de lyfta saker de an-
nars inte kunde eller ville samtala om.  
 
7.2.4. Bloggar och tillfrisknande 
De studier vi lyfte fram under detta tema visade att bloggen kan vittna om huruvida en person 
återhämtat sig efter ett trauma. Detta då en förändring av språkbruket äger rum då personer 
börjar må bättre. Forskningen visar också att skrivandet om insikt och acceptans samt posi-
tiva kommentarer från andra kan medföra en positiv effekt på en individs välmående. Då till-
frisknande inte var något vi undersökte i studien, tittade vi inte på förändringar i språkbruket i 
bloggarna. Vår studie ligger dock i linje med existerande forskning som visar att positiv 
feedback kan leda till ökat välmående. Samtliga respondenter uttryckte att de uppskattade 
positiva kommentarer från andra och att de fick dem att må bättre. Ett antal bloggare nämnde 
att de inte skulle ha mått lika bra idag om de inte hade fått all positiv feedback. Vårt resultat 
visade att andras länk in var starkt kopplat till terapeutisk verkan. 
 
7.3. Teoretisk referensram 
Med hjälp av utvalda begrepp från Anthony Giddens och Arthur W. Frank kommer vi nu att 
förklara hur vår teori kan förstås på ett mer abstrakt plan, i ett bredare sociologiskt perspek-
tiv. Giddens syn på det senmoderna samhället förklarar människans nutida livsvillkor och 
visar hur förutsättningar för bloggande har uppstått. Frank i sin tur lyfter bland annat fram 
den enskilda människans behov av att skapa berättelser då hon drabbas av kriser. Vi anser att 
dessa teoretiker på ett bra sätt lägger grunden för en vidare förståelse av fenomenet krisblog-
gande. 

Då GT förespråkar att forskaren ska närma sig sitt problemområde så förutsättningslöst 
som möjligt och grunda sin teori ur inhämtade data, kopplade vi vår undersökning till en teo-
retisk referensram först i slutet av vår studie, då vi redan genererat en teori. Detta för att inte 
vår framväxande teori skulle färgas av redan befintliga teorier.  
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7.3.1. Det senmoderna samhället, det reflexiva jaget och ödesdigra ögon-
blick 
Krisbloggar, där den enskilde individen reflekterar över sitt liv och delar sin berättelse med 
andra, är ett relativt nytt fenomen som växer sig allt större i dagens samhälle. En förklaring 
till varför detta fenomen har uppstått just nu, dess bakgrund samt varför det breder ut sig allt 
mer, finns att finna i Giddens teori om det senmoderna samhället. 

Giddens menar att vi i det senmoderna samhället lever i en skenande värld där sociala 
förändringar sker snabbare än tidigare och där människan ständigt måste besluta hur hon ska 
leva. Denna värld är full av nya möjligheter, men även av risker och faror (Giddens, 1997:21-
25). Tidigare var livet mer oförändrat från generation till generation och individens levnads-
bana var då mer tydligt utstakad. Nu måste individen istället själv utforska och konstruera sin 
identitet. Identiteten kan nu ses som ett reflexivt projekt som individen själv är ansvarig för. 
Vi är det vi själva gör oss till (ibid:45, 95). 

För att kunna leva i ett samhälle som tycks präglas av ovisshet och eget ansvar tar män-
niskan förgivet att tillvaron ska vara bestående, att vardagslivet ska hänga samman; individen 
har en ontologisk trygghet vilken fungerar som en skyddshinna som skärmar av tankar om 
hot och faror. Denna känsla av ontologisk trygghet bär människan genom förändringar och 
riskfyllda händelser och gör att hon kan gå vidare med vardagliga aktiviteter och rutiner 
(Giddens, 1997:49-52). Ibland inträffar dock något utöver det vanliga som hotar den trygghet 
individen lever i. Giddens nämner ödesdigra ögonblick, vissa situationer eller omständigheter 
som får viktiga konsekvenser för individen. Dessa kan vara oönskade och problematiska hän-
delser som inte tycks ha någon enkel lösning. Individen måste då kasta sig ut i något nytt, 
med vetskapen om att den väg man väljer kan göra det svårt att återvända till livet så som det 
en gång var. Individen tvingas i sådana ögonblick reflektera över sina val och sin existens 
(ibid:137-139).  
  
Människorna bakom krisbloggarna hade alla en planerad livsbana tills något ödesdigert plöts-
ligt inträffade. De händelser som utgjorde dessa ödesdigra ögonblick skiljer sig åt mellan 
olika personer, men gemensamt för dem alla är att det som inträffade raserade deras tillvaro 
och trygghet. Vid de ödesdigra ögonblicken tvingades de alla konfrontera en oönskad och 
oviss framtid och detta krävde av dem att de fick välja väg och hitta sätt att hantera otrygg-
heten. De ställdes inför existentiella frågor som tycktes sakna enkla svar, så som varför detta 
drabbade just dem, hur man hittar mening i ett liv präglat av sjukdom och död och hur man 
går vidare när livet rasat samman. För att hantera denna otrygghet och dessa frågor valde de 
att skapa en blogg och upprätta min länk ut. I det senmoderna samhället är individerna själva 
ansvariga för att reflektera över och skapa sin identitet och detta identitetsarbete kan utföras 
med hjälp av bloggen. 
 
7.3.2. Den kontinuerliga biografin och självterapi 
Giddens menar att självidentitet är självet så som det uppfattas av individen utifrån den egna 
livsberättelsen. Identitet förutsätter kontinuitet i tid och rum och den som har en bristande 
ontologisk trygghet kan sakna en stabil känsla av sammanhang i sitt liv och sin livsberät-
telse/biografi och kan därför uppleva att tiden består av en serie åtskilda moment utan en kon-
tinuerlig berättelse. Individer som har en stabil självidentitet upplever biografisk kontinuitet 
som kan kommuniceras till andra. En persons identitet finns således i förmågan att hålla 
igång en viss berättelse (Giddens, 1997:67-69).  

De ödesdigra ögonblick som inträffar och utgör ett avbrott i individens berättelse rase-
rar således en del av individens självidentitet. Då individen i det senmoderna samhället har ett 
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stort ansvar för att själv konstruera sin identitet, faller även rekonstruktionen av identiteten i 
stor utsträckning på den enskilde och denne bär ansvaret för att återskapa kontinuiteten i sin 
berättelse. Giddens lyfter fram Rainwaters bok "Self-Therapy" som ett exempel på hur den 
senmoderna människan själv bär ansvar för att förverkliga sig själv och att svaren på många 
existentiella frågor anses finnas inom individen själv. Rainwater menar att en terapeut kan 
hjälpa till att starta processen av självförverkligande genom att låta individen reflektera över 
sig själv och sitt liv. Denna process kan även användas i självterapi genom att individen an-
vänder sig av sin reflexivitet och planerar sin egen framtid. Rainwater lyfter fram betydelsen 
av att föra dagboksanteckningar över traumatiska livshändelser. Genom detta skapas en 
känsla av en sammanhängande livshistoria över vilken man kan reflektera för att dra lärdom 
av det förflutna och dra upp riktlinjer för hur man ska hantera framtiden. På detta sätt undvi-
ker man att bli en slav under det förflutna och man kan finna svar på de existentiella frågorna 
(Giddens, 1997:89-93). 

Vi har sett att bloggen fungerar som ett verktyg för att utföra denna form av självterapi. 
Genom min länk ut får människor möjlighet att skriva om de traumatiska händelser de ge-
nomlevt, reflektera över dem och skapa en sammanhängande livshistoria. De drar lärdom av 
sitt förflutna och funderar över vilken framtid de vill skapa genom att använda bloggen som 
ett bollplank där de i skrivandets stund tvingas reflektera över det som hänt och vad de vill 
skriva och förmedla. Då bloggen skapar en tillgänglig del av mig får de även möjlighet att 
efteråt gå tillbaka och reflektera över vad de skrivit. Genom skrivandet har många tvingats ta 
itu med de existentiella frågor som uppkommit genom de traumatiska händelser som avbröt 
deras livsberättelse. Att bloggen skapar möjlighet till att behandla dessa frågor gör att perso-
nerna får en chans att komma närmare ett svar på dem. Då många upplever en terapeutisk 
verkan tack vare bloggen, kan detta vara ett tecken på att vissa frågor fått svar och att perso-
nerna genom detta kan gå vidare med livet. 

 
7.3.3. Berättelsernas betydelse 
Genom krisbloggar och min länk ut skapar personer berättelser som kan läsas av andra samt 
fungera som självterapi. Frank förklarar vikten av berättelser och hur centralt det är för per-
soner som drabbats av något svårt att få göra sin röst hörd och läsas av andra. I sin bok "The 
Wounded Storyteller" lyfter Frank fram sjukdomsnarrativ och hur människor som drabbats av 
sjukdom berättar om detta. Vi menar att hans teorier går att applicera på en mängd olika 
krisartade händelser, inte bara på sjukdom.  

På samma sätt som Giddens talar om hur ödesdigra ögonblick innebär ett avbrott i det 
vardagliga livet, menar Frank att sjukdom avbryter livet och att detta förstör den karta man 
annars orienterar sig efter. Bilden av framtiden avbryts då nutiden inte längre är vad man 
trodde att det förgångna skulle leda till. Då man inte längre kan använda den tidigare kartan 
tvingas individen att reflektera och hitta nya sätt att tolka världen. Genom att de som drabbats 
av sjukdom berättar sin historia formas en ny karta att förhålla sig till; personerna kan återfå 
en känsla av sammanhang i livet och en framtid blir möjlig (Frank, 2013:1, 56, 60-61). 

 
I berättandet finns en social aspekt, då berättelsen riktar sig mot någon annan, en abstrakt 
eller konkret person, någon nära eller långt bort. För att hitta den del av självet som förlorats 
genom traumat måste personen låta sin berättelse bli tillgänglig för andra. När en individ vi-
sar upp sig för andra i sin berättelse ges även möjlighet för individen själv att se och reflek-
tera över sin egen berättelse. Genom denna process blir individen tillgänglig för sig själv 
(Frank, 2013:3, 65). Förutom att berättandet fyller en terapeutisk funktion för individen så 
fungerar berättelsen även som ett sätt att nå ut till sjukvården, kollegor, samt vänner och fa-
milj som undrar över hur personen har det. Sjukdomen tvingar fram en berättelse (ibid:53). 
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Berättelsen fungerar som ett sätt att reda ut de egna tankarna och funderingarna, men den 
fungerar också som ett vittnesmål vilket andra kan ta del av och vägledas av. Andra kan in-
spireras av hur personen lyckades skapa en ny karta för sitt liv (ibid:17). 

Den sociala aspekten av berättande som Frank lyfter fram visar hur bloggande blir nå-
got mer än dagboksskrivande. För att personen ska få tillgång till sig själv, måste denne först 
bli tillgänglig för andra. Genom min länk ut gör sig personen tillgänglig för de andra. Detta 
kan förklara varför många bloggare som först skrev dagbok sedan gick över till bloggar. 
Många skriver även krisbloggar just för att nå ut till andra så att de slipper berätta sin historia 
gång på gång, samt för att informera och vägleda. De dimensioner av min länk ut som tydlig-
ast visar på den sociala aspekten av bloggande är "talersättning" samt "att informera och 
hjälpa". 

 
Frank menar att det finns tre huvudsakliga typer av sjukdomsnarrativ. Alla berättelser, menar 
han, innehåller aspekter av dessa tre typer och de avbryter ofta varandra (Frank, 2013:75-76). 
Den första av dessa typer är narrativet om återställning (The Restitution Narrative). Här vitt-
nar personerna om sin vilja och strävan efter att bli friska och sjukhusvistelser och behand-
lingar beskrivs ofta. Det är denna typ av narrativ som uppskattas och uppmuntras i en kultur 
där hälsa ses som normaltillståndet som alla bör sträva efter (ibid:77-78). Narrativet om åter-
ställning handlar om att personen i fråga anser att sjukdomen är botbar, den kroppsdel som är 
sjuk kommer att läkas och förutsägbarheten som tidigare fanns i kroppen och livet kommer 
att återställas (ibid:86-87).  

Då denna typ av berättelse handlar om tillfrisknande, fungerar den bara för människor 
som vet att de kan botas och bli återställda. För dem som drabbats av kroniska sjukdomar 
eller djupgående trauman vilka omöjliggör fullständigt tillfrisknande fungerar således inte 
denna form av narrativ. Även om majoriteten av krisbloggarna behandlar just sådana kriser 
som inte kan botas, finns narrativet om återställning i ett antal bloggar. Vissa använder min 
länk ut och då främst "att informera och hjälpa" för att berätta om sjukhusbehandlingar, tera-
piformer och för att visa på förbättring. Narrativet om återställning syns också då personer 
visar att de upplever någon form av terapeutisk verkan och då de använder sig av min länk ut 
för att "bocka av" oönskade tankar och känslor och påpekar att detta får dem att må bättre. 
 
Vissa individer visar upp ett narrativ där tillfrisknande aldrig verkar äga rum. Berättelsen är 
istället kaotisk och saknar direkt ordningsföljd. Denna form av narrativ kallar Frank för 
Kaosnarrativ (The Chaos Narrative). Det är svårt att se en berättelse i dessa narrativ då de 
saknar sammanhang och narrativ ordning, de präglas istället av kaos och oordning och vittnar 
om sårbarhet och en känsla av meningslöshet. Kaoset gör att det för berättaren är omöjligt att 
reflektera och hålla distans till narrativet och det blir istället ett anti-narrativ. Kaosnarrativet 
handlar om något som inte kan förklaras med ord, berättelsen går inte att greppa eller förstå. 
Traumat personerna genomgått är för omedelbart och utom kontroll. Dessa historier är job-
biga att lyssna på och svåra för mottagaren att ta in, då de ses som hotfulla i och med att de 
vittnar om en verklighet som man vill avskärma sig från. Att berätta kaosnarrativ är att bryta 
mot sociala normer (Frank, 2013:97-101). 

Flertalet krisbloggar uppvisar vid vissa tillfällen denna form av narrativ. Många inlägg 
visar ögonblicksbilder av lidande, kaos och uppgivenhet. Genom min länk ut och då främst 
dimensionen "att förmedla med expressiva medel", uttrycker personer tankar och känslor som 
är för jobbiga att prata om, som kan vara svåra att sätta ord på och som ingen annars kanske 
vill lyssna på. I dessa inlägg finns inget genomgående narrativ, ingen tydlig struktur och inget 
hopp om framtiden. Genom bloggen får de ändå möjlighet att uttrycka detta kaosnarrativ och 
förmedla det till de andra som annars inte hade orkat lyssna.  
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De som lever i ett kaos får genom bloggen möjlighet att nå ut till de andra som kan bli 
vittnen till deras skyltfönster och historia och på så vis kan kaoset mildras. Kanske är detta 
det enda sättet att få någon att lyssna och därför blir krisbloggar så viktiga. De ger möjlighet 
att kommunicera på ett sätt som annars är ett stort tabu, då kaosnarrativ, som Frank nämner, 
bryter mot sociala normer. Ett kaosnarrativ blir för jobbigt att berätta ansikte mot ansikte och 
de kan då använda min länk ut, i form av "talersättning" för att ändå få utlopp för vad de kän-
ner. Många bloggare riktar sina kaosnarrativ mot abstrakta andra, de tvingar inte på sin berät-
telse på någon specifik person, och kanske ses det normativa brottet genom detta som mindre 
allvarligt. Ett annat sätt att slippa stå till svars för sitt kaosnarrativ som vi uppmärksammat är 
att genomföra självcensur genom att blogga anonymt. På detta sätt kan inte det skyltfönster 
som förmedlar kaosnarrativet kopplas tillbaka till och medföra negativa konsekvenser för 
personen bakom bloggen.  

 
Den tredje och sista formen av sjukdomsnarrativ som Frank beskriver är narrativet om sö-
kande (The Quest Narrative). I detta narrativ möter och accepterar berättaren lidandet och ser 
sjukdomen som en meningsfull erfarenhet som man kan lära sig något av. Denna form av 
narrativ låter den drabbade stå i centrum för berättelsen (till skillnad från narrativet om åter-
ställning, där det är vetenskapen och sjukvården som hyllas och står i fokus). Den drabbade 
styr över berättelsen och detta håller kaoset i schack. Sjukdomen beskrivs som en resa vilken 
har lett till insikter som bör spridas till andra. Den som berättar vill sällan återvända till sitt 
ursprungliga friska jag, utan ser det som sitt uppdrag att använda sitt lidande för att upplysa 
och hjälpa andra (Frank, 2013:115-121).  

Många krisbloggare har nått fram till denna form av narrativ. De har lyckats ta sig ige-
nom det värsta kaoset och formar tydliga narrativ där syftet är att upplysa, informera, hjälpa 
och stötta andra. Detta syns tydligt i dimensionen "att informera och hjälpa" i min länk ut. 
Många bloggare framhäver att just detta, att vittna om svårigheter och låta det egna lidandet 
hjälpa andra, har varit en viktig anledning till varför de bloggar. De berättar också om hur de 
genom sin sjukdom eller kris har lärt sig att uppskatta och prioritera andra saker i livet, så 
som hälsa, vänskap och gemenskap med familjen. Genom en tillgänglig del av mig finns de-
ras skyltfönster tillgängliga för dem själva och de andra när de behöver ta del av dem. Här 
kan de se sin egen resa och sina framsteg och insikter.   
 
Genom att studera Franks teori om narrativ blir det tydligt att det är oerhört viktigt för indivi-
der att få berätta sin historia för någon som lyssnar, att sprida min länk ut till de andra. Hur 
personerna skriver visar också hur långt de har kommit i sin bearbetning av den krisartade 
händelsen. Då min länk ut präglas av ett kaosnarrativ tyder detta på att händelsen inte är be-
arbetad, medan ett tydligt narrativ visar på ett större tillfrisknande. De som bloggar är i behov 
av att få göra sin röst hörd och återskapa sin karta för att kunna gå vidare i livet. De som an-
vänder sig av kaosnarrativ bryter, enligt Frank, mot sociala normer, men är i stort behov av 
att bli lyssnade på. Genom min länk ut får de utlopp för sitt kaos inför andra, då det finns en 
vetskap om att de andra alltid kan se ens skyltfönster. Eftersom de inlägg som innehåller ett 
kaosnarrativ sparas i en tillgänglig del av mig och blir en del av bloggen som helhet, blir de 
också en del av ett större narrativ, där det kan vara lättare att se en sammanhängande berät-
telse. Detta kan i sin tur mildra kaoset. Om någon slutar att blogga om det krisartade som 
inträffade kan detta, om vi tolkar Frank, visa på att personen nu har lagat sin karta och kom-
pass och inte längre behöver fortsätta sin berättelse i ett offentligt forum för att uppnå tera-
peutisk verkan. För att knyta ihop detta med de begrepp som används av Giddens, kan perso-
nen antas ha återhämtat sig från traumat, besvarat de existentiella frågor som uppstod efter 
det ödesdigra ögonblicket, samt återskapat sin självidentitet och skapat kontinuitet och sam-
manhang i sin livsberättelse.  
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7.3.4. Bloggen utanför tid och rum 
För att hitta och ge uttryck för sin personliga röst och berättelse krävs det tillgängliga verktyg 
för individen. Det är inte alltid möjligt att hitta någon som är villig att lyssna i den omedel-
bara närheten och individen måste då hitta andra vägar att gå. Bloggande kan vara en sådan 
väg. Att bloggande som fenomen har uppstått och vuxit under de senaste åren kan förklaras 
ytterligare med Giddens begrepp "åtskiljandet av tid och rum".  

Giddens menar att tid och rum förr var starkt sammankopplade genom en specifik plats. 
I det senmoderna samhället är tid och rum dock frikopplade från varandra och kan kombine-
ras på nytt, på ett sätt som underlättar sociala aktiviteter, utan direkt koppling till den speci-
fika platsen. Människors handlingar kan nu koordineras även om personerna inte befinner sig 
på samma fysiska plats. Sociala relationer kan pågå trots stora avstånd i tidrummet (Giddens, 
1997:26-31). 

Giddens talar även om hur språk kan förmedla mänskliga erfarenheter och att detta hör 
samman med åtskiljandet av tid och rum. Det talade ordet är flyktigt medan skrift kan nå bor-
tom den tid och plats där det produceras. Via elektroniska signaler kan erfarenheter förmedlas 
över tid och rum och media bidrar till att föra in avlägsna händelser i vårt vardagsmedvetande 
(ibid:34-38).  
 
En blogg kan skrivas i ensamhet, på en tid och plats som passar personen, och ändå nå ut till 
andra över hela världen. Läsarna behöver inte befinna sig i närheten av skribenten för att 
kunna ta del av dennes berättelse. Berättelsen är inte isolerad till det rum i vilket den skrevs, 
den kan i samma stund som personen bakom bloggen trycker på publicera, nås över hela 
världen förutsatt att det finns internetuppkoppling. Min länk ut skapar ett skyltfönster som 
ligger kvar på internet och kan läsas när det passar, den är inte bunden till den tid då den 
skrevs. Det som är skrivet i en blogg finns således tillgängligt för vem som helst att läsa, när 
och var som helst i världen. Inte minst gäller detta för personen själv, då min länk ut skapar 
inlägg som sparas som en tillgänglig del av mig. Personen kan också uppdatera sin blogg 
vartsomhelst genom att ta med sig en smartphone, laptop eller genom att den vistas på en 
plats där internetuppkoppling och en dator finns tillgängligt. Bloggen kan således uppdateras 
närsomhelst och vartsomhelst. Det faktum att de andra kan kommentera genom andras länk 
in och att nätverkande kan uppstå gör att bloggen fungerar som ett virtuellt rum, där männi-
skor kan umgås på samma "plats" trots att de befinner sig långt ifrån varandra.  

Vetskapen om att bloggen finns tillgänglig för alla oavsett tid och rum för med sig en 
känsla av att man har en mottagare, någon som läser det man skriver. Tanken på att de andra 
kan läsa är alltid närvarande i skapandet av min länk ut. Det är detta som vi anser är essensen 
av bloggen, tron att det man skrivit läses av andra.  
 
7.3.5. Krisbloggande som terapeutiska berättelser i senmoderniteten 
Det senmoderna samhället ställer krav på individen att själv skapa och värna om sin identitet. 
När något krisartat inträffar och kontinuiteten i livsberättelsen avbryts är det upp till den en-
skilde individen att återskapa sin självidentitet och sin berättelse. Att vara självreflexiv är en 
stor del i detta. På grund av åtskiljandet av tid och rum kan detta självreflexiva projekt ske 
genom bloggande, där man når ut med sin berättelse till andra samt får möjlighet att själv 
reflektera över den. Genom bloggen och tanken på de andra får individen möjlighet att skapa 
min länk ut. I samhället finns tydliga normer om vilka berättelser som föredras och kaosnar-
rativ är inte ett av dem. I en blogg kan man ändå få utlopp för detta oönskade kaos som män-
niskor annars inte orkar lyssna på, genom att personen bakom bloggen kan välja att vara ano-
nym, använda sig av någon form av självcensur eller genom att rikta bloggen mot en ospeci-
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ficerad grupp. Genom detta får individen utlopp för det kaos som annars skulle förgöra henne 
utan att direkt behöva möta negativa reaktioner.  

De narrativ som skapas i min länk ut ger möjlighet att återskapa den röst som kvävdes 
av krisen och hitta tillbaka till en sammanhängande livsberättelse. Individer får möjlighet att 
ur kaosnarrativ utveckla sin berättelse till ett mer sammanhängande narrativ, där återställning 
eller sökande står i fokus. Narrativen möjliggör också återkoppling och stöd från de andra 
och ger, genom att narrativen sparas som en tillgänglig del av mig, individen en möjlighet att 
se sin egen historia ur ett nytt perspektiv. Dessa aspekter av bloggande leder till terapeutisk 
verkan. Tillfälle för bloggande uppstår då individen känner behov av att reflektera över det 
som har varit, göra sin röst hörd, kommunicera med de andra eller skapa en ny karta att navi-
gera efter. Då dessa behov minskar skriver individen mindre frekvent i bloggen, vilket visar 
att den har fyllt sin funktion och återuppbyggt en känsla av sammanhang, helhet och mening i 
individens liv.  
 
Med hjälp av dessa teorier av Giddens och Frank har krisbloggarnas plats i det senmoderna 
samhället förklarats och det har blivit tydligt att detta självterapeutiska verktyg är av stor vikt 
för individer som annars inte skulle få utlopp för sin röst och eller återskapa sammanhang i 
sin tillvaro.  
 
I denna studie har vi enbart sett positiva aspekter av krisbloggande. De teorier av Giddens 
och Frank som vi har använt oss av lyfter även de fram det som är positivt med bloggandet. 
Det är dock på sin plats att diskutera huruvida det även kan finnas negativa sidor av fenome-
net. Kanske finns det en risk för att personerna fastnar i en negativ spiral och i bloggen ältar 
sitt lidande eller lämnar ut sig för mycket, så att de far illa av det. Då bloggaren lämnar ut sig 
själv till de andra gäller det att dessa mottagare hanterar informationen på ett konstruktivt 
sätt. Då en dimension av min länk ut är just "talersättning" kanske frekvent bloggande för 
med sig minskad kontakt med människor ansikte mot ansikte, vilket kan leda till isolering 
och en känsla av ensamhet. Att blogga kan också innebära en press att prestera, dels i det att 
man måste visa upp ett intressant och läsvärt skyltfönster och dels att detta skyltfönster bör 
visa upp tillfrisknande och reflektion, då det är den mest uppskattade formen av narrativ. 
Kanske kan krisbloggande också leda till en ökad grad av självupptagenhet och en önskan om 
att ständigt få uppmärksamhet och bekräftelse från andra.  
 
7.4. Reflektioner över metod och forskningsprocess 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp tankar och reflektioner kring den metod vi använde samt 
de tillfällen då vi mötte svårigheter eller tvingades reflektera extra över något.  
 
Då krisbloggar är ett fenomen som är relativt nytt och outforskat kändes GT som ett naturligt 
val. Vi ville att personerna bakom bloggarna själva skulle få peka ut vad som var centralt för 
dem och genom den öppenhet som GT förespråkar blev detta möjligt. Det faktum att vi för-
höll oss öppna istället för att ställa upp hypoteser gjorde också att vi fick ett vidare perspektiv 
på fenomenet. Hade vi inledningsvis ställt upp en hypotes gällande exempelvis den terapeu-
tiska verkan hade säkerligen mycket annan data gått förlorad.  
 
Vi uppmärksammade under vår studie att majoriteten av krisbloggarna skrevs av kvinnor och 
bland dem som hörde av sig till oss för att delta i undersökningen var det endast en man. Vi 
såg en fördel med att låta denne man delta i den öppna fasen, så att hans perspektiv (som 
man) kunde inkluderas i studien från början. Vi funderade över huruvida det faktum att resten 
av respondenterna och bloggarna var kvinnor kunde göra studien mindre trovärdig, men an-
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såg att då en så överväldigande majoritet av krisbloggarna skrivs just av kvinnor, skulle detta 
inte utgöra något större problem.  

Majoriteten av intervjupersonerna tog själva kontakt med oss efter att ha sett vår annons 
i sociala medier. Detta ansåg vi tydde på att de var redo och villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter. Man kan dock ha i åtanke att detta kan ha gjort att endast de mest utåtriktade 
hörde av sig och att vissa röster därför inte fick komma till tals. Vi hoppas därför att vårt 
läsande av bloggar fångade upp många av dessa röster. Det faktum att vi annonserade just på 
våra egna sidor och i vissa specifika grupper på Facebook kunde också utgöra en begränsning 
för vilka vi nådde ut till. Det var dock flera av våra Facebook-kontakter som länkade vidare 
vår förfrågan till andra så att budskapet spreds till en större grupp. Detta gjorde att vi fick 
kontakt med respondenter som vi inte hade en personlig relation till, vilket vi såg som något 
positivt. 
 
Glaser avråder starkt från att spela in intervjuer, men vi bortsåg från detta och använde oss 
ändå av inspelningar. Vi genomförde detta avsteg från GT då vi ansåg att vi inte var tillräck-
ligt erfarna inom metoden för att ha utvecklat den teoretiska fingertoppskänsla som är vanlig 
bland mer rutinerade forskare. Vi ville helt enkelt inte missa något väsentligt. Vi upplevde 
tillgången till inspelningarna som mycket positiv, då detta gjorde att detaljerna om det cen-
trala som kom fram under intervjuerna kunde uppmärksammas. Dock tror vi i efterhand att 
det väsentliga hade kunnat uppmärksammas och ringas in även utan inspelningar, vilket hade 
sparat oss tid med transkriberingen. För oss som nybörjare kändes det ändå tryggt att ha in-
spelningar att falla tillbaka på. 
 
Till en början upplevde vi en viss svårighet i att lita på att vi uppnått teoretisk mättnad då vi 
ville förvissa oss om att vi fångat in allt väsentligt. Då vi gång på gång såg data upprepa sig 
valde vi dock att gå vidare. I efterhand såg vi att mättnaden uppstått, men då vi var oerfarna 
inom GT fanns det i början svårigheter att lita på mättnadskänslan och en vilja att göra allt 
mer noggrant och ingående än vad som kanske var nödvändigt.  
 
Stundvis upplevde vi att de olika faserna överlappade varandra. Redan i den öppna fasen bör-
jade vi se mönster och relationer och tjuvstartade då lite med att skissa figurer och fundera 
över hur kategorierna hörde ihop. Det var då frestande att börja rikta undersökningen mer 
mot dessa relationer. Detta utgjorde inget hinder för vår undersökning men tvingade oss 
ibland att ta ett steg tillbaka och reflektera över var vi egentligen befann oss i processen så att 
vi inte gick för fort fram och tvingade fram data. I detta anser vi att vi kunde dra nytta av att 
vara två, så att vi kunde påminna varandra om och tillsammans reflektera över detta.  
 
Genom användandet av GT fick vi en överskådlig bild av krisbloggande, vilket var syftet för 
vår studie, men kanske hade en annan metod gett ett större djup och en bredare förståelse för 
fenomenet. Processen att låta insamlad data styra forskningen och således pendla mellan in-
duktion och deduktion har gett en känsla av teoretisk frihet i undersökningen, något som vi 
har uppskattat mycket. Vi har inte blivit styrda av tidigare forskning eller hypoteser utan har 
fått möjlighet att generera något från grunden, med egenhändigt skapade begrepp vilka fram-
kommit ur de mönster som uppenbarade sig i data. Det faktum att data har fått styra hela pro-
cessen har gjort att teorin känns trovärdig, äkta och relevant. 
 
7.5. Förslag till vidare forskning 
Vi har genom vår studie sett relevansen av att få göra sin röst hörd, berätta om det man varit 
med om och få stöd från andra, hur kaosartad berättelsen än är. Vår forskning har präglats av 
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de positiva aspekter som krisbloggar innehåller. Det skulle vara intressant att genomföra 
forskning där syftet är att undersöka om bloggande även kan föra med sig negativa konse-
kvenser, exempelvis i form av isolering, självupptagenhet eller andra aspekter som vi lyfte 
tidigare.  
 
Vi har även sett att det råder brist på kvalitativa studier om bloggande. Det har genomförts 
flera kvantitativa och kvalitativa studier av bloggar, men sällan eller aldrig har människorna 
bakom bloggarna fått träda fram och ge sin bild av bloggande. Vidare forskning om detta kan 
ge en tydligare bild av bloggande och dess effekter. En djupare analys och vidare användning 
av den terapeutiska verkan som bloggandet medför skulle kunna bidra till en förbättrad sjuk-
vård, både i termer av effektivitet och ekonomiska besparingar samt att den drabbades röst 
blir hörd. Detta skulle kunna bidra till minskat lidande och en form av upprättelse för dem 
som i nuläget reduceras till passiva mottagare av vård.  
 
Det skulle vara av intresse att genomföra en studie där bloggande används som ett komple-
ment till vanlig terapi. Väntetiderna inom vården är idag långa och att gå till en privat psyko-
log är för många inte möjligt av ekonomiska skäl. Skulle det visa sig att bloggande kan er-
sätta eller fungera som komplement till psykologbesök skulle det således innebära en stor 
vinst för både individ och samhälle.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Missivbrev 1 (lades ut på Facebook av Fredrik) 
 
Hej! Det är nu dags för oss att skriva C-uppsats. Vi har valt att fokusera på och undersöka hur 
individer använder sig av skrivande av bloggar för att komma vidare- och genom en jobbig 
händelse. Med andra ord hur en person som varit med om något omskakande finner hjälp och 
struktur i att blogga om dessa händelser. Vi syftar inte till att undersöka vad som var jobbigt, 
utan mer hur bloggen hjälper dem vidare. Känner du igen dig i detta eller någon i din närhet 
som kan tänkas ställa upp och bli intervjuad angående detta, PM:a gärna någon av oss (Fred-
rik eller Marie) om intresse finns. 
 
Med vänlig hälsning 
Fredrik Segerberg 
Marie Bergman 
 
Missivbrev 2 (lades ut på Facebook av Marie) 
 
Efterlysning - bloggare! 
Slutet på vår utbildning (beteendevetenskap) närmar sig och det är dags för C-uppsats. 
Kanske kan du hjälpa oss? Min kompis och jag undersöker vad skrivandet av en blogg fyller 
för funktion för personer som har varit med om starkt negativa händelser. Har du själv varit 
med om något svårt som du bloggar om, eller känner du någon som gör det? Vill du ställa 
upp på en intervju och berätta om ditt bloggande?  
 
Hör gärna av dig till mig eller Fredrik. Tack på förhand! 
 
Missivbrev 3 (lades ut på Facebook i en grupp för personer med endometrios av Marie) 
 
Hej! Jag hoppas att det är ok att jag skriver ut en efterlysning här i gruppen. Jag läser sista 
året på det beteendevetenskapliga programmet i Västerås och ska nu skriva C-uppsats. 
Kanske kan du hjälpa mig? Min kompis och jag undersöker vad skrivandet av en blogg fyller 
för funktion för personer som har varit med om starkt negativa händelser (som t ex sjukdom). 
Är det någon här som bloggar om livet med endo eller något annat svårt? Vill du ställa upp på 
en intervju och berätta om ditt bloggande? Hör gärna av dig till mig. 
Med vänliga hälsningar Marie 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Först och främst ett stort tack för att du hjälper oss i vårt uppsatsarbete, vi uppskattar det 
mycket. Intervjun är till för att vi ska få en inblick i vad ditt bloggande betyder för dig.  
 
Du som deltagare bestämmer helt över din medverkan och du kan när som helst avbryta utan 
att det får några negativa konsekvenser för dig. Du kommer att vara helt anonym i undersök-
ningen och ingen som läser uppsatsen kommer att kunna lista att det är dig vi har intervjuat. 
De uppgifter som vi samlar in under intervjun kommer enbart att användas för vår uppsats 
och kommer sedan att förstöras. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du i förväg vill se några av de frågor/teman 
vi kan komma att beröra under intervjun. 
 
Vi ser fram emot att få träffa dig.  
 
Med vänliga hälsningar  
Fredrik och Marie  
 
Fredrik:  
******@hotmail.com  
070 - *******  
Marie:  
******@hotmail.com  
073- ******* 
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Bilaga 3 
Intervjuguide, öppna fasen 
 

- Vill du berätta om ditt bloggande?  
 

- När och hur ofta bloggar du?  
 

- Hur kommer det sig att du bloggar?  
 

- Uppstår det några känslor under bloggandet?  
  

- Hur känns det före/efter ett inlägg?  
 

- Vad betyder bloggen för dig?  
 

- Vad betyder kommentarerna för dig?  
 

- Är det något du anser vara väsentligt gällande ditt bloggande som vi inte gått igenom? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide, teoretiska fasen 
 
Teman: 
Det egna bloggandet  
- Kan du berätta lite om ditt bloggande  
 
- Varför bloggar du? Varför publicera offentligt?  
 
- Hur mår du när du skriver/skrivit?  
 
- Vad tänker du om att allt du skriver sparas?  
 
- Påverkar ditt skrivande ditt mående? På vilket sätt?  
 
- Påverkar ditt mående ditt skrivande? På vilket sätt?  
 
Vetskapen om de andra  
- Vilka vill du ska läsa din blogg?  
 
- Påverkar tanken på läsarna det du skriver?  
 
- Bloggar du mer för din skull eller för andra?  
 
- Hur känns det att folk du känner kan läsa?  
 
- Hur känns det att folk du inte känner kan läsa?  
 
- Hoppas du att andra ska svara?  
 
- Skriver du på ett visst sätt för att andra ska svara?  
 
- Påverkar andras respons ditt skrivande?  
 
- Känner du att du kan skriva vad du vill?  
 
- Skulle du skriva på ett annat sätt om du var anonym?  
 
- Känner du att du visar upp en helt sann bild av dig själv i bloggen? 
 
 


