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Sammanfattning 
 

Antalet bloggar har de senaste åren ökat explosionsartat i världen. Bloggare har blivit en 

maktfaktor som kan påverka både hur folk röstar och hur de ska klä sig. I Sverige har 18-åriga 

Isabella ”Blondinbella” Löwengrips landets största blogg med mer än 600 000 läsare i 

veckan. Att nå ut till så många människor varje vecka innebär att man har en stor makt att 

påverka hur människor tycker och tänker.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka innehållet under en bestämd period på 

Blondinbella.se och undersöka varför vissa läsare inom Blondinbellas målgrupp läser 

bloggen. 

För att undersöka innehållet på Blondinbella.se har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys på 

samtliga inlägg som publicerades på bloggen under februari 2008. För att ta reda på varför 

vissa läsare inom Blondinbellas målgrupp läser bloggen har vi haft fyra fokusgrupper, med 

totalt 20 deltagare, på Jämtlands Gymnasium där elever som läste bloggen fick diskutera 

varför de gör det. 

I vår kvalitativa innehållsanalys kom vi fram till att Blondinbella.se är en blogg med ett 

varierat innehåll och att sidan är frekvent uppdaterad. Bloggen innehåller mestadels 

information om Blondinbellas liv, vad hon gör, vad hon har gjort och vad hon ska göra. På sin 

blogg reflekterar Blondinbella över privata angelägenheter och mer allmänna problem. 

Blondinbella aktiverar sina läsare genom att ge dem olika uppmaningar och ibland försöker 

hon att roa sina läsare. 

Hennes läsare uppskattar att sidan uppdateras ofta och gillar att följa med i hennes liv. De ser 

hennes som en bra förebild och uppskattar innehållet i bloggen. Många läste Blondinbella för 

att få tips och råd och som underhållning när de hade tråkigt.  De litar på det som skrivs i 

bloggen och föredrar att läsa bloggar framför traditionella nyhetsmedier.  
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel får läsaren en överblick av forskningsområdet. Det inleds med 

en återgivelse av bakgrunden med tillhörande problemdiskussion av uppsatsens 

ämnesområde. Här presenteras också uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar 

och visa begrepp som används i uppsatsen definieras. 

1.1 Problembakgrund 

I slutet av 1990-talet såg den första bloggen dagens ljus. Sedan dess har antalet bloggar ökat 

explosionsartat och enligt sökmotorn Technnorati (http://www.technorati.com) fanns det i juni 

2008 över 112 miljoner bloggar i världen. Det finns många olika sorters bloggar men 

grundidén är att en blogg är en ganska enkelt formulerad webbplats som uppdateras ofta 

(Våge 2005:9). Alla som har tillgång till Internet kan starta en blogg och på så sätt kan vem 

som helst göra sin röst hörd över hela världen. 

 

Bloggutvecklingen har gått snabbt, för tio år sedan fanns inte bloggar och nu har de blivit en 

maktfaktor som fungerar både som substitut till, och granskare av medieföretagen. De 

amerikanska politiska bloggarna ser sig som en objektiv granskare av makten och ett substitut 

till de stora medierna som de anser har politiska agendor (Hendrickson 2007: 188). I USA är 

det i stor utsträckning människor som har tappat förtroendet för traditionella medier som 

söker sig till bloggar för information (Eveland & Dylko, 2007: 108). Det har lett till att 

bloggar har övertagit en del av en makt som tidigare låg hos de traditionella medierna. I USA 

har bloggare genom deras avslöjanden tvingat både en senator och ett framgångsrikt 

nyhetsankare att avgå (Våge 2005:19).  

 

Många journalister och representanter från de stora medierna menar att det är farligt att 

bloggarna kan sprida sina subjektiva åsikter utan att kolla fakta, låta alla sidor få säga sitt och 

utan att behöva stå till svars för det. Det innebär att läsarna riskerar att forma sig en bild av 

verkligheten som inte är representativ för det som händer (Hendrickson 2007: 188). Ett annat 

problem med att folk läser bloggar är att efterfrågan formar utbudet. De flesta som läser 

bloggar vill läsa om sådant de är intresserade av och få sina egna åsikter bekräftade. Det leder 

till att intresset för traditionella medier, som har i uppgift att kritiskt bevaka makthavarna och 
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försvara demokratin minskar. Det kan i värsta fall leda till att vi i framtiden kan få ett 

nyhetsmaterial som baseras på triviala saker från osäkra källor som ignorerar viktiga saker 

som demokrati och journalistisk etik (Rettberg, 2008:159).   

 

Även i Sveriges kan man se tendenser till den utveckling och de förändringar som har skett i 

USA. Det finns ingen forskning om hur bloggar har påverkat och påverkar den svenska 

mediemarknaden. Men det är tydligt att förtroendet för de traditionella nyhetsmedierna har 

sjunkit under de senaste åren (von Krogh, 2008:7). Intresset för nyhetsmedierna har också 

blivit mindre och medan intresset för nya medier så som bloggar har ökat. Det visar en 

undersökning från World Internet Institute där man undersökt svenskarnas Internetvanor. 

Denna förändring märks tydligaste i den yngre generationen. Bland svenskar under 35 har 

intresset ökat för att använda Internet för underhållning och minskat för att läsa nyheter. 80- 

och 90-talisterna använder Internet först och främst för communitys och bloggar. (Findahl, 

2008:44).   

 

I Sverige fungerar inte bloggarna som åsiktsbildare på samma sätt i USA. Här har bloggarna 

kritiserats för att de inte tar sitt ansvar som en motkraft till likgiltigheten i etablerade medier, 

inte ger alternativa synvinklar på problem som diskuteras i media och för att de inte gräver 

fram fakta som negligerats av de etablerade medierna (Våge, 2005: 77). Här finns både 

politiska bloggar och folk som försöker granska media men de har en mycket mer 

undanskymd roll än i USA. De bloggar som istället är mest framgångsrika och har vunnit 

flesta läsare är modebloggarna. Tittar man på bloggtoppen, som listar Sveriges populäraste 

bloggar, tillhör enbart två av landets tio mest lästa bloggar journalister och det är 

modeexperterna Sofie Fahrman, Aftonbladet och Elin Kling, Expressen och Kanal 5. Nyhets- 

och politikerbloggarna återfinns långt nere på listorna. (http://www.bloggtoppen.se/)  

 

Den som toppar listan och därmed är Sveriges mest lästa bloggare är Isabella ”Blondinbella” 

Löwengrip med sin blogg Blondinbella.se. Från januari 2008 till mars samma år ökade antalet 

läsare per vecka på Blondinbella.se från 90 000 (http://www.dn.se) till 300 000 och efter det 

har antalet läsare ökat ytterligare. I november 2008 har Blondinbella.se över 600 000 läsare 

varje vecka. I en artikel i tidningen Metro skrev Alex Schulman att ”Blondinbellas sajt är 

större än samtliga av Sveriges lokaltidningar”. (http://www.metro.se)  
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Blondinbella är en 18-årig tjej som på sin blogg beskriver sig själv som en ”Driven och 

målmedveten tjej som går i 3: an på Jensen N. Bor i innerstaden och driver företagen 

Blondinbella AB samt Bellme AB. Aktiv inom politiken då jag är ledamot i MUF 

Norrmalm”. Med sin väluppdaterade blogg har Blondinbella gått från att ha varit en ”vanlig 

tjej” till att bli en av Sveriges mest kända tonåringar. (blondinbella.se) 

 

Hon förklarar själv sin popularitet på följande sätt: 

 

Jag har alltid varit väldigt driven och ambitiös och när jag skriver om det så får jag 

uppmärksamhet. Jag har en annorlunda livsstil, det händer saker hela tiden. Det är aldrig tråkigt. 

Jag är inte den som ligger hemma en hel söndag och äter ostmackor, jag får nästan planera in när 

jag ska ta det lugnt. Sen är jag blond och håller på med politik och får bra betyg. Jag tror att det 

sticker i folks ögon (www.dn.se).  

 

Blondinbella driver Sveriges mest lästa blogg och har därmed tillgång till ett vapen som kan 

göra henne till Sveriges nästa opinionsbildare. Vi har bestämt oss för att undersöka varför folk 

läser Blondinbella.se och hur innehållet i bloggen ser ut.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka innehållet under en period på Blondinbella.se 

och undersöka varför vissa läsare inom Blondinbellas målgrupp läser bloggen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser innehållet på Blondinbella.se ut under februari månad 2008? 

Vilka motiv till att läsa bloggar kan innehållet på Blondinbella.se tillfredställa? 

Vilka motiv till att läsa bloggen har en utvald grupp läsare i hennes målgrupp? 

  

1.4 Avgränsningar 

Blondinbellas målgrupp är tjejer mellan 13- 18 år och i vår uppsats vill vi undersöka varför de 

läser bloggen. I vår undersökning har vi enbart valt att begränsa oss inom målgruppen och 

enbart använda oss av personer mellan 16- 18 år. Vi har också valt att avgränsa oss till läsare 

som går på Jämtlands gymnasium i Östersund. 



 7 

 

Vi har valt att avgränsa den period som vi undersöker bloggen till en månad under 2008. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Här presenterar vi begrepp som vi kommer att använda oss av i den här uppsatsen. Detta gör 

vi för att undvika missförstånd och underlätta läsandet. 

 
Blogg (weblog): En frekvent uppdaterad webbsida med personliga observationer. En 

webbaserad dagbok (Rettberg, 2008: 22). 

 

Bloggare (blogger): Den person som författar och publicerar inlägg/text på en blogg 

(Tremayne, 2007: vii). 

 

Blogginlägg (posts): De enskilda text- och bilduppdateringar som bloggaren publicerar på sin 

blogg. Är oftast tidsdaterade och ordnade i kronologisk ordning med det senaste inlägget 

högst upp på sidan (Tremayne, 2007: vii).  

 

Blogganvändare (blog users) 

I första hand de som läser bloggarna. Men eftersom de flesta bloggar har en 

kommentarsfunktion kan även blogganvändarna få sina åsikter publicerade på bloggen 

(Tremayne, 2007: vii). 

 

Blondinbella.se  

Det här är bloggen som Isabella ”Blondinbella” Löwengrip skriver. Det är den bloggen som 

undersöks i den här studien och det är bloggen vi syftar på när vi skriver Blondinbella.se 

 

Blondinbella 

Isabella Löwengrip är mest känd som bloggaren Blondinbella. Vi kommer att använda oss av 

det här namnet och när vi gör det i så syftar vi på Löwengrip som person och som bloggare.  
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2. Teori 

I teorikapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Här presenteras teori 

kring varför man läser bloggar och använder sig av andra medier och också teori om hur 

medieanvändningen ser ut. 

2.1 Mer underhållande nyheter 

Enligt Bennett anpassas nyhetsinnehållet efter det som människor efterfrågar. Det blir mindre 

klassiska nyheter och nyhetsinnehållet får en mer underhållande karaktär. Det blir mer 

lättsamt och underhållande på grund av den positiva ekonomiska effekt som ”Soft News”, 

dokusåpor (reality programs) och ” human-touch” -program har. Journalismen måste anpassa 

sig efter marknaden och det betyder mer underhållning och innehåll som ligger närmare 

fantasi än verklighet (Bennett, 2008: 244).  

2.2 Svenskarna och Internet 

I en undersökning om svenska Internetvanor kommer Findahl fram till att svenskarna blir 

mindre benägna att läsa nyheter och mer benägna att använda Internet för underhållning. 

Detta faktum är speciellt tydligt bland svenskar under 35 år. Bland den äldre generationen 

används Internet till största del som en källa till kunskap, man söker information och läser 

nyheter. 80- och 90-talisterna använder Internet först och främst för communitys och bloggar. 

I en undersökning om svenskars Internetvanor uppger var fjärde person i åldern 16 -35 år att 

de inte är intresserade av Internets andra möjligheter så som att till exempel söka information 

utan använder det i underhållningssyfte, så som nedladdning, lyssna på musik och bloggar 

Bland de äldre generationerna fanns det i undersökningen inga personer som använde Internet 

på samma sätt som de här ungdomarna (Findahl, 2008:44). 

 

2.3 Motiv för att läsa bloggar 

Enligt bloggexperterna Paul Bausch, Mattew Haughey och Meg Hourihan finns många olika 

anledningar till att folk läser bloggar. De menar att stavfelen, de grammatiska felen och de 

ocensurerade känslorna i bloggar ger en autentisk mänsklig upplevelse på nätet och att folk 

gillar att läsa bloggar som ett alternativ till företagssidor som de tycker påminner om 

broschyrer för företagen. De lyfter upp inblicken i människors liv, den effektiva sorteringen 

av önskvärd läsning, möjligheten att få tillgång till experters åsikter, möjligheten att läsa 
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berättelser och tillgången till peer-to-peer journalistik som anledningar till att folk läser 

bloggar (Bausch, Haughey, Hourihan 2002:29). 

 

Inblicken i människors liv - realitysåpan 

Bloggar kan erbjuda läsarna en inblick i de som skriver bloggarnas liv. Den kan vara 

informativ, humoristisk och rörande. På så sätt liknar Bausch, Haughey och Hourihan bloggar 

vid reality-tv och de menar att en läsare, genom att följa en blogg, kan lära känna en helt 

okänd person eller lära känna en person de redan känner bättre (Bausch, Haughey, Hourihan 

2002:30).  

 

Den effektiva sorteringen av önskvärd läsning 

Det finns väldigt många tematiska bloggar som specialiserar sig på olika intresseområden. 

Genom att hitta en blogg som inriktar sig på läsarens intressen menar Bausch, Haughey och 

Hourihan att läsaren kan spara mycket tid när de är ute på Internet för att söka information. 

De som skriver bloggarna står för att leta information och läsarna kan njuta av det 

ihopsamlade materialet. På den här typen av bloggar är det vanligt att läsarna tipsar 

blogginnehavaren om information och artiklar och på så sätt förenklar läsarna 

blogginnehavarens arbete. På så sätt utvecklas bloggen till det bättre och bloggens läsare kan 

känna sig delaktiga i bloggen (Bausch, Haughey, Hourihan 2002:30). 

 

Möjligheten att få tillgång till experters åsikter 

Det finns många experter på olika områden som skriver bloggar. Här kan de som läser 

bloggar få expertutlåtande från folk som är opartiska och inte har några andra agendor än att 

dela med sig av sin kunskap. Läsarna kan få reda på vilken digitalkamera som är bäst eller hur 

de ska lösa ett problem med deras dator (Bausch, Haughey, Hourihan 2002:31). 

 

Tillgång till berättelser 

Enligt Bausch, Haughey och Hourihan kan berättelser som berättas på bloggar anses vara vår 

tids folksagor. Något som för folk samman från olika delar av världen och stärker en känsla 

av mänsklighet. En blogg är ett väldigt bra forum för att få sin berättelse publicerad och 

bloggläsare kan få tillgång till dramatiska historier från hela världen på Internet (Bausch, 

Haughey, Hourihan 2002: 32). 
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Tillgången till peer-to-peer-journalistik 

I och med bloggarna kan alla vara journalister och få sin version av en händelse publicerad för 

offentligheten.  Den här typen av journalistik är inte redigerad och inte skriven av en betald 

journalist utan kommer oftast från människor som verkligen har upplevt händelsen i fråga. På 

den här typen av bloggar kan en läsare, enligt Bausch, Haughey och Hourihan, få information 

från förstakällor och från en mängd olika sidor. Den här formen av journalistik är svår att 

censurera och kan ge en bredare bild av nyheten än den som ges i kommersiella medier 

(Bausch, Haughey, Hourihan 2002:32). 

 

2.4 Uses and gratification 

När man talar om medieeffekter fokuserar de flesta teorier på sändaren och inte på 

mottagaren. En av de mest kända teorierna inom forskning om varför människor använder sig 

av olika medier är uses and gratification approach (Severin & Tankard, 1997:330). Blumer 

and Katzs ursprungliga teori om varför människor använder medier är indelade i sju olika 

punkter och som sedan har utvecklats av olika forskare. Teorin fokuserar på att 

medieanvändarna har en aktiv roll när de väljer hur de använder medier. Att användarna är 

målinriktade i sitt medieanvändande och söker upp de medier som bäst tillfredställer deras 

behov. Att användarna har olika val att välja mellan och valet ligger hos läsaren. (Severin & 

Tankard, 1997:330). Anledningarna till varför människor använder medier: 

 

är förknippade med 1. de sociala och psykologiska upphov av 2. behov som genererar 3. 

förväntningar 4. av massmedia eller andra källor, vilket i sin tur leder till 5. differentiella mönster 

av medieexponering (eller engagemang i andra aktiviteter), som resulterar i 6. ett behov av 

tillfredställelse och 7. andra konsekvenser, kanske mestadels oavsiktliga. (Blumer och Katz, 

1974:20). 

 

 

Några av de olika behov som medierna fyller hos användarna är:  

Kognitiva behov (Cognitive needs). Behov av information, kunskap och förståelse.  

Känslomässiga behov (affective needs). Att få utlopp för olika typer av känslor, både positiva 

och negativa. Att kunna njuta, men också att kunna uppleva miljöer och liknande som ger en 

känslomässig belöning. 
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Personliga behov (personal integrative needs). Behovet att förbättra sitt självförtroende och 

sin trovärdighet. Att känna stabilitet och att man har någon form av status räknas hit. 

Sociala behov (social integrative needs). Ett exempel är att stärka banden med sin familj. Att 

ha ett gemensamt samtalsämne att tala om. 

Flyktbehov (tension release needs). Att kunna fly från verkligheten. Drömma sig bort en stund 

genom att till exempel leva sig in i andra människors liv och läsa om bekymmer som inte är 

ens egna (Severin & Tankard, 1997:333). 

 

Uses and gratifications approach utgår från våra individuella behov. McQuail har utformat en 

liknande modell av vilka behov som människor vill uppfylla med hjälp av medierna. Den 

utgår från dessa perspektiv: 

 

Information (information). Söka efter råd, lärande, få förståelse för sin omvärld. 

Personlig identitet (personal identity). Ökad självinsikt, lära sig av andra människor beteende 

och skapa egna värderingar. 

Det sociala samspelet (Integration and social interaction). Förstå andra människors och 

kunna relatera sig till dem och att kunna kommunicera med andra människor.  

Underhållning (Entertainment). Avkoppling, fly från vardagen, tidsfördriv och tillfredställa 

sexuella behov (Windahl, 1992:159). 

 

2.4.1 Uses and gratification, Internet och bloggar 

Forskningen kring uses and gratifictionen har utökas och även Internet ligger inom området. 

Men forskningen om varför människor läsare bloggar är ganska outforskad. Kay menar att 

uses and gratification teorin är den ideala utgångspunkten för att undersöka varför man läser 

bloggar (Kaye, 2007:127). 

 

När det gäller vilka behov olika Internetresurser tillfredställer skiljer det mellan 

envägskommunikation som inte kräver att man måste kommunicera med en annan part som 

till exempel webbaserade tidningar och tvåvägskommunikation som till exempel e-post och 

chattrum. De tillfredställer olika typer av behov. Det som gör bloggar till ett speciellt fenomen 

är att bloggar kan ses både som envägs- och tvåvägskommunikation. De som läser behöver 

inte skriva något till bloggaren. Men det finns möjlighet för de som vill att lämna en 

kommentar, läsaren bestämmer själv hur aktiv den vill vara. Hur delaktig läsaren är kan 
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variera från gång till gång, ibland väljer läsaren bara att läsa inläggen som publicerats och 

nästa gång lämnar läsaren kommentarer. Bloggar tillfredställer därmed olika behov för olika 

användare. Bloggar är en hemsida, samtidigt som det är en elektronisk anslagstavla där folk 

kan annonsera och lämna meddelanden i form av kommentarer och har även samma funktion 

som en e-post.(Kay, 2007:129). 

 

Undersökningar har visat att människor använder Internet för att tillfredställa sitt behov av att 

bli underhållen men också flykt- och sociala behov, att interagera med andra människor och 

som tidsfördriv. Möjligheten att kunna interagera på olika typer av forum och läsa vad andra 

skriver och själva delta i aktiviteten tillfredställer informations och sociala behov. De politiska 

forumen stillar vår nyfikenhet och vårt behov av underhållning och även sociala behov (Kaye 

2007:130).  

 

Bloggar är som tidigare nämnts som en blandning av flera olika Internetverktyg. Det har gjort 

undersökningar, t.ex. hur människor använder e-post och webbsidor men på området bloggar 

som ett enskilt fenomen har det gjorts få undersökningar. Bloggar fungerar som ett 

Internetforum för den som vill ha. Bloggaren har till skillnad från de flesta andra medier inga 

krav på att var objektiv. Den är snarare av mottsatt natur, många bloggar har ett tydligt 

budskap och är partiska. De väljer en sida och står för en åsikt, det gör att likasinnade kan du 

relatera till den person som bloggar och därmed locka till sig grupper av samma åsikt som en 

själva (Kaye, 2007:130). 

 

Ett annat motiv för att använda bloggar kan vara för det är bekvämt. I stället för att besöka 

flera olika webbsidor för att få den information som man eftersöker och ständigt hålla koll på 

vad som händer på de olika webbsidorna kan man få den informationen enbart utifrån att 

besöka en blogg. Många bloggar samlar de senaste nyheterna från andra medier på en och 

samma sida och är ständigt uppdaterade (Blood, 2002:132). 

 

Blogganvändare kan också lockas att följa en blogg för att den följer ett fall under en längre 

tid än traditionella medier. När historien dör i den vanliga dagstidningen lever den vidare på 

bloggen. En annan anledning som kom fram via en undersökning av bloggar var att 60 

procent av de som följer en blogg använder den varje dag, det kan tolkas som ett tecken på att 

bloggar används för det är något man är van att göra (Kaye, 2007:230f). 
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Uses and gratification approach har använts för att undersöka Internetanvändning. Enlig Kaye 

(2007) har det bara gjorts en undersökning speciellt inom området motiv för att använda 

bloggar (Kaye, 2007:131). 

 

I Kayes undersökning Motivations for using blogs fann man 62 olika anledningar till att 

använda bloggar. För att få en bättre översikt delade Kaye upp dem i tio olika block (Kay, 

2007:136). 

 

Bloggens speciella upplägg och kännetecken (Blog presentation/Characterstics). Bloggar har 

karaktärsdrag som man inte kan hitta bland de traditionella medierna. Bloggarna har ett unikt 

upplägg och känns som ett modernare alternativ till andra medier (Kaye, 2007:136). 

 

Uppfylla personliga behov (Personal Fullfilment). Bloggar kan var underhållande och roliga, 

intressanta och även ge lite avkoppling i vardagen. Bloggar är som böcker och ger människor 

en chans att fly undan från vardagstristess och arbete. Bloggar uppfyller vårt nyhetsbehov och 

får användarna att känna att de är en del av historien i form av ett helt nytt sätt att 

kommunicera. Ett av de vanligaste motiven till att läsa bloggar är för att de är humoristiska 

och får läsaren att skratta (Kaye, 2007:137). 

 

Uttrycka känslor och relatera till andra bloggare och användare (Expression/Affiliation With 

Bloggers and Blog Users) Människor njuter att av läsa om andra människors privatliv och de 

problem som uppstår i deras vardag. Känna samhörighet och samtidigt kunna uttrycka sina 

egna känslor (Kaye, 2007:137). 

 

Information (Information Seeking) Hitta information om allt från material till sin egen blogg 

till att få information för att använda till skolarbeten och hänga med i det som varit de stora 

samtalsämnena i världen för dagen (Kaye, 2007:138). 

 

Uppfylla sina intellektuellt och estetiska behov ( Intellectual/Aesthetic Fulfilment) Människor 

använder bloggar för att lära sig nya saker, för intellektuella diskussioner och debatter, för att 

förbättra sitt kritiska tänkande och för att lära sig från experter (Kaye, 2007:138). 
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Förakt mot andra medier (Anti-Traditional-Media Sentiment). Människor använder bloggar 

för att de inte litar på traditionella medier, att de uppger att vara objektiva  men i själva verket 

är partiska (Kaye, 2007:138). 

 

Rådgivning (Guidance/Opionion Seeking) Blogganvändarna litar på att bloggarna ska förse 

dem med information och för bekräftelse av åsikter och hjälpa dem välja i viktiga frågor. 

Bloggar erbjuder användarna en uppsjö av olika åsikter och en möjlighet att även ta del av 

den andra sidan åsikter. Bloggar kan hjälpa människor att hitta vart de står i olika frågor 

(Kaye, 2007:139). 

  

Bekvämlighet (Convenience). Bloggar är lätta att använda, man kommer snabbt och smidigt åt 

information och kan få information från nästan vart som helst. Det är billigare att använda sig 

av en blogg än att köpa en tidning och informationen på bloggen är lättare att kopiera och 

lagra. De som bloggar sparar användarnas tid genom att samla viktig information och nyheter 

på ett och samma ställe (Kaye, 2007:139). 

 

Politisk övervakning (Political Surveillance).. Uppfyller de behov användarna har när det 

gäller den politiska bevakningen i samhället. Det ger användarna en möjlighet att följa 

politiker och hålla sig uppdaterade om olika val och politiska frågor. Bloggarna uppfyller 

också behovet att förlika sig med olika politiska åskådningar, vare sig man tillhör högern eller 

vänstern. Människor litar på att bloggarna ger den en sanningsenlig bild och avslöja vad 

regeringen och politikerna egentligen sysslar med (Kaye, 2007:139). 

 

Snabb uppdatering (Fast Checking). Genom att bloggar samlar fakta från olika medier och 

källor kan man snabbt bekräfta och jämföra nyheter (Kaye, 2007:139). 

 

2.4.2 Bloggmotivation 

Li-Shia Huang, Yu-Jen Chou och Che-Hung Lin har gjort en undersökning av taiwanesers 

motiv till att läsa bloggar. Då forskningen i motiv att läsa bloggar är väldigt begränsad har de 

använt sig av tidigare forskning som gjorts på människors motiv att använda communitys som 

grund för deras undersökning. De intervjuade också bloggläsare om deras motiv för att få en 

bra insikt i bloggläsarnas motiv innan de gjorde deras undersökning. De kom fram till att de 

taiwanesiska bloggläsarna hade fyra huvudsakliga motiv för att läsa bloggar: känslomässigt 
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utbyte, informationssökning, underhållning och Bandwagoneffekten (Huang, Chou, Lin, 

2008:352). 

 

Känslomässigt utbyte  

Det här var det vanligaste motivet till att folk läste bloggar i undersökningen. Många av de 

taiwanesiska bloggläsarna höll kontakten med deras vänner genom att läsa bloggar. Genom att 

kommentera i bloggarnas kommentarsfält visade de att de brydde sig och de tyckte att det 

kunde stärka vänskapen med en person att skriva meddelanden på deras bloggar (Huang, 

Chou, Lin, 2008:352). 

 

Informationssökning.  

De som deltog i undersökningen såg bloggar som ett bra sätt att snabbt hitta information och 

de litade även på det de läste i bloggarna. De menade också att de kunde lära sig saker genom 

att läsa bloggar (Huang, Chou, Lin, 2008:352). 

. 

Underhållning 

Många i undersökningen läste bloggar när de var uttråkade och för att läsa om de senaste 

ämnena. Även här litar läsarna på det som står i bloggarna (Huang, Chou, Lin, 2008:353). 

 

Bandwagoneffekten  

Med Bandwagoneffekten menas att folk gärna hoppar på det som är populärt. De som deltog i 

undersökningen läste gärna populära och omtalade bloggar. Bloggläsarna börjar läsa redan 

populära bloggar som ligger högt på olika bloggtoppar (Huang, Chou, Lin, 2008:353). 

 

2.5 Personifiering 

I bloggsfären är personifieringen viktig. Hvitfelt tar upp nio punkter som pekar på orsaker till 

personjournalistik och varför det alltid funnits ett intresse för kungar och andra starka 

personligheter; (Hvitfelt, 1989:108) 

 

1. Identifikation – behov av att känna samhörighet 

2. Enkelhet och begriplighet – ta ner på en nivå så alla kan ta till sig händelsen.  

3. Kommersialism – att ha varit med om något ovanligt skapar intresse. 

4. Enkelt att producera – för journalisterna. 
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5. Personerna är betydelsefulla för samhällsutvecklingen 

6. Avslöjande journalistik och kritik – kritiskt granskande av enskilda personers 

handlande. 

7. Publiken har ett behov av att tränga in i kända personers privatliv – då det skiljer sig så 

mycket från den vanliga människans vardag. 

8. Nyhetsmedierna följer veckopressen – en trend som håller i sig. 

9. TV och TV-personligheter i fokus. (Hvitfelt 1989:109) 

 

2.6 Marknadsföring på Internet 

I boken E-pr: The essential guide to public relations on the Internet riktar sig författaren Matt 

Haig i första hand till företagare som vill erövra Internetmarknaden. Bloggar kan ses som en 

produkt på Internetmarknaden. Haig skriver att det gäller att skapa en relation med sina 

kunder, han kallar relationen för ”repeat traffic”, att besökaren fortsätter att återvända till 

sajten. Att även om besökaren inte efterfrågar något speciellt kommer de automatisk att tänka 

på den internetsidan i första hand. För att besökaren ska fortsätta att återvända till 

internetsidan är det enligt Haig viktigt att sajten uppdateras ofta och att besökaren märker att 

sidan uppdateras ofta. Om besökaren upptäcker att sajten inte uppdateras kommer det till slut 

att leda till att de slutar att besöka den. Internetsidan ska alltid innehålla aktuellt material. 

(Haig, 2000:63) 

 

En blogg kan ha många olika funktioner du kan skriva om ditt liv och dela med dig av ditt 

privatliv men du kan dela med dig av andra saker på din blogg. Ett alternativ är att erbjuda en 

service och ge läsaren råd och tips om olika saker, även ge speciella erbjudanden till 

blogganvändarna. (Blood, 2002:87) 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs och diskuteras våra metodval. Först generellt och sen mer ingående 

utifrån de två metoder vi har valt att använda oss av i undersökningen. Sedan presenteras 

under varje metod urvalet för undersökningar och hur vi har gått tillväga för att genomföra 

dem. Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet samt de 

metodproblem som uppstått. 

 

3.1 Metodval 

Syftet med vår uppsats är att undersöka innehållet under en period på Blondinbella.se och 

undersöka varför vissa läsare inom Blondinbellas målgrupp läser bloggen  För att kunna 

besvara vårt syfte anser vi att det är av intresse att både undersöka innehållet i bloggen och 

Blondinbellas läsares motiv till varför de läser den. För att komma fram till detta spelar 

tolkningsprocessen en central roll därför har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder, i 

form av en kvalitativ innehållsanalys och fokusgrupper. Vi inleder vår undersökning med att 

göra en kvalitativ innehållanalys. Innehållet på Blondinbella.se är väsentligt för att besvara 

vårt syfte. För få en bra översikt över innehållet i bloggen kommer vi att göra en kvalitativ 

innehållsanalys genom att systematisera och klassificera innehållet i olika teman. (Esaiasson, 

m.fl., 2007:238).  

 

För att ta reda på vad Blondinbella.se handlar om hade vi kunnat använda oss av en 

kvantitativ innehållsanalys. Anledningen till att vi väljer att göra en kvalitativ är att vi känner 

att vi måste förstå och tolka texterna på ett mer komplext sätt än att bara räkna hur ofta olika 

fenomen tas upp (Bergström & Boréus, 2005:44). Vår kvalitativa innehållsanalys kommer 

ändå att innehålla vissa kvantitativa inslag där vi räknar antalet inlägg i de teman vi skapat 

under analysen. Genom vår kvalitativa innehållsanalys och att vi räknar hur vanligt ett tema är 

hoppas vi kunna ge en bra bild över hur Blondinbella.se ser ut och vad Blondinbella skriver 

om i den. 

 

För att ta reda på varför folk läser Blondinbella.se anser vi att det bästa sättet var att fråga dem 

som gör det. De frågor och teman vi använder oss av i fokusgrupperna är grundade i resultatet 

av vår kvalitativa undersökning och teorierna i vår teoridel. 
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Eftersom vi är intresserade av att ta reda på människors motivation till att läsa Blondinbella.se 

har vi valt att använda oss av fokusgrupper eftersom det är den bästa metoden för det. 

(Wibeck, 2000: 40). 

 

Vi föredrog att använda oss av fokusgrupper istället för personliga intervjuer då de är 

överlägsna intervjuer när man vill förstå varför folk handlar på ett visst sätt (Jacobsen, 2002: 

174).   

 

Ett problem som uppstår vi alla kvalitativa undersökningar är att utföra undersökningen på ett 

objektivt sätt. Alla undersökare har förutfattade meningar, grundade på tidigare upplevelser 

som kan påverka resultatet. Vi har försökt vara så öppna som möjligt när vi gjort 

undersökningen och för att våra tidigare erfarenheter ska påverka resultatet har vi kodat 

materialet i vår innehållsanalys var och en för sig och sedan jämfört våra resultat så att de 

stämmer överens (Jacobsen, 2002:144). 

 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Det finns inga absoluta regler för hur en kvalitativ analys går till men undersökaren bör 

fokusera analysen på några specifika frågeområden och teman som kan svara på 

undersökningens frågeställningar. En relevant kvalitativ analys måste ha sin utgångspunkt i 

klart definierade teman som ingår i undersökningen så att de som läser undersökningen ska 

förstå hur undersökaren har tolkat materialet. När tematiseringen är klar utgår man från den 

när man bildar ett kodschema som innehåller frågor som man ställer till texten för att det 

kunna placera in materialet man ska analyser under rätt tema (Larsson, 2005:107). 

 

Då vårt forskningsområde är nytt har vi inte kunnat finna några färdiga kodscheman att 

applicera på Blondinbella.se. Vi får i stället tillämpa den analysmetod som Maj Klasson 

beskriver som att bygga underifrån. Med det menas att vi arbetar fram våra kategorier till 

kodschemat genom att titta på materialet på Blondinbella.se (Klasson 1990:25). 

  

Hur man plockar fram sitt kodschema varierar men vi har valt att använda oss av en metod 

som Bogdan och Taylor utvecklat och som enligt dem passar in bra på dagböcker. Vi anser att 
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den här metoden är lämplig eftersom Blondinbella.se på många sätt är skriven som en dagbok. 

Metoden går ut på att man först går igenom det material som man ska analysera flera gånger. 

Sedan kodar man små meningsbärande enheter, som till exempel stycken eller meningar som 

är viktiga för textens innehåll. Efter det sorterar man koderna i exklusiva kategorier och 

namnger kategorierna. De typer av kategorier vi är ute efter är sådana som på ett bra sätt kan 

beskriva innehållet i inläggen, exempelvis redogörande, ifrågasättande och provocerande. När 

kategorierna är klara analyserar man materialet och kategoriserar in det i sina kategorier 

(Bogdan & Taylor, 1984:130ff). 

 

I vår kvalitativa innehållsanalys kommer vi också ha ett kvantitativt inslag där vi räknar 

antalet inlägg som hamnar under varje tema. Det gör vi för att kunna visa hur fördelningen av 

inläggen under varje tema ser ut. På så sätt hoppas vi kunna ge en bra bild av innehållet på 

Blondinbella.se. 

 

3.2.1 Urval 

När vi började studera Blondinbella.se insåg vi snabbt att det skulle bli omöjligt att analysera 

den otroliga mängd inlägg som Blondinbella skrivit sedan starten av Blondinbella.se 2005. 

Eftersom ett totalurval inte kunde genomföras beslutade vi att analysera en månad under 

2008. Anledningen till att vi beslutade att en månad var en tillräcklig period är att även om det 

exakta innehållet på Blondinbella.se skiljer sig från månad till månad följer Blondinbellas 

blogginlägg samma mönster. Det händer olika saker varje månad men det är samman teman 

som återfinns i uppdateringar i alla årets månader. Vi tycker därför att vi efter att ha 

analyserat en månads innehåll kan ge en bra bild av hur Blondinbella.se ser ut 

innehållsmässigt även de andra månaderna på året. En annan anledning var att vi vid vår 

genomgång av Blondinbella.se uppskattade att Blondinbella varje månad skriver mellan 150 – 

200 inlägg och att det skulle vara ett lagom antal inlägg att analysera. Att vi valde en månad 

under 2008 beror på att det var året då Blondinbella.se blev Sveriges mest lästa blogg. 

Eftersom syfte är att undersöka vad som gör bloggen till Sveriges populäraste ville vi titta på 

inlägg som skrivits under perioden då hon haft mest läsare. Genom ett slumpmässigt urval 

valde vi ut en månad under 2008 med undantag från oktober då Blondinbella slutade att 

blogga i två veckor på grund av utbrändhet. Genom vårt slumpmässiga urval föll det på vår 

lott att februari var den månad som skulle ingå i vår kvalitativa innehållsanalys.  
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3.2.2 Tillvägagångssätt 

Efter att ha gjort vårt urval så började med att tillsammans titta på inläggen på Blondinbella.se 

under februari månad 2008. Efter att ha läst igenom texten flera gånger och läst och 

reflekterat över innehållet valde vi att plocka fram de ämnen som vi tyckte var utmärkande för 

vad Blondinbella skriver om i bloggen. De här ämnena blev sedan kodenheter som vi använde 

oss av för att undersöka vad det skrivs om i bloggen. Exempel på kodenheter var mode, fest, 

privata reflektioner och roliga observationer. Efter att vi bestämt vilka kodenheter vi skulle 

använda oss av i vår analys började vi tematisera dem. Vi tittade efter mönster i inläggen, 

sökte gemensamma nämnare, samband och saker som skiljde olika sorters inlägg från 

varandra och kom fram till fem kategorier, informerande, underhållande, uppmanande, 

reflekterande och frågestund.  

 

Vi tycker att samtliga kategorier skiljer sig från varandra och på ett bra sätt hjälper oss att ge 

en bra bild över hur innehållet ser ut på Blondinbella.se och vad det handlar om. Vi gick var 

och en för sig igenom bloggen och placerade varje inlägg under en av de fem kategorierna. 

För att avgöra vilken av kategorierna ett inlägg skulle hamna tittade vi efter de olika 

kodenheter som vi tagit ut tidigare. Om ett inlägg innehöll flera olika kodenheter placerade vi 

inlägget under den kategori där flest kodenheter hörde hemma. Under analysen gång 

påträffades nya kodenheter. När det inträffade gick vi tillbaka och tittade igenom de inlägg vi 

redan analyserat för att kontrollera att vi inte missat kodenheten i de tidigare inläggen. Under 

analysen markerade vi också inlägg som vi tyckte var intressanta och stycken och meningar 

som kunde vara bra typexempel för våra kategorier (Bogdan & Taylor, 1984:130ff). 

Vår kvalitativa innehållsanalys har vissa kvantitativa inslag då vi kommer att räkna antalet 

blogginlägg som vi placerar i varje kategori. Genom att göra det hoppas vi på att kunna ge en 

bra bild av hur mixen av inlägg ser ut på bloggen. 

Efter att ha analyserat samtliga inlägg var för sig jämförde vi våra resultat för att se hur bra de 

överensstämde med varandra. Vi räknade ihop antalet inlägg i varje kategori för att få en bild 

av hur spridningen av hur och vad hon skriver om såg ut.  

3.2.1.1 Definitioner och kategorier i kodschemat 

Alla kategorierna har formats efter materialet på Blondinbella.se och går att koppla till de 

teorier vi använder oss av. De kategorier vi kom fram till är följande:    
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Informerande 

Mode, skönhet, hälsa; Inlägg som handlar om kläder; både vad hon har på sig och kläder hon 

tycker är snygga, shopping, träning, kost, smink och andra skönhetsprodukter, hår  

 

Privata aktiviteter; Umgänge med pojkvän, familj och vänner. Fest och vardagsaktiviteter. 

 

Övriga aktiviteter; Bloggen, skolan, pressaktiviteter, politik; Muf, umgänge med andra 

bloggare, offentliga framträdanden 

Dåtid och framtid; Vad hon ska göra och vad hon har gjort. 

 

Underhållande 

Självupplevda; Roliga observationer, roliga samtal som ägt rum, anekdoter, självironi 

 

Övrigt; Roliga bilder, göra sig rolig på andras bekostnad, rekommendationer av roliga 

videoklipp och roliga funderingar kring andra medier.   

 

Uppmanande 

Uppmaningar att delta i olika evenemang, när hon vill att läsarna ska delta i tävlingar, när hon 

vill att läsarna ska köpa olika saker, uppmanar läsarna om tips och råd, när hon uppmanar 

läsarna att pröva restauranger/produkter, tips att få läsare att må bra, 

 

Reflekterande 

Privata reflektioner; Funderingar kring egna erfarenheter/upplevelser, funderingar kring skola, 

jobb och privatlivet. 

 

Allmänna reflektioner; Funderande över samhällsproblem, reflektioner kring människors 

inställningar, reflektioner över aktuella händelser,  

 

Frågestund 

Vi valde även att ha en femte kategori som vi kallar för frågestund. Blondinbella låter ibland 

sina läsare ställa frågor till henne. Dessa inlägg varierar i innehåll och kan vara både 

informerande, uppmanande och reflekterande. Allt beror på frågornas karaktär. Vi kände 

därför att de var omöjliga att placera under en specifik kategori och därför fick det vara en 

egen kategori. 
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3.3 Fokusgrupper 

För att förklara varför folk läser Blondinbella.se tycker vi att det är mest logiskt att vända sig 

till dem som läser bloggen. Vi diskuterade om vi skulle använda oss av djupintervjuer, 

enkäter eller fokusgrupper. Vi kom fram till att fokusgrupper var det bästa alternativet. 

Fokusgrupper är passande att använda när man vill ta reda på hur deltagarna i gruppen ser på 

ett fenomen med så lite inblandning av moderatorn som möjligt. Det kan handla om deras 

beteende och motivation (Billinger, 2005: 170).  

 

Fokusgrupper uppmuntrar till diskussioner mellan deltagarna. Forskningsmetoden ger 

deltagarna en möjlighet att dela med sig av sina egna tankar men även att ta del av andras och 

utifrån sitt egna och de andra deltagarnas perspektiv bilda sig nya uppfattningar. Oväntade 

slutsatser och nya åsikter kan uppstå i samtalet mellan fokusgruppdeltagarna. Fokusgrupperna 

gör att informanterna själva driver tankarna framåt och därmed kan nå fram till många 

lösningar och synpunkter som inte kommit fram vid en samtalsintervju. (Christensen, 

2001:176).  

 

I forskningsvärlden skiljer man på två olika sorters fokusgrupper, strukturerade och 

ostrukturerade. I strukturerade fokusgrupper leder moderatorn samtalet med på förhand 

bestämda frågor. I strukturerade fokusgrupper finns det en risk för att forskarens 

frågeställningar och förförståelse fortplantas hos gruppmedlemmarna. I ostrukturerade 

fokusgrupper är det deltagarna som driver samtalet framåt och här är det huvudsakliga syftet 

att lyssna till vad gruppmedlemmarna själva tycker är viktiga aspekter. Här blir diskussionen 

mer som ett vardagligt samtal och i det fria samtalet så kan aspekter som forskaren inte ”tänkt 

på” lyftas fram. Problemet med ostrukturerade intervjuer är att materialet kan bli svårt att 

sammanställa. Billinger anser att det bästa oftast är att kombinera de två i en form av 

fokusgrupp där moderatorn ställer några få frågor och är beredd att gå in och styra tillbaka 

samtalet på rätt spår men ändå har en passiv roll i samtalet (Billinger, 2005: 172f). 

 

Vi valde att arbeta med en kombination där vi ställde några förutbestämda frågor men ändå 

försökte vara så passiva som möjligt i samtalet. De här frågorna skrev vi ner i vår 

intervjuguide som vi sedan följde under samtliga fokusgrupper. 
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En intervjumall bör vara formad efter den teori som finns på området och innehålla 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor 

(Wibeck, 2000:61f).  

 

Kvalitativa metoder är att de är resurskrävande, vilket innebär att man bara kan undersöka 

delar av den totala populationen. Vi kan därför få problem om vi vill generalisera vårt resultat 

till hela populationen. För att minska detta problem har vi i våra fokusgrupper valt att använda 

oss av ett urval som vi tror är ganska typisk för Blondinbella.se:s läsare. På så sätt hoppas vi 

på att trots vi undersöker en väldigt liten del av populationen kunna säga något om stora delar 

av populationen (Jacobsen, 2002:143). 

 

Ett problem som kan uppstå vid fokusgrupper är att deltagarna påverkas så mycket av 

varandra att de väljer att säga saker som de tror är accepterade i gruppen i stället för det de 

egentligen tycker. För att det inte skulle bli så här valde vi att använda oss av grupper där 

deltagarna redan var klasskamrater och kände varandra för att de skulle känna sig bekväma 

och då våga säga vad de tyckte (Christensen, 2001:181). 

 

3.3.1 Urval 

Vi har utformat våra fokusgrupper genom att göra det typiska urvalet. Det innebär at vi väljer 

att göra vår undersökning med människor som efter vår egen förhandsuppfattning motsvarar 

den typiska enheten, i detta fall Blondinbellas läsare. En fara med detta urval är att de enheter 

vi valt ut till vår undersökning är de vi som vi tror är typiska. (Jacobsen, 2002:200)  

För att förebygga det valde vi att ta våra deltagare från Blondinbellas målgrupp, det vill säga 

mellan unga tjejer mellan 13 – 18 år (www.gmediagroup.se).  

 

Vi tänkte därför att en gymnasieskola skulle vara ett bra ställe att rekrytera våra 

fokusgruppdeltagare på. Vi hade sedan tidigare en kontakt med en lärare på Jämtlands 

Gymnasium, en gymnasieskola i Östersund och hon kunde hjälpa oss att komma i kontakt 

med elever som läste bloggen. Vi fick på hennes lektionstid genomföra våra fokusgrupper 

med de elever i hennes och hennes kollegors klasser som läste bloggen. Vi genomförde fyra 

fokusgrupper med sammanlagt 20 gymnasielever. 
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Vi tror inte att det är något problem att den här studien genomfördes i Östersund eftersom vi 

inte tror att motivationen till att läsa Blondinbella.se varierar särskilt mycket beroende på var i 

landet man bor.  

 

3.3.2 Tillvägagångssätt 

Efter att ha fått klartecken från vår kontakt på Jämtlands gymnasium började vi förbereda våra 

fokusgrupper. Det första vi gjorde var att utforma en intervjumanual. När vi gjorde det tog vi 

hänsyn till de teorier vi har tittat på och resultatet av vår kvalitativa innehållsanalys. 

Nyckelfrågorna är ställda på ett sådant sätt att de ska svara på våra frågeställningar och 

samtidigt pröva de teorier som vi använder oss av i undersökningen (Wibeck, 2000:61).  

 

Under två dagar, den 27 och 28 november 2008 utförde vi våra intervjuer i fokusgrupperna. 

Samtliga fokusgrupper genomfördes i samma grupprum på skolan och spelades in.  

 

Fokusgrupperna gick till på följande sätt. Vi började med att fika och prata med 

gruppdeltagarna för att få dem att känna sig bekväma. När vi kände att det började bli en bra 

stämning i gruppen inledde vi själva intervjuerna genom att ställa några öppningsfrågor. 

Sedan fortsatte diskussionen med övergångsfrågor, nyckelfrågor och till slut 

avslutningsfrågor. Vi avslutade samtliga intervjuer med att fråga deltagarna om de var något 

de kände inte hade kommit fram under intervjun som de ville tillägga. Under fokusgrupperna 

fungerade en av oss som moderator och ställde frågorna och såg till att alla fick komma till 

tals medan den andra observerade. De svar vi fick i de olika fokusgrupperna var ganska lika 

och efter fyra fokusgrupper kände vi att vi inte fick fram någon ny information. (Wibeck, 

2000:61ff) 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet delas in i två delar, intern och extern validitet. Med intern validitet menas om 

undersökningen verkligen undersöker det den ska. Med extern validitet menas hur 

generaliserbart ens resultat är. Vid forskning strävar man alltid för att nå så hög validitet som 

möjligt (Christensen m.fl. 2001:308).  
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För att uppnå en hög intern validitet i vår undersökning har vi försökt vara så systematiska 

och öppna som möjligt och strävat efter en teoretisk mättnad innan vi har dragit några 

slutsatser (Christensen m.fl. 2001: 309).  

 

För att höja den interna validitet i vår uppsats har vi haft homogena fokusgrupper för att 

gruppdeltagarna ska känna sig bekväma så de vågar säga vad de tänker. Vi valde att ha våra 

fokusgrupper i ett grupprum på skolan för att gruppdeltagarna skulle vara i en bekant miljö 

och känna sig bekväma i situationen (Wibeck, 2000:121).  

 

För att höja vår interna validitet i fokusgrupperna ytterligare arbetade vi med öppna frågor, 

det vill säga frågorna inleddes med hur, när, var och varför och kunde inte besvaras med ett ja 

eller nej för att på bästa sätt ”fånga in” svaret på forskningsfrågan (Larsson, 2005:116). 

 

I kvalitativ forskning är det viktigt för validiteten att läsaren förstår den undersökning vi har 

gjort. För att läsaren ska skapa en tydlig bild av det fenomen som vi undersökt har vi försökt 

vara så noggranna och tydliga som möjligt i våra beskrivningar, kategoriseringar och analyser 

som vi presenterar i uppsatsen (Larsson, 2005:117). 

 

För att öka reliabiliteten i fokusgruppsundersökningen var det samma moderator som ledde 

alla fokusgrupperna som ingick i undersökningen (Wibeck, 2000:120). 

 

Vi använde oss av inter-kodarreliabilitet. Det innebär att vi, oberoende av varandra kodade 

undersökningsmaterialet utifrån de kriterier som vi bestämt i förväg. Efter det jämförde vi vår 

kodning utifrån två olika aspekter, enhetsindelning och kategorisering (Wibeck, 2000:120).  

 

För att pröva den intersubjektiva reliabiliteten transkriberade vi båda samma del av en intervju 

för att se hur bra de stämde överens (Larsson, 2005:117). 

 

3.5 Metodproblem 

Under vår kvalitativa innehållsanalys stötte vi på ett problem. Vi hade i vissa fall svårigheter 

att bestämma under vilken kategori som vi skulle placera vissa blogginlägg eftersom en del 

inlägg behandlade flera av de olika kategorier som vi använda oss av i analysen. För att lösa 
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problemet beslutade vi att vi skulle utgå från det huvudsakliga innehållet i inlägget och utifrån 

det kategorisera inlägget. 

 

När vi genomförde våra fokusgrupper hade vi i förväg bestämt oss för att ha fem stycken 

deltagare i varje grupp. Men i en grupp kom bara fyra deltagare och i en annan tillkom en 

sjätte som också ville delta. Det gjorde ändå inte så mycket eftersom den fokusgruppstruktur 

vi använde oss av (Wibeck) rekommenderar att antalet ska vara 4-6 deltagare. Vi hade bett 

om fem deltagare för att vi skulle klara av en deltagare bortföll eller någon skulle tillkomma.  

 

Vår andra fokusgrupp dök aldrig upp, men vi lyckades ersätta den gruppen med en ny. Med 

hjälp av en lärare på skolan fick vi låna några elever som läste Blondinbella.se från hennes 

lektion och vi kunde därmed genomföra fokusgruppen utan några problem. Eftersom gruppen 

inte hade fått någon förvarning om att de skulle medverka var vi lite oroliga att det skulle bli 

stelt och att deltagarna i gruppen skulle vara nervösa eftersom de inte hunnit få så mycket 

information om vad de skulle göra, men vi upplevde att diskussionen i den gruppen var mest 

givande av de fyra fokusgruppintervjuer som vi genomförde i vår undersökning. 

 

I en av grupperna var deltagarna ganska tystlåtna och det var svårt att få igång någon slags av 

diskussion. Moderator var i större utsträckning tvungen att styra samtalet genom att ställa 

frågor till dem som inte svarade så att vi skulle få svar från alla i gruppen.   
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de empiriska studier som genomförts i uppsatsen. 

Först presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen och därefter följer resultatet 

av intervjuerna i fokusgrupperna. 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

I vår innehållsanalys undersökte vi samtliga 180 inlägg som var publicerade på 

Blondinbella.se under februari 2008 och placerade dem under fem kategorier; Informerande, 

underhållande, uppmanade, reflekterande och frågestund. I snitt innebär det att hon under 

perioden uppdaterade sin blogg 6,2 (180/29) gånger per dag. Vi har även tittat på antalet 

kommentarer som har skrivits vid varje inlägg. Blondinbella.se har aktiva läsare och 

sammanlagt fick hon 9804 kommentarer under februari 2008. Det innebär att hon fick 52,7 

kommentarer per inlägg under månaden. Antalet kommentarer per inlägg varierar dock 

kraftigt och som mest fick hon 502 kommentarer vilket kan jämföras med de ynka fyra 

kommentarer som hon fick på ett inlägg. 

 

Informerade 

I vår undersökning visade det sig att den vanligaste typen av inlägg på Blondinbella.se var 

den informerande typen. Av de 180 inlägg vi tittade på sorterades 95 in under den här 

kategorin. Blondinbella informerar sina läsare om vad hon gör och vad hon ska göra. Ska hon 

fika, shoppa, gå på bio, skriva ett arbete så berättar hon det för läsarna. Ofta publicerar hon 

detaljerade scheman med tidpunkter och aktiviteter som hon planerar att genomföra under 

dagen. När hon är klar med aktiviteten beskriver on ofta hur det var, vad hon gjorde och hur 

hon upplevde det.   

 

[  ] Möte inför klubb Barbella som jag har på fredag 

[  ] Träna på SATS 

[  ] Äta semlor på fettisdagen 

[  ] Äta middag med Mr X familj på onsdag. Nervöst! 

[  ] Coachmöte 

[  ] Fika med bloggläsare 

[  ] Få igång min ute - och innelista! 

[  ] Premiär av Barbella på Fredag, mer info kommer 
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[  ] Skriva en debattartikel 

[  ] Stoppa gatuvåldet. Duktiga Anton Abele har ordnat en kväll i Blåhallen på söndag med bl.a 

Kronprinssan Victoria där det kommer vara massor av aktiviteter.   

(Blondinbella.se 2008-02-04) 

 

Blondinbella publicerar ofta inlägg som handlar om mode, skönhet och hälsa. Många inlägg 

handlar om hälsa, det vill säga träning och kost. När hon har varit och tränat berättar hon både 

för läsaren att hon gjort det och beskriver vilken typ av träning hon ägnade sig åt. Hon visar 

upp vilka träningskläder hon använder och träningskläder hon funderar på att köpa. Vad 

Blondinbella äter är viktigt för henne. Hon beskiver vad hon äter under dagen. Hon berättar 

när hon gör förändringar i sina matvanor.  

 

Nästan varje dag publicerar hon bilder med ”dagens outfit”. Hon visar både hur hon är klädd 

till fest och vardag och i bloggen skriver hon också om vad hon köper för kläder. Hon berättar 

när hon har klippt sig och visar hur hon har klippt sig. Blondinbella beskriver och namnger de 

olika skönhetsprodukter hon använder, så som smink, hud- och hårprodukter.  

  

Det är sällan jag orkar fixa mitt hår varje morgon och eftersom att det är så  

långt så kräver det en viss tid som jag tyvärr inte hinner planera in. Därför 

är knuten det utmärkta alternativet för mig. Sedan passar det så bra 

till allt också! Dock tycker jag att knuten blir rätt trist när håret är  

nytvättat. Det blir helt platt. Då kommer saltsprayen till räddning (som jag 

även råkade spruta rakt in i pappas ögon igår, men sånt får man räkna med). 

H&Ms saltspray är bra och håret blir stelt och lättare att fluffa upp. Det är  

ju inte varje natt man sover hos en kille och håret blir självmant ruffsigt. Då 

kommer denna lilla spray så bra till användning! 

(Blondinbella.se 2008-02-07) 

 

Blondinbella har ett aktivt socialt liv. På bloggen skriver hon om hur hon spenderar tid med 

sin pojkvän, familj och vänner. Ska hon gå på bio med Mr X (hon kallade sin pojkvän så i 

februari, nu heter han Nils) så skriver hon om vilken film de ska se, var de ska träffas och vad 

de ska göra före och efter filmen. Hon berättar också om hur hon umgås med sina vänner och 

sin familj. Vad de gör när de är tillsammans, var de gjorde det och vilka som var där.  
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God morgon! 

 

Jag och Mr X vaknade upp nyss, blev en väldigt sen kväll igår. Klubben gick bra, men var 

väldigt nervös innan. Jag som aldrig brukar vara det! Folk dansade och var glada vilket gjorde 

mig glad. När kvällen var slut så gick jag, Maria och killarna till ett matställe vid Kungsgatan 

och nattåt, mums!  Blev hamburgare och pommes frites, kan knappt komma ihåg när jag åt det 

sist! Sedan blev det taxi raka vägen hem i sängen! 

 

Nu har vi precis ätit frukost, ska ut på en liten promenad. Hörs snart! 

(Blondinbella.se, 2008-02-09) 

 

Läsarna får även ta del av Blondinbellas professionella liv. Många inlägg är relaterade till 

hennes arbete med bloggen. Hon anordnar bloggfika, där hon träffar andra bloggare och fikar 

med dem. När Blondinbella har varit med i tidningen eller gjort ett framträdande i tv där hon 

pratar om bloggen lägger hon sedan upp artiklarna och inslagen på bloggen. Blondinbella är 

aktiv inom moderata ungdomsförbundet, MUF. När hon är på mötet med dem berättar hon 

först att hon ska dit och sen berättar hon vad som sagts och gjort under mötet. Utöver 

arbetslivet är Blondinbella även en gymnasieelev. I bloggen får läsarna också ta del av vad 

hon gör i skolan, vilka uppgifter hon har i läxa och vilka prov hon har.  

 

Vilken trevlig eftermiddag det blev! Galan var väldigt viktig och intressant och duktiga 

människor talade. Anton Abele samt andra hade gjort ett mycket bra jobb! Beatrice Ask tal var 

bra likaså Annika Dopping som var moderator. De hade även en bra teaterföreställning med två 

killar som spelade huliganer. 

(Blondinbella.se, 200802-10) 

 

Underhållande 

Blondinbella skriver humoristiska inlägg för att roa sina läsare. Av de 180 inlägg hon skrev i 

februari kategoriserade vi 26 stycken i den här kategorin. 

Hon skriver om saker som hon själv har upplevt men också saker andra har berättat för henne 

eller saker som hon läst om. Hon kan återge en rolig diskussion som hon har deltagit i eller 

hört eller lägga en rolig bild som hon har tagit.  

Dagens lunchspan! 
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(Blondinbella.se 2008-02-02) 

 

Det händer också att Blondinbella skriver om humoristiska funderingar. Hon kan skriva på ett 

roligt sätt om sitt förhållande, vänskapsrelationer och aktuella händelser i världen. Med en 

humoristisk vinkel kan hon skriva om både viktiga och triviala saker som hon funderar på.  

   

Jag och Mr. X har kommit till den fasen i förhållandet då man börjar kalla varandra för 

smeknamn, oftast om saker och ting som man har skrattat åt. Nu i alla fall avslutar vi våra sms 

med de nya namnen vilket gör klart för mig att det verkligen är seriöst. 

Läskigt eller underbart? 

 

Hans namn är Paddan. I början när vi dejtade berättade han en rätt sjuk historia om att han blev 

jagad av en stor padda en gång och att han är livrädd för dom. Jag har dessutom läst att vissa 

stora paddor hoppar upp i barnvagnar och kväver bebisarna. Så när han ska vara mysig och 

lägga sig på mig på morgonen för att krama om känner jag mig som att jag nästan ska kvävas 

eftersom att han är rätt mycket större än mig, haha. Fast jag måste erkänna att jag tycker att det 

är mysigt, min padda. 

 

Okej.. Mitt namn är Karlsson på taket, eller bara Karlsson: 

- Ja men jag kan tänka mig att du var precis som honom när du var mindre. "Vacker, genomklok 

och lagom tjock. Haha nej men ni är ju lite av egoister och rätt självgoda båda två, det kan du 

väl hålla med om Bella? Säger han. 

Jahapp. Fram med köttbullarna så fixar jag kuckelemuckmedicinen, ses på taket! 

(Blondinbella.se, 2008-02-03) 
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Ibland använder Blondinbella sig av andra medier för att roa sina läsare. Hon kan tipsa om 

roliga länkar eller som här använda sig av en artikel för att få fram en humoristisk poäng. Hon 

kan använda sig av material som är skapat för att vara roligt, ofta youtubeklipp, men ibland 

tar hon material från seriösa sidor och skriver en komisk kommentar om materialet i fråga.  

 

Jag går nästan alltid i klackar trots att jag är rätt lång. Det är snyggt!  

Nu har jag en till anledning att fortsätta... 

 

 

 

(Blondinbella.se 2008-02-04) 

 

Blondinbella är framgångsrik, blond och stockholmare, det är tacksamma attribut att driva 

med. I sin blogg driver Blondinbella ibland med bilden av sig själv. Blondinbella kan också 
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vara självironisk genom att använda det material som andra skriver om henne. När människor 

startar bloggar och grupper på facebook för att kritisera Blondinbella kan hon med hjälp av 

det som har publicerats på de här sidorna driva med både sig själv och människorna bakom..  

 

"Ibland har jag bara lust att stanna kvar i min lilla bubbla till värld där problemen endast rör 

sig om vilket ställe som har godast soyalatte, vilken röd som är den bästa nyansen på läppstiftet, 

vart man hittar den perfekta klänningen med matchande skor och väska, hur man får smaken på 

tuggummit att hålla längre, hur man får lacket hållbart på nageln under en längre tid, hur man 

får jeansen att inte skära in sådär otäckt i magen i slutet av dagen, hur man lyckas gå i 

högklackat en hel dag utan att få ont  och vart man ska luncha om man vill äta den bästa 

ceasarn utan att den är dränkt i fet sås" 

 

 

.. Eller vänta? Det är väl i den bubblan som jag lever i? 

(Blondinbella.se, 2008-02-12) 
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Uppmanande 

I 21 av de 180 inläggen uppmanade Blondinbella sina läsare att aktivera sig.  

Hon uppmanar läsarna ofta att delta i olika evenemang, både sådana som hon anordnar själv 

och sådana som anordnas av andra. Det kan vara allt från att Blondinbella att hon gör reklam 

för sin ”klubbkväll”, promotar en bok eller välgörenhetsgala hon gillar, rekommenderar GB:s 

senaste glassar eller uppmanar läsarna till att köpa hennes gamla kläder hon säljer på bloggen 

till förmån för välgörenhet.   

 

Anton Abele ringde mig för ett tag sedan och gav mig en personlig inbjudan till hans nya stora 

projekt. Som många vet höll han i manifestationen i Kungträdgården efter Riccardos död. Jag 

var där precis som många andra och tände ljus och grät. Nu har ambitiösa Anton dragit igång en 

ny grej som ska vara i Blåhallen/stadshuset nu på söndag. Ca 800-1000 gäster kommer att 

närvara. Kända personer såsom Kronprinssesan Victoria, Helena Bergström, Petter, Anna 

Ternheim, Adam Tensta, Idde Schultz, Molly Sandén, Ohad Naharin, Annika Dopping, Beatrice 

Ask, Carin Götblad, Jan Carlzon, Thomas Bodström, Anders Carlberg, Lennart Ekdal, Lotta 

Edholm och Ulf Kristersson kommer att närvara på olika sätt. Det blir dansföreställning, 

dansworkshop, teaterpremiär, musik, debatt, workshop, seminarium och samtal som ger 

ungdomar och vuxna kunskaper om hur våld uppstår och hur man med kreativa verktyg kan 

bryta negativa trender. Jag ska gå och det hoppas jag att ni också gör!  

 

Boka på ticnet här det kostar endast 20 kronor. Mot gatuvåldet! Läs mer här om dagen! 

 

(Blondinbella.se 2008-02-05) 

 

Blondinbella uppmanar även sina läsare att läsa om henne och följa henne, kommunicera med 

henne eller träffa henne. När hon medverkar i tv-program uppmanar hon sina läsare att titta 

och när hon är med i tidningar vill hon att läsarna ska läsa de artiklar som skrivs om henne. 

Hon uppmanar till virtuella möten. När hon ska delta i ett chattforum som berättar hon för 

sina läsare vilken tid och vart man kan chatta med henne. Hon uppmanar också till möten i 

verkliga livet. Hon säger åt sina läsare att de som är nyfikna kan besöka den platsen för att 

kanske få en skymt av Blondinbella. 

 

Vara med i Nyhetsmorgon med Tilde de Paula och sitta  

där i soffan och prata om min blogg! Sjukt roligt! 

9.00 kommer en taxi och hämtar upp mig här i Vasastan 
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och kör mig raka vägen till studion där jag blir sminkad. 

Ni får inte glömma att kolla. (Blondinbella.se 2008-02-15) 

 

Ibland vänder sig Blondinbella till sina läsare för att få tips, råd eller annan information. Hon 

kan fråga om råd hur hon ska klippa sig, vad hon ska ha på sig eller vilken 

välgörenhetsorganisation hon ska skänka pengar till. Ibland berättar Blondinbella om en 

händelse eller ett visst fenomen och ber läsarna berätta vad de vet om ämnet, om det kanske 

har varit med om något liknade själva och berätta om sina egna upplevelser. 

 

Imorgon ska ju Katja Elmén plåta mig igen i sin fina studio på Gärdet. Sist jag var där hade vi 

40-tal som tema. Ett tema som jag trivdes väldigt bra i. Men imorgon har vi faktiskt inte bestämt 

något speciellt utan vi hade tänkt att vara lite spontana, dock undrar jag om ni läsare har förslag. 

Vad tycker ni? (2008-02-25) 

 

Blondinbella arrangerar olika sorters tävlingar och uppmanar läsarna till att delta. Ibland är 

det tävlingar som involverar henne själv och ibland är det en vanlig läsartävling. Ibland kan 

deltagarna vinna en träff med henne och det kan också handla om att man kan vinna olika 

saker. Tävlingar går ofta ut på att läsarna ska skicka in en motivation till varför just de ska 

vinna. 

 

  

 

Ja du läste rätt! Mitt sportlov börjar imorgon men jag ska upp till Åre under påsklovet, så jag 

kommer ha massor av tid över här hemma nu i veckan (Eller det lär nog fyllas på..) så då tänkte 

jag passa på att få chans att träffa några av er läsare! Ska bli riktigt roligt. 

 

Det krävs ingen direkt ansträngning som en tävling eller så. För hur ofta vinner man egentligen 

tävlingar? Skicka iväg ett mail och skriv varför du vill ta en fika med mig. Du kan gilla mig, 

hata mig eller bara vilja få en klarare syn på vem jag egentligen är, allt är välkommet! Skicka till 

isabella@blondinbella.se innan kvällen är slut. Good luck.  

(Blondinbella.se, 2008-02-24) 

 

Reflekterande 

Den näst största gruppen inlägg var de som var av en reflekterande karaktär, inlägg där 

Blondinbella funderar över olika saker både privata och mer allmänna funderingar. Hit 
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kategoriserade vi 32 av 180 inlägg. I många av de reflekterande inläggen funderar hon kring 

sig själv och problem som är vanliga bland tjejer i hennes egen ålder. Ätstörningar och andra 

viktproblem, tjejer som blir misshandlade, mobbing osäkerhet och dåligt självförtroende. Hon 

funderar också kring kärlek, relationer, framtiden och det förflutna. Här tar hon upp ämnen 

som hon tycker är viktiga och skriver vad hon tycker och tänker om dem. När hon själv 

reflekterar över olika saker försöker hon även få läsarna att reflektera över samma sak genom 

att i slutet av inlägget ställa frågor som är riktade till läsarna. 

 

Jag har väl en släng av det, men att sätta och göra nya diagnoser på människor 

tror jag är negativt. Ni som har följt min blogg under en längre tid vet att jag har 

viktpendlat en hel del. Men jag har aldrig lidit av en riktig ätstörning såsom anorexi 

eller bulimi. Vet ni varför jag tror att jag lyckades klara mig från dessa sjukdomar? För att 

ingen gav mig en diagnos "du är såhär etc". Jag fick höra att jag var deprimerad, det var 

därför jag inte åt. Skulle jag bli glad igen skulle jag också börja äta. Jag är helt 

säker på att hade mina föräldrar samt omgivning sagt "Bella vi vet att du har anorexia, 

du behöver hjälp", då hade jag direkt placerat mig i någon form av personlighet som 

kretsar kring ätandet och jag är säker på att jag hade fått sjukdomen. 

(Blondinbella.se 2008-02-24) 

 

Det händer också att Blondinbella väljer att skriva om vad hon tycker och tänker om en 

aktuell händelse. Hon kan ta upp något som har hänt henne eller något stort som 

uppmärksammas i de stora medierna. Hon kan skriva om aktuella politiska händelser, 

samhällsproblem och moraliska dilemman. Hon behandlar ämnen som gatuvåld, 

kvinnomisshandel, mord. 

 

Mordet på den 15 åriga flicka i Mora skrämmer mig rejält. Efter att hon försvann och blev 

anmälen försvunnen loggade "hon" eller någon annan in på hennes lunarstromkonto och det sista 

hon la upp på i sin bilddagbok var en bild på en illustrerad hänggubbe med en blodpöl under. 

Jag får definitivt känslan av att mördaren är någon som hon har bestämt träff med från nätet och 

den personen lär sedan ha gått in på hennes konto.  

 

Jag blir lika upprörd varje gång när unga tjejer träffar killar (oftast) från nätet som man inte 

känner på fel platser och för fel anledning. Visst jag träffar folk från nätet hela tiden men det är 

viktigt att man ses på en offentlig plats bland mycket folk och kanske att någon vet vart man 

ska. Att sitta och chatta med en man från en sida och sedan möta honom på en ödslig plats 

ensam låter som om man vill att något ska hända. Eller när unga tjejer tror att det ska bli 
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fotograferade av en fotograf och går med och mer och mer och om de har otur, blir våldtagna. 

 

Jag tycker inte att de är fel att träffa folk från nätet, tänk hur många par som träffats genom olika 

dejtingssidor. Det är ju jättebra! MEN det kan också vara så otroligt farligt.  

(Blondinbella.se 2008-02-20) 

 

Frågestund 

Någon eller några gånger varje månad har Blondinbella något hon kallar frågestund. De 

placeras i en egen kategori eftersom de inläggen är både reflekterande, informerande, 

underhållande och uppmanande, allt beror på vilka frågor som läsarna har ställt. Endast två av 

våra 180 inlägg hamnade här. Frågorna kan handla om vad som helst. Det är vanligt med 

frågor som handlar om bloggen och hennes företag, men också om skola, träningen, utseende 

och mer privata frågor om hennes vänner, familj och pojkvän. Under frågestunden kan läsarna 

också be om råd hur de själva ska göra angående olika saker och situationer. 

 

Vad har du för tips till tjejer i din ålder som vill bli framgångsrika i livet? Kanske ev. 

starta egna företag? 

Satsa på det du är bra på och kanske till och med är bäst. Hitta din grej och nischa dig vare sig 

det är blogg, sport, sminka, skriva, dansa osv. Det finns många olika sätt att starta företag. Kan 

komma med ett inlägg om det senare om hur man går tillväga! Glöm aldrig att aldrig sluta tro på 

dig själv och intala dig själv att du kan gå hur långt som helst. 

 

hej, en liten fråga vad tycker du om att dricka fast man inte har åldern inne... Jag vet att 

du gör det, men vad tycker du om de? borde åldern ändras?  

Det är en så inviduell fråga. Jag själv anser att man ska prova på hemma först, att dricka vin till 

maten och lära sig den riktiga alkoholkulturen och inte den supa-sig-redlös som man får 

upptäcka första gången man dricker om man inte har någon vana. Jag tycker att systemets 

åldergräns ska vara 18. Får man dö för sitt land i militären, får man ta körkort och riskera andras 

liv så ska man få köpa en cider. 

 

1-10 

- hur smart är du? om jag utgår från folk i min egna ålder; 9 

- hur snäll är du? 6 

- hur snygg är du? 10 

 



 37 

Vad är det för företag du har? Hur startade du det och hur tjänar du pengar på det? 

Blondinbella AB heter det. Bloggen är företaget som drar in pengar via annonser och annat. 

(Blondinbella.se, 2008-02-19) 

 

 

I 4 av de 180 inlägg vi kategoriserade hade vi valt att placera inläggen i olika kategorier. I 

detta fall tyckte en av oss att inlägget var uppmanande eftersom hon ber om råd vad hon ska 

göra och reflekterande för att hon funderar vad hon ska göra med sitt hår och vad hon har 

gjort med det tidigare. 

 

Min hårhistoria är väldigt kort. Det enda som jag 

egentligen har gjort med det var att permanenta  

det ruskigt lockigt i högstadiet. Det ska jag aldrig  

mer göra om igen, fy vad fult det blev och jag  

insåg det inte ens! Dock höll det i sig lite grann i  

flera hår, det är förens nu håret börjar bli rakt 

även fast det är fuktigt.  

 

MEN jag börjar bli trött på detta barbiehår. När  

jag hade kontrakt med Loreal, när jag var  

hårmodell fick jag knappt röra det men det var ju  

ett tag sedan jag satt för dom. Därför funderar jag på  

att hitta på något, en liten förändring i alla fall? 

 

Att tona eller att färga kan ni glömma,  

jag är Blondinbella. Och jag är till och med 

varumärkesskyddad. Sug på den! 

(Blondinbella.se 2008-02-04) 

 

4.2 Fokusgrupper 

I våra fokusgrupper deltog sammanlagt 20 personer som var indelade i fyra grupper. I en 

grupp var det fyra deltagare, i en sex deltagare och i två grupper var det fem stycken i varje 

grupp. I undersökningen deltog 18 tjejer och två killar i åldrarna 16 -18 år. Vi kommer i vår 

resultatpresentation inte göra någon skillnad på vem som sa vad i vilken fokusgrupp. Vi 

kommer att redovisa resultat utifrån kategorier som grundar sig på de nyckelfrågor som 
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ställdes i intervjuerna i fokusgrupperna. I varje kategori kommer det att vara citat från någon 

av de 20 deltagarna som exempel. Avslutningsvis kommer det att presenteras det som kom 

med ändå har relevans för vår undersökning. 

 

Därför började vi läsa Blondinbella.se 

Nästan alla i våra fokusgrupper började läsa bloggen på grund av nyfikenhet. De hade hört 

talas om den på något sätt och sedan gått in på sidan och läst. Samtliga deltagare i grupperna 

hade börjat att läsa henne under det senaste året. Den vanligaste anledningen var att någon i 

deras kompiskrets eller familj läste bloggen. Av de 20 personer som deltog i studien uppgav 

16 personer att det var av den anledningen. ”Jag hörde om henne av en kompis som läste den 

och gick in och tittade.” Den näst vanligaste anledningen var att de började läsa bloggen var 

att de läst eller hört om henne i media och därefter börjat följa bloggen. Tre personer uppgav 

det som skälet till att de börjat läsa bloggen. ”Jag läste om henne i tidningen. Blev nyfiken och 

ville kolla in den.” En person hade börjat läsa bloggen efter att ha sett Blondinbella ligga på 

en topplista över de mest lästa bloggarna. 

 

Därför läser vi Blondinbella.se 

En anledning som diskuterades i samtliga grupper var att man fick en inblick i en annan 

människas liv. Deltagarna tyckte att det var roligt att läsa om vad andra människor gör och 

något som gjorde Blondinbella extra intressant var för att hennes liv skiljde sig väldigt mycket 

från deras. I tre av fokusgrupperna pratade man mycket om att trots att Blondinbella är i deras 

ålder så lever hon ett liv som är helt annorlunda en det de själva lever. Att hon är en av de 

mest kända människorna i deras egen ålder. ”Man kan likna henne lite vid en karaktär i en 

serie. Man känner henne men ändå inte. Hon lever ett annorlunda liv. Det är kul att läsa om” 

I en av fokusgrupperna diskuterade de mycket allt som Blondinbella gör som de själva inte 

har möjlighet att göra. Att hon shoppar för tiotusentals kronor i månaden, att hon lägger ner 

mycket tid och pengar på utseende och att köper dyra produkter. ”Jag tycker det är 

spännande att läsa om när hon fixar till sig. När hon får sina naglar gjorda och blir sminkad 

och sånt. Det är ju inget man själv har råd med, men för henne är det vardag liksom”. 

 

I två av grupperna fokuserade man mer på hennes framgång och henne som en offentlig 

person. De var fascinerade av ett en tjej i deras ålder hade lyckats så bra och kunde tjäna så 

mycket pengar. ”Det är spännande att läsa om någon i sin egen ålder. Hon är så ung och har 

kommit så långt och får vara med om så mycket”. De tyckte också att det var intressant att 
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läsa om hennes framträdanden i medier och galor och framförallt gillade de när hon la upp 

bilder från och kommenterade de här eventen. ”Det är kul att se bilderna från kändisgalor 

och sånt, det är ju inget man själv blir bjuden på direkt”.  

 

I den fjärde fokusgruppen diskuterades också att man läste bloggen för att det var roligt att 

läsa om en annan människas liv. Men de diskuterade de gick inte in på några speciella 

anledningar varför det var roligt att läsa om just Blondinbellas liv utan pratade mer allmänt 

om bloggar. ”Man får reda på saker om någon man inte känner.  Man är mer intresserad av 

andra personer än sig själv”  

 

En annan anledning till att de läste Blondinbella.se var att de gillade att hon skrev tips och råd 

om kläder och mode. I alla grupper fanns det minst en deltagare som läste bloggen för att 

finna inspiration och ta del av Blondinbellas tips när det gäller mode och skönhet. ”Det är kul 

att läsa om vad hon shoppar. Man kan ju få inspiration till vad man själv ska ha på sig”. Mer 

än hälften av deltagarna uppgav att de gillade när hon skrev om mode och shopping. De 

inlägg där hon publicerade bilder på vilka kläder hon hade på sig vid olika tillfällen var 

väldigt uppskattade. ”Hon ser alltid bra ut och man blir ju nyfiken på hur hon gör. Det är kul 

att läsa alla tips och råd man får”. Det var vanligt att deltagarna i våra fokusgrupper vill ha 

ett liv som liknade Blondinbellas. ”Det är klart att man skulle vilja leva som henne. Vem 

skulle inte vilja kunna shoppa för 10 000 i månaden och gå på skönhetsbehandlingar”.  

 

Alla deltagare var imponerade över hur ofta bloggen uppdaterades och uppgav det som en 

anledning till att de läste bloggen. ”Vissa uppdaterar inte så ofta. Då lessnar man och slutar 

läsa”. 

 

I tre av fokusgrupperna diskuterades även att bloggen har en brett och varierat innehåll. 

Många av deltagarna gillade att det hela tiden fanns något nytt att läsa och att trots den stora 

mängden inlägg så skrev Blondinbella om nya ämnen. ”Hon skriver om mycket olika saker, 

det finns hela tiden något nytt att läsa och hon uppdaterar ofta.” 

 

I två av grupperna diskuterades det också det sättet hon uppdaterar på. Att hon använder sig 

av mobilen för att skriva inlägg när hon är på fest eller på andra evenemang där hon inte har 

tillgång till dator. ”Ibland kan man följa hennes utekvällar på bloggen. Det är kul att se 

bilderna på hur hon ser ut och vad hon gör”.  
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I alla grupperna fanns det deltagare som tyckte att det var roligt att läsa vad de andra läsarna 

skrev för frågor och kommentarer. ”Det är kul att se vad andra människor tycker och tänker 

om Blondinbella”. I en av grupperna kom de fram till att det var roligt att se vilken typ av 

kommentarer som Blondinbella fick. ”Det är alltid kul att se kommentarerna till inläggen. 

Många är väldigt elaka men många är väldigt snälla också” 

 

I en annan av grupperna kom deltagarna fram till att de gillade att Blondinbella gav läsarna 

möjligheter att ställa frågor. De gillade också att läsa de kommentarer som andra skrev men 

tyckte det var ännu mera intressant att läsa de frågor som andra läsare skrev till henne. ”När 

det är frågestund går man in för då får man se vad andra läsare vill veta” 

 

Därför läser andra Blondinbella.se 

En åsikt som togs upp i alla fokusgrupperna var att de trodde att andra människor läste 

Blondinbella.se för att de såg upp till henne. ”Jag tror att många läser bloggen för att de vill 

vara som Blondinbella. De vill klä sig som henne och göra samma saker som hon gör ”. 

Många trodde att andra i deras ålder läser henne för att hon är en bra förebild för ungdomar. I 

grupperna fick denna åsikt medhåll. ”Hon skriver om många olika saker. Mode och sånt, men 

också viktiga saker så som ätstörningar och moderata ungdomsförbundet”.  

Vid diskussionerna om att människor läser Blondinbella.se för att de ser henne som en bra 

förebild framkom i tre av fokusgrupperna att det även kunde vara av motsatt åsikt de läste 

henne. De trodde även att folk som inte gillade Blondinbella läste hennes blogg. ”Jag tror att 

många som läser bloggen irriterar sig på henne. Hon är från Stockholm och får göra sånt 

som vanliga människor inte får, jag tror folk är avundsjuka”. Vid vidare diskussion kring 

detta kom det fram att de trodde att det var för att de trodde att andra människor ville ha 

någon att tycka illa om. ”Jag tror att många läser hennes blogg för att de ska kunna snacka 

skit om henne. De är avundsjuka” 

 

I en av grupperna tyckte några av deltagarna att det inte alltid handlade om avundsjuka utan 

att det var Blondinbella själv som var ansvarig för att vissa grupper eller människor tyckte illa 

om henne. ”Hon kan vara ganska provocerande ibland. För ett tag sedan köpte hon en 

kaninpäls och sen la hon upp bilder på sig själv med den i bloggen. Det var det nog många 

som inte uppskattade” 
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I tre av grupperna togs avundsjuka upp som den främsta anledningen till varför människor 

läste henne och inte gillade henne. ”Hon handlar för mer i månaden än vad många har i lön. 

Många blir nog irriterade på att hon är rik och bortskämd” 

 

I två grupper trodde de att andra använde Blondinbella.se som inspiration till deras egna 

bloggar. Att de gick in på hennes blogg och sedan försökte göra något liknande.   

”Hon har många bra idéer som man kan använda sig av. De som bloggar vill ju att andra ska 

läsa deras bloggar” 

 

Då läser vi Blondinbella.se 

Nästan alla i våra fokusgrupper gick in på Blondinbella.se när de hade tråkigt. De läste 

bloggen som ett tidsfördriv. ”Ibland när man har tråkigt och sitter på Internet kan man gå in 

på bloggen, vissa dager bli det flera gånger per dag ibland kan man inte vara inne på 

bloggen på en vecka”.  Hur ofta de var inne på bloggen varierade men de flesta var inne ”ett 

par gånger i veckan”. Men det fanns tre personer i fokusgrupperna som var riktiga fan av 

bloggen och besökte den flera gånger om dagen. ”Jag är inne och läser flera gånger varje 

dag. Jag är nyfiken på vad som händer så varje gång jag sitter vid datorn” 

 

Det tycker vi är bra och dåligt med bloggen 

I fokusgrupperna var nästan alla positivt inställda till innehållet. De tyckte att hon skrev om 

bra saker och tog upp viktiga ämnen. ”Hon är en bra förebild. Hon jobbar mot anorexi och 

tycker att skolan är viktigast. Det är imponerande att hon hinner med allt”. I två av grupperna 

diskuterades vad Blondinbella egentligen skriver om sig själv. I de grupperna kom de fram till 

att hon berättade mycket om vad hon gör fast hon är noga med att inte lämna ut sin familj och 

andra i hennes omgivning. ”Man får reda på saker men inte allt. Hon är öppen med vissa 

saker, men håller ganska tyst om sitt privatliv. Det tycker jag är bra” 

I två av grupperna kom de återigen in på att bloggen har ett varierat innehåll att det var en 

positiv sak. ”Hon varierar det hon skriver. Hon skriver om sin kille, fest, mode och allt 

möjligt. Hon är duktigt på att skriva om olika saker” 

 

Det fanns saker som några deltagare inte gillade att hon skrev om. Några var negativa till att 

hon skrev mycket om sina krogbesök och att hon drack sprit trots att hon var under 18 år. 

”Något jag inte tyckte var bra var när hon var 17 år var hon ute på krogen och drack sprit 
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bloggade om det. Många yngre har henne som förebild och ser upp till henne och det sänder 

inte ut så bra signaler” 

I en grupp tyckte de att Blondinbella överdrev lite väl mycket om vissa saker ibland och att 

det förekom lite väl mycket produktreklam. ”Hon skriver mycket om vad hon har på sig, vilka 

märken och så. Jag tycker hon överdriver med det” 

 

Vi pratar inte om bloggen med andra 

De flesta av dem som läste bloggen gjorde det för sin egen skull och de diskuterade inte 

innehållet med sina vänner. ”Alla läser henne, men man vill inte riktigt erkänna att man gör 

det. Därför pratar man inte om den”. Deltagarna i fokusgrupperna trodde att det mest var 

människor som inte gillade Blondinbella som pratade om henne. ”Jag tror att det är mest de 

som ogillar henne som pratar om henne” 

 

Därför läser vi hellre bloggar än nyheter 

Alla deltagarna i fokusgrupperna läste flera andra bloggar utöver Blondinbella.se och alla 

utom en föredrog att läsa bloggar framför nyheter. Minst en deltagare i varje fokusgrupp 

uppgav att de aldrig eller väldigt sällan läste nyheter. ”Nyheter är tråkigt. I bloggar får man 

läsa om riktiga människor”.  En vanlig anledning till att deltagarna föredrog bloggar framför 

nyheter var att de tyckte att innehållet i bloggar kändes mer pålitligt än det som står i 

tidningen. ”Jag litar mer på det som står i bloggen än det som står i tidningar om 

Blondinbella. Tidningarna hittar bara på en massa”. Som ett exempel valde en av grupperna 

att ta upp det som skrevs om Blondinbella i somras när hon hade varit i Italien och blev utsatt 

för sexuella trakasserier. ”Jag läste inget av det som skrevs i tidningen. Det kändes bättre att 

läsa det som Blondinbella skriver på bloggen. När hon berättar själv vad hon upplevt”. Hon 

fick medhåll av sina gruppmedlemmar. Jag läste både det som skrevs i tidningarna och det 

hon skrev på bloggen. Det hon skrev var mycket bättre, tidningarna kändes väldigt 

överdrivna. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyser vi resultatet i vår undersökning och kopplar ihop det med våra 

teorier. Vi börjar med att analysera resultatet från vår kvalitativa innehållsanalys och 

därefter resultatet från fokusgrupperna. I analysen av fokusgrupperna kommer det även att 

finnas inslag från det resultat som vi kom fram till i den kvalitativa innehållsanalysen. 

Eftersom de frågor vi använde oss av i fokusgrupperna var baserade både på våra teorier och 

på det resultat som vi kom fram till vid innehållsanalysen. 

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Blondinbella.se är en blogg som kan tillfredställa många av de behov och motiv som folk har 

när de läser bloggar. Med en frekvent uppdatering av bloggen där hon hela tiden berättar vad 

hon gör och med vem hon gör det ger hon läsarna en väldigt bra möjlighet att följa hennes liv. 

Enligt Matt Haigs teori väljer besökare på internetsidor att återkomma när de märker att sidan 

uppdateras ofta. Under vår undersökningsperiod uppdaterade Blondinbella sidan i snitt över 6 

gånger per dag. Utgår man från den teorin så tillfredställer Blondinbella sina läsares behov att 

ständigt få tillgång till nytt material, vilket gör att läsarna väljer att fortsätta läsa.  

 

Att mer än hälften av alla inlägg under februari var av den informerande karaktären som 

berättade vad som händer i Blondinbellas liv visar att det är möjligt för läsarna att följa och ta 

del av hennes liv, en faktor som ökar läsarnas intresse enligt Hvitfeldts personifieringsteori, 

Bausch, Haughey och Hourihans teorier om varför folk läser bloggar och Kayes teori om 

motiv för att läsa bloggar.  

 

Hvitfeldt menat att läsare läser personjournalistik för att kunna identifiera och känna 

samhörighet men också för att de har ett behov av att tränga in i kända personers privatliv 

eftersom de skiljer sig mycket från vanliga människors vardag. Här måste Blondinbella vara 

en perfekt variant för läsarna då hon ger en väldigt detaljerad, klar, personlig, lättillgänglig 

och beskrivande bild av hur hennes liv faktiskt ser ut. Ibland är hon den vanliga tonåring som 

umgås med sina vänner, fikar går i skolan, funderar över livet och kärleken. Men Blondinbella 

är också tonårstjejen som är mer känd än de flesta i hennes ålder, medverkar på olika 

offentliga tillställningar, har en egen klubbkväll på krogen, shoppar för otroligt mycket pengar 
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och regelbundet syns i media.  Även Bausch, Haughey och Hourihans menar att folk läser 

bloggar för att få en inblick i människors liv. De liknar de personliga bloggarna vid en 

realityserie där man kan få en informativ, humoristisk och rörande bild av bloggarens liv. 

Blondinbella ger en bild av sitt liv som är allt det här då hon har humoristiska, informerande 

och reflekterande inlägg.  

 

Enligt de motiv till att läsa bloggar som Kaye presenterar handlar det också om att känna den 

samhörighet som Hvitfelt beskriver i sin teori, att människor njuter av att läsa om andra 

människors privatliv.  

 

Enligt Bausch, Haughey och Hourihans läser folk bloggar för att få tillgång till experters 

åsikter. Blondinbella informerar ofta om mode, skönhet och hälsa. Hon får anses vara en 

expert på den här typen av frågor och hon lägger ut bilder som kan inspirera, ger råd och tips 

om olika produkter och mode, skriver om vad hon äter och hur hon tränar. Blondinbella ger 

läsarna möjlighet att ställa frågor till henne. Många att frågorna handlar om hur man blir 

framgångsrik, bloggen, relationer och utseende. När hon svarar på frågorna agerar 

Blondinbella som en expert som läsarna söker svar hos. I Kayes teori om varför människor 

läser bloggar tar hon också upp att läsarna söker sig till bloggar för rådgivning. Att bloggarna 

kan ge dem information, men också för att få bekräftelse av åsikter och för att ta ställning i 

viktiga frågor. När läsarna ställer frågor till Blondinbella handlar det inte bara om frågor som 

rör de områden som Blondinbella är expert på utan de kan även ställa frågor till henne som 

man brukar ställa till vänner, syskon, föräldrar och studievägledare. Även Huang, Chou och 

Lins menar att folk sökte information när de läste bloggar och att de litade på de som skrev 

bloggarna. 

 

Enligt Bennett så efterfrågar människor nyheter av en mer underhållande karaktär. Utifrån 

Kayes teori använder sig människor av bloggar för att uppfylla personliga behov och ett av de 

behoven är att bli underhållna. Att det handlar om ett behov att bli underhållen framkom även 

i Huang, Chou och Lins undersökning om motiv att läsa bloggar. Det syns tydligt att 

Blondinbella aktivt går in för att roa sina läsare. I nästan en sjättedel av inläggen vi 

kategoriserade försöker hon roa sina läsare på olika sätt. Men inläggen behöver i sig inte vara 

roliga för att läsarna ska bli underhållna. Enligt McQuail handlar underhållning också om 

avkoppling och fly från vardagsbekymmer. Blondinbella ger hela tiden läsarna en inblick i 
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hennes liv och en möjlighet att ta del av en annan vardag än sin egen. Läsarna kan underhålla 

sig själva genom att läsa om vad som händer i Blondinbellas liv. 

 

När Blondinbella reflekterar över olika saker, både privata och mer allmänna får läsarna en 

ytterligare möjlighet till identifikation. De kan känna igen sig genom att de själva har upplevt 

samma sak eller någon i deras omgivning. Kaye beskriver det som att uttrycka känslor och 

relatera till andra. Eftersom bloggar erbjuder tvåvägskommunikation ger det en möjlighet att 

uttrycka sina egna känslor också. Blondinbella reflekterar över olika saker och ger samtidigt 

sina läsare en möjlighet att i kommentarfältet skriva vad de själva tycker och tänker. 

 

När Blondinbella uppmanar till olika saker ser man ytterligare exempel på hur denna 

tvåvägskommunikation som enligt Kaye är det som skiljer bloggar från andra medier. 

Blondinbella ber sina läsare att ställa frågor när hon har frågestund, ber sina läsare att delta i 

tävlingar och hon efterfrågar läsarnas åsikt. Enligt Kaye har läsaren ett behov att interagera 

och Blondinbella uppmanar sina läsare till detta. Blondinbella.se fick i februari 52,7 

kommentarer i snitt per inlägg så det är tydligt att en del av bloggens läsare aktiverar sig och 

skriver på hennes blogg. 

5.2 Fokusgrupper 

De motiv som deltagarna angav till att de läste bloggen stämmer bra överens med det som 

kommit fram vid tidigare undersökningar av motiv till att läsa bloggar. Det som kom fram i 

fokusgrupperna är att den främsta anledningen till att de läste Blondinbella.se är sådana som 

kan förknippas med teorier om att man läser bloggar för att få underhållning. 

 

Ett motiv som både återfinns i flera av de teorier vi använt oss av och i vår analys av resultatet 

av innehållsanalysen är behovet av verklighetsflykt – att fly vardagen genom att få en inblick i 

en annan människas liv. Precis som Bausch, Haughey och Hourin liknar bloggar vid reality-tv 

jämför man i fokusgrupperna Blondinbella med en karaktär i en serie. Deltagarna i 

fokusgrupperna gillar att läsa Blondinbella för att hennes liv skiljer sig så mycket från deras 

egna liv. De gillade att läsa om när hon gjorde saker som de själva inte hade råd eller 

möjligheter till att göra som köpa dyra märken, få sina naglar fixade och gå hos hudterapeuter. 

Vidare hävdar Bausch, Haughey och Hourin att uppskattar möjligheten att få lära känna en 

helt okänd person. I våra fokusgrupper kom det fram att de gillade att den möjligheten fanns 

på Blondinbella.se. De tyckte det var intressant att få en inblick i en annan människas liv. Det 
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var också vanligt att de i våra fokusgrupper såg upp till Blondinbella och ville leva ett liv som 

liknade hennes. Enligt Uses and Gratification approach så är flyktbehovet en viktig anledning 

till människor använder medier. Kaye har också kommit fram till att flyktbehovet är en viktig 

motivationskälla för att läsa bloggar. I våra fokusgrupper kom det också fram att deltagarna 

läste bloggar när de hade tråkigt och ville ha något roligt att göra. De menade också att de 

läste Blondinbella.se som ett tidsfördriv vilket är en av anledningarna till att folk använder 

medier enligt McQuail och Kaye.  

 

Den näst vanligaste anledningen till att de i våra fokusgrupper läste bloggen var 

informationsbehoven. McQuail, Kaye, Huang, Chou o h Lin och Bausch, Haughey och 

Hourin är alla överens om att folk läser bloggar för att de vill ha information, tips och råd. I 

våra fokusgrupper var det väldigt vanligt att folk läste Blondinbella.se för att få råd och tips 

om mode, skönhet och hälsa. De tyckte det var kul att se bilderna på hennes kläder, 

uppskattade modetipsen hon gav. De tyckte också att Blondinbella var en person man kunde 

lita på när hon gav råd. Läsarna hade förtroende för det som Blondinbella skrev i sin blogg. 

Det visade sig också att deltagarna i våra grupper, precis som Kaye skriver, letade efter 

inspiration till deras egna bloggar när de var inne på Blondinbella.se.  

 

Kaye anser att uses and gratification approach är en ideal utgångspunkt till motiv till varför 

man läser bloggar. En av anledningarna är människans sociala behov, att kunna använda 

bloggen som ett samtalsämne och även använda den som ett sätt att kommunicera. I våra 

fokusgrupper handlade det inte om att tillfredställa sociala behov genom att prata om bloggen 

med andra och skriva kommentarer på bloggen. Men de trodde att det var en vanlig anledning 

till att varför andra läste bloggen. De pratade inte om bloggens innehåll med varandra och 

trodde att de som pratade om Blondinbella var de som var avundsjuka. De nämnde att det ofta 

stod elaka kommentarer i bloggen. Genom att kommentera och i kommentaren skriva något 

negativt kan läsaren tillfredsställa både det sociala behov och det känslomässiga behov som 

uses and gratification approach beskriver. 

 

I enlighet med Haigs teori om frekvent uppdatering och aktuellt material var alla 

fokusgruppdeltagarna väldigt positiva till den frekventa uppdateringen som var på bloggen. 

De tyckte att det var bra att det alltid fanns något nytt att läsa och de var även imponerade av 

bredden i materialet på Blondinbella.se. 
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Huang, Chou och Lins teori om att människor börjar läsa bloggar för att de är populära får 

stöd i vår undersökning. Nästan alla deltagare började läsa Blondinbella.se för att någon i 

deras närhet rekommenderade eller berättade om bloggen. Enligt den här teorin så borde 

antalet läsare fortsätta växa eftersom bloggen läses av mer och mer människor. 

 

Deltagarna i våra fokusgrupper läste inte bara Blondinbella.se utan de läste även flera andra 

bloggar. Resultatet från våra fokusgrupper tyder på att Findahls undersökning, som visar att 

svenska ungdomar hellre läser roliga saker än nyheter, stämmer väldigt bra. Deltagarna i våra 

fokusgrupper tyckte att nyheter var tråkiga och 19 av 20 föredrog bloggar framför nyheter. 

Det är precis vad Bennett beskriver i sin teori, människor efterfrågar mindre klassiska nyheter 

utan vill att nyhetsinnehållet ska vara av en mer underhållande karaktär.  

 

Resultatet från våra fokusgrupper tyder på att Kayes teori om att folk föredrog bloggar 

eftersom de föraktar andra medier, stämmer. Deltagarna ansåg att de etablerade 

medieföretagen överdrev när de bevakade händelser och alla utom en deltagare föredrog 

bloggar framför nyheter. Minst en person i varje fokusgrupp uppgav att de aldrig läste 

nyheter. I sin blogg skriver Blondinbella ofta om stora nyhetshändelser som också de 

traditionella medierna skriver om och ibland skriver hon om aktuella samhällsproblem. Hon 

refererar själva händelsen eller fenomenet men hon lägger även till sina egna reflektioner. För 

de som som inte följer nyheterna i de traditionella medierna kan det innebära att de istället får 

reda på nyheter via bloggen. Blondinbellas återberättelse av nyheter är inte objektivt utan 

läsarna får även ta del av Blondinbellas åsikter om det som hänt. Enligt Kaye använder 

bloggläsare innehållet i bloggar för att få information, bekräftelser av åsikter och vägledning 

vid viktiga frågor. Detta tyder på att läsarna till Blondinbella.se låter Blondinbella påverka 

deras åsikter och bild av hur världen ser ut.  

 

En annan anledning till att de föredrog bloggar var det som Bausch, Haughey och Hourihan 

kallar för peer-to-peer-journalistik, att via bloggarna kan alla vara journalister och får sin 

version av en händelse publicerad. I flera av fokusgrupperna framkom att deltagarna föredrog 

att läsa det som Blondinbella skrivit på sin blogg än läsa om det som skrivits om henne i 

tidningen. De uppskattade också att läsa de inlägg som Blondinbella skrev när hon hade varit 

på stora evenemang. Den formen av berättande kan ses som en form av peer-to-peer-

journalistik som tar en bakom kulisserna. Även här kan Blondinbellas åsikter om både eventet 

och människorna som är där påverka läsarnas åsikter eftersom de litar på henne.  
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6. Slutsats 
 

I det sista kapitlet i uppsatsen diskuterar och sammanfattar vi resultatet utifrån syftet och 

frågeställningarna. Vi diskuterar även framtida forskning inom vårt område.  

 

Syfte är att undersöka innehållet under en period på Blondinbella.se och undersöka varför 

vissa läsare inom Blondinbellas målgrupp läser bloggen 

 

Hur ser innehållet på Blondinbella.se ut under februari månad 2008? 

Blondinbella.se har ett väldigt varierat innehåll. Blondinbella är informerande, reflekterande 

underhållande, uppmanande och svarar på frågor. Hon skriver om sitt liv, sina funderingar, 

mode och relationer. Innehållet kretsar mestadels kring henne själv och om man vill så kan 

man följa hennes liv på ett väldigt detaljerat sätt. Ibland skriver hon om aktuella händelser och 

problem som rör samhället. Man får lite av allt när man läser Blondinbella och eftersom sidan 

uppdateras så ofta som den gör så finns det nästan alltid något nytt att läsa på sajten. Det är 

inte bara innehållet som varierar utan även den roll som Blondinbella har. Ibland är hon en 

vanlig tonårstjej, nästa stund är hon bloggaren Blondinbella som medverkar i media och 

ibland fungerar hon som expert och ger råd och tips.  

 

Vilka motiv till att läsa bloggar kan innehållet på Blondinbella.se tillfredställa? 

Att läsa Blondinbella.se kan tillfredställa många av de behoven som ligger bakom hur och 

varför människor väljer att använda sig av olika medier. Man kan bli road, informerad, få en 

inblick i andra människors liv, fly sin vardag och få olika tips och råd. Läsaren får också 

tillfredställe av att sajten uppdateras ofta och ger tillgång till ny information.  

 

Vilka motiv till att läsa bloggen har en utvald grupp läsare i hennes målgrupp? 

De främsta anledningarna till läsarna läste Blondinbella.se för att de ville bli underhållna och 

de ville ha tips och råd. När de ville bli underhållna gillade de att läsa om det som hände i 

hennes liv för det skilde sig mycket från deras eget. Många av läsarna upplevde Blondinbellas 

verklighet mer som en fiktiv berättelse och bloggen gav samma tillfredställe som att läsa en 

bok eller att se tv-serier. Det kan innebära att bloggar inte bara blir ett substitut för nyheter 

utan även för andra sorters underhållning.  
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Läsarna tyckte att Blondinbella.se var en sajt med ett varierat och ständigt uppdaterat innehåll, 

något som bidrog till att de återvände till bloggen. Det läste bloggen när de hade tråkigt och 

på Blondinbella.se finns det ofta något nytt att läsa eftersom bloggen uppdateras ofta.  

 

Det var inte enbart det som Blondinbella skrev som lockade läsarna. De läste även bloggen 

för de var nyfikna på de andra läsarna och ville se vad de ställde för frågor och skrev för 

kommentarer.  

 

Läsarna såg henne som en förebild när det gällde mode men också för att hon nått stora 

framgångar trots hennes unga ålder. Många läste bloggen för att de var fascinerade över henne 

som person och beundrade henne. Det fanns också de som ville leva ett liv som påminde om 

hennes. De litade på det Blondinbella skrev och litade också på henne som en expert inom 

vissa områden. Många av läsarna återvände till bloggen för att ta del av de råd som 

Blondinbella gav. Att folk lyssnar till Blondinbellas råd och vill leva som henne innebär att 

hon har en stor möjlighet att påverka sina läsares liv.  

 

Alla utom en i vår undersökning föredrog att läsa bloggar framför traditionella medier. De 

litade mer på Blondinbella än andra medier som de tyckte överdrev och var tråkiga. Det kan 

innebära att även om de får en objektiv version, skriven av en journalist där båda sidor får 

komma till tals, av en händelse kan de ändå föredra och värdera Blodinbellas version högre. 

Det kan leda till att deras verklighetsbild formas efter Blondinbellas åsikter och därmed över 

tar Blondinbella en del av den makt som tidigare låg hos de traditionella medierna. 

 

En annan följd av att materialet på Blondinbella.se är så populärt kan bli att de traditionella 

medier kan anpassa sitt material så att det liknar det som finns på Blondinbella.se. Att det som 

traditionellt anses vara riktiga och viktiga nyheter får stå tillbaka för ett mer underhållande 

material.  

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Något för framtida forskning är att diskutera vad läsning av bloggar leder till. Hur det 

förändrar vårt medieklimat och vårt medieförtroende. Vad händer om människor litar mer på 

subjektiva medier som bloggar än de traditionella nyhetsmedierna, vart kommer objektivitet 
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ta vägen då. Det finns en del amerikansk forskning som handlar om hur och varför människor 

läser bloggar, men det saknas forskning över hur det ser ut i Sverige.  

 

En annan intressant aspekt i bloggvärlden som borde forskas om är hur människor påverkas 

av bloggar. Ändrar de sina beteende efter vad som står i bloggen och i så fall hur. Vad gör de 

med informationen de tar in på en blogg? 

En tredje intressant aspekt att undersöka i bloggvärlden är att undersöka budskapen i Sveriges 

största bloggar. Många av dem är modebloggar och läses av unga tjejer. Någon borde 

undersöka vilket budskap och vilka värderingar som förmedlas i Sveriges populäraste 

bloggar. 
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Bilaga: Intervjumanual fokusgrupper 
 

Öppningsfrågor 
 
Har ni varit med i en fokusgrupp tidigare? 
 
Vet ni varför ni är här? 

 
Introduktionsfrågor  
 
Moderatorn berättar om syftet och frågeställningarna med uppsatsen.  
 
Vem är Blondinbella? 
 
Vet ni hur många läsare bloggen har?  
 
Vet ni hur länge den har varit Sveriges största blogg?  
 
Vet ni när hon började blogga? 
 
Övergångsfrågor 
 
Hur länge har ni läst bloggen? 
 
Nyckelfrågor 
 
Varför började ni läsa? 
 
Varför läser ni Blondinbella? 
 
Varför tror ni andra läser bloggen? 
 
När läser ni bloggen? 
 
Vad tycker ni är bra/dåligt? 
 
Brukar ni prata om det ni läst i bloggen? 
  
Läser ni hellre bloggar än nyheter? 
 
Avslutande frågor 
 
Läser ni andra bloggar? 
 
Kommer ni fortsätta att läsa Blondinbella? 
 
Är det något ni vill tillägga? 
 


