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Abstract 

 
The Internet has become a communication system that includes a direct and personal 

communication as well as traditional mass communication. For example, the Internet has 

become a channel for self-publishing. It provides opportunities for discussion and blogs can 

be woven together into a dialogue between network users. The conversation is both 

personalised and addressed to the wider community. 

 

Our study is based on how fashion bloggers perceive their role as a fashion blogger, and how 

young women, 18 to 30 years old, in Sundsvall, perceive fashion blogs. 

We chose to conduct qualitative research and held qualitative interviews and focus groups. 

Since fashion blogs are a relatively new phenomenon, we chose to do interviews with the 

active fashion bloggers, Nina Johansson and Karolina Skande, to use them as informants. To 

get a glimpse of how young women in Sundsvall view the phenomenon of fashion blogs, we 

used four focus groups. These focus groups were divided into age categories to better analyse 

their responses. 

 

We have concluded that fashion bloggers are aware of their power and position as lobbyists. 

However, they do not see it as a problem but rather as a means of informing and forming 

fashionistas around the country. We noted that our focus groups were active consumers of 

goods and products promoted by fashion bloggers. They believe that fashion bloggers are 

knowledgeable in the subject and they also regard them as honest. Although the focus group 

subjects are active as consumers, they believe that it is mainly young and insecure readers 

who are affected by consumption. 
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1. Inledning 

De första modebloggarna kom till Sverige redan 2003 och sedan dess har modebloggar bara 

vuxit sig starkare. Modebloggar har kritiserats bland annat för att de tros leda till 

masskonsumtion bland unga kvinnor.
1
 Vi har valt att intervju Nina Johansson och Karolina 

Skande, som är två ledande modebloggerskor i Sverige. Samt göra intervjuer med unga 

kvinnor i Sundsvall för att se hur de berörs av modebloggar. Vår studie handlar om detta 

ämne. 

 

1.1 Problembakgrund 

Internet innebär en möjlighet till att skapa diskussion och bloggar kan då vävas samman till 

en konversation mellan nätanvändare. Konversationen är både personlig samt riktar sig till 

större grupper.
2
 Ett exempel på bloggar som når ut till större grupper är modebloggar. En 

modeblogg är en blogg där mode är det huvudsakliga ämnet. Där skrivs det bland annat om 

mode, shopping och trender. De renodlade och mest populära modebloggarna i Sverige har 

omkring 25 000 stycken läsare om dagen. Modebloggarna drivs av privatpersoner, men de 

flesta av dem är verksamma inom modebranschen.
3
  

I boken Bloggtider står det att bloggar har fått en viktig roll i medievärlden och att de har 

blivit en maktfaktor att räkna med.
4
 En ständigt het debatt när det gäller modebloggar är om 

de har makt eller inte och då i vilken utsträckning.
5
 Eftersom medierna utövar makt över 

publikens tankar tros de även kunna utöva makt över publikens handlingar.
6
 Modebloggarna 

har fått kritik för att de kan bidra till en såkallad konsumtionshets, eftersom de ständigt visar 

upp vad de har konsumerat på sina bloggar.
7
 Enligt en undersökning som Mahir PR gjorde 

under 2008 visades det att av 717 stycken tillfrågade bloggläsare hade 58 procent av dem köpt 

en vara de läst om i en modeblogg. Rebecca Crusoe ligger bakom denna undersökning och 

menar att modebloggare har stor makt över konsumenterna. Hon tror också att 

marknadsföringen har en stor potential inom bloggsfären och att trenden blir allt starkare.
8
 

Detta visar att fenomenet bloggar har vuxit sig stort och att de nu finns över hela världen. I 

                                                 
1
 Soxbo. M. (2010), sid. 12 

2
 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 83-84 

3
 Soxbo. M. (2010), sid. 44 

4
 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 49 

5
 Soxbo. M. (2010), sid. 199 

6
 Strömbäck. J. (2000), sid. 243 

7
 Soxbo. M. (2010), sid. 160 

8
 http://www.svd.se 2010-11-18 
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vissa delar av världen har bloggar fått en större genomslagskraft. Det är först och främst i 

länder med kvävd yttrandefrihet. Bloggar har visat sig vara ett effektivare medium än 

television, tidningar och tidskrifter för att få ut budskap och öppet diskutera känsliga frågor.
9
  

 

1.2 Syfte 

Internet har blivit ett kommunikationssystem som inrymmer direkt och personlig 

kommunikation samt traditionell masskommunikation. Exempelvis har Internet blivit en kanal 

för egen publicering. Syftet med denna studie var att klargöra hur modebloggare uppfattar sin 

verksamhet samt se ifall modebloggare influerar sina läsare genom sin publicering. Vi ville 

även studera hur unga kvinnor i åldrarna 18-30 år, i Sundsvall, ser på modebloggar och på 

vilket sätt de berörs. Vi valde att undersöka detta genom att göra kvalitativa samtalsintervjuer 

med två modebloggerskor, samt genomföra fyra fokusgrupper med unga kvinnor.   

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar: 

 

* Hur ser modebloggare på sin roll som modebloggare? 

* Hur ser modebloggare på det innehåll de publicerar? 

* Hur ser unga kvinnor i Sundsvall på modebloggar? 

* Hur tar unga kvinnor i Sundsvall till sig det som står på modebloggar? 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns enormt många modebloggar i Sverige. Vi valde att koncentrera oss på två av dessa. 

Modebloggarna vi valde var Mode etc, som drivs av Nina Johansson på Aftonbladet och 

Karolina Skandes modeblogg Hotspot på modesajten rodeo.net. Dessa två bloggar var bland 

de största modebloggarna år 2010. Genom kvalitativa samtalsintervjuer och fyra fokusgrupper 

ville vi studera fenomenet på en lokalnivå, då vi inte var ute efter att generalisera. Vi båda är 

bosatta i staden Sundsvall och vi valde därför att studera hur unga kvinnor i Sundsvall tog till 

sig innehållet i modebloggar. Målgruppen vi vände oss till var unga kvinnor mellan 18 och 30 

år, eftersom de är de mest aktiva läsarna av modebloggar.
10

 

 

 

                                                 
9
 Våge. L. Et al. (2005), sid. 62 

10
 Soxbo. M. (2010), sid. 44 
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1.5 Bakgrund 

En blogg är en webbplats som blir uppdaterad ofta och för det mesta dagligen. Det finns olika 

sorters bloggar och de kan se ut på olika sätt. Det finns allt från journalistiska bloggar, där 

man till exempel skriver och lyfter fram nyheter, till bloggar som är mer dagboksliknande, där 

man är mer personlig i sin text. Bloggfenomenet har funnits sedan mitten av 1990-talet och 

från 1999 har det fått en explosionsartad utveckling.
11

 

Bloggens hemland är USA men bloggformen har ökat gradvis av medborgare i fattigare 

länder och där yttrandefriheten är begränsad. Då har bloggen varit ett sätt att få sin röst hörd.
12

 

Bloggar fungerar som en kanal där man mer eller mindre kan föra fram en viss åsikt. Oftast 

för att driva en politisk fråga eller en hållning.
13

 

En kategori av bloggar som har vuxit sig stor under de senaste åren är modebloggar. Den 

första grundades 2003 av två bibliotekarier vid namn Anna Kågedal och Malin Essén.
14

 

Det finns olika kategorier inom sociala medier och det som denna studie fokuserar kring är 

den inom kommunikation. Där ingår forum, sociala nätverk, diskussionsgrupper samt bloggar. 

Det finns många olika sorters bloggar och hela tiden dyker det upp nya. Det finns allt från 

textbaserade bloggar till bloggar med illustrationer, foton och videos. Den vanligaste är den 

personliga bloggen.
15

 

Modebloggarna är för det mesta fotobaserade och de som står bakom bloggarna visar bilder ur 

sin vardag samt bilder på sig själva i såkallade ”dagens outfit”. En dagens outfit är när en 

modebloggerska fotograferar sig själv i sina kläder.
16

 Modebloggarna ger läsarna en personlig 

rekommendation, och det är det som skiljer modebloggar ifrån modemagasin.
17

 Något som 

också skiljer modebloggar från modemagasin är snabbheten. Internet har spelat en stor roll för 

modebevakningen. Recensioner, modevisningar och nya designsamarbeten läggs ut på 

Internet och sprids mellan modebloggar. Numera kan vem som helst på ett enkelt sätt följa 

med och läsa om det allra senaste inom modebranschen.
18

 

 

 

                                                 
11

 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 9 
12

 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 10 
13

 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 33 
14

 Soxbo. M. (2010), sid. 12 
15

 Våge. L. Et. al. (2005), sid. 31-32 
16

 Soxbo. M. (2010), sid. 185 
17

 Soxbo. M. (2010), sid. 121 
18

 Soxbo. M. (2010), sid. 89 
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2. Teori 

Teorikapitlet är indelat i teorierna bloggar och makt, strategisk kommunikation, framing och 

agenda-setting, journalistens roll samt publikens roll. 

Vi anser att dessa teorier är relevanta för vår studie då de behandlar hur bloggar har utvecklas 

och vilken position de har, hur en journalist arbetar, hur reklam fungerar, samt hur medier 

influerar sin publik.  

 

2.1 Bloggar och makt 

Genom Internet stannar läsare tiden och överskrider geografiska gränser. Läsare kan lätt nå 

material från hela världen och de behöver inte längre köpa tidningar för att få den information 

som de vill ha eller behöver. Det kostar ingenting att starta en hemsida eller att läsa en och det 

gör det möjligt att nå ut till en bred publik. På Internet finns det utrymme för nischade 

hemsidor och bloggar, vilket gör det lättare för läsare att komma åt sina intressen.
19

 

 

Många skribenter har använt sig av bloggar, eftersom det är en publiceringsform som gör det 

snabbt och enkelt att nå ut till sina läsare. Det finns flera olika former av bloggar, inte bara 

textorienterade bloggar, utan under de närmaste åren har det uppkommit andra former, som 

till exempel fotobloggar, videobloggar och ljudbloggar. Bloggarna används till allt från 

nyhetsrapporteringar, kunskapsförmedling, åsikter, skvaller till rent dagboksskrivande.
20

 

I Sverige var bloggandet från början en verksamhet för en liten grupp människor som var 

intresserade av denna IT-teknik. På kort tid har den snabbt utökat och spridningen av 

blogganvändandet har nått ut till en stor skara människor. Exempelvis har svenskt näringsliv 

och medier börjat intressera sig mer och mer om vad som skrivs i bloggarna.
21

 

Bloggen är ett snabbt sätt att uppdatera och sprida information på, i stället för att skapa 

webbsidor. Med bloggen kan man låta människor på ett enkelt sätt lämna kommentarer på 

inläggen och på så sätt skapa ett forum för debatt. 

2001 blev ett märkesår för bloggarna då det diskuterades och kommenterades i traditionella 

medier om fenomenet bloggar. Det pratades om det var en trend som flera borde hoppa på 

eller om det var en vind som så småningom skulle lägga sig. Den 11 september samma år 

påverkades denna utveckling kraftigt i och med attentaten mot World Trade Center i USA. 

Under denna period dök det upp flera bloggar ur intet som spred värdefull information om 

                                                 
19

 Hamilton. J. (2004), sid. 190-191 
20

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 9 
21

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 76 
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just denna händelse. Plötsligt var det inte bara IT-folk som bloggade utan även vanliga 

människor. Inte långt efter myntades begreppet war blogs, det var journalister som i samband 

med attentatet började blogga om attacken och dess konsekvenser.
22

 War blogs blev populärt 

både hos motståndare som såväl förespråkare till USA:s krig mot terror. Både journalister och 

soldater använde sig av bloggar under invasionen av Irak 2003.
23

 

2003 var också året som journalister och medieforskare på allvar började diskutera fenomenet 

bloggar och försökte relatera de till journalistiken. J.D. Lasica är redaktör för den 

webbaserade tidningen Online Journalism Review. Under maj månad 2001 skrev han en 

artikel under namnet Blogging as a form of journalism, där tog han upp hur bloggandet har 

blivit en del av journalistiken.
24

 

Ett exempel på hur bloggandet har spelat roll i det politiska livet i USA var när dåvarande 

senatorn Trent Lott under en fest fällde en rasistisk kommentar. Denna händelse 

uppmärksammades av bloggare och det skapades då en så stor debatt kring detta att Trent Lott 

var tvungen att be om ursäkt offentligt och fick därefter avgå som senator.
25

 

Enligt boken Bloggtider har bloggar blivit en maktfaktor. Dock är inflytandet på bloggar 

ojämnt fördelat sett ur ett globalt perspektiv, olika sektorer för olika människor. Händelser där 

bloggarna har haft en stor roll i nyhetsrapporteringen och i offentliga debatter har ibland blivit 

mer uppmärksammade än andra. 
26

 Förr var det enbart journalister som hade makten att sprida 

nyheter, men med dagens teknik kan vem som helst sprida nyheter. Tekniken gör dock att 

bloggare kan förmedla osanningar på sina bloggar. Detta har medfört en maktförskjutning 

från journalister till källor och vittnen.
27

  

Fenomenet bloggar har vuxit sig stort och finns nu över hela världen och i vissa delar av 

världen har de fått ett större genomslag. I de länder med kvävd yttrandefrihet är anonyma 

bloggar vanligt och decentralisering kan vara ett effektivare medium än television, tidningar 

och tidskrifter för att få ut  budskap och öppet diskutera känsliga frågor.
28

 

 

 

 

                                                 
22

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 16-17 
23

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 19 
24

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 16-17 
25

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 19 
26

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 49 
27

 Karlsson. M. (2006), sid. 62-63 
28

 Våge. L. Et al. (2005), sid. 62 
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2.2 Strategisk kommunikation 

På modebloggar är den som skriver bloggen sändare och den som läser mottagare. 

Sändarperspektivet utgår från sändarens avsikter och åtgärder. Detta innebär att vad som 

egentligen avses med övertalning är övertalningsförsök. Alla definitioner av övertalning 

förutsätter att det finns en övertalare och en motpart. Övertalningsprocessen ses oftast som 

enkelriktad men egentligen är det en dubbelriktad process.
 
Övertalningsprocessen är en typ av 

kommunikationsprocess som har ett speciellt syfte. Syftet är att sändaren ska påverka 

mottagarens beteende. I de flesta fall är även sändaren ute efter att påverka mottagarens 

attityd.
29

 Om sändaren lyckas med sitt syfte blir följden att mottagarens verbala beteende 

påverkas.
30

 Begreppet övertalning ligger väldigt nära begreppet påverkan. Påverkan sker 

genom indirekt tvång, det är en undermedveten övertalning från sändarens sida.
31

  

 

I informationsteorin är utgångspunkten för det mesta teknisk och den handlar om 

överföringen av en signal från en sändare till en mottagare. Kommunikationsmodellen 

härstammar från informationsteorin och publicerades 1948 av den amerikanske forskaren 

Claude Shannon. Något år senare publicerades modellen igen, men då med kommentarer av 

forskaren Warren Weaver. Teorin bygger på den tekniska transporten av en signal genom en 

kanal och vilka hinder och brus den möter under transportsträckan. Forskarna själva menade 

att den var giltig för all kommunikation. Modellen är enkelriktad, något som den kan 

kritiseras för. Eftersom den inte tar hänsyn till interaktion mellan sändare och mottagare.
32

 

Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på sändare, mottagare och innehåll. 

Informationsflödet har ökat kraftigt. De klassiska kommunikationsmodellerna ställs allt oftare 

inför dilemman, ett av dem är att det är svårt att veta vem som är avsändare på Internet.
33

    

 

Det finns olika typer av kommunikation. Den kommunikation vi har valt att studera är 

definitionen att gemensamgöra någonting. Allting kommunicerar olika betydelser, exempelvis 

människors frisyrer, kläder, skivsamling och kroppsspråk. Kommunikation kan definieras på 

två olika sätt: som en överföring av meddelanden från sändare till mottagare, eller som en 

social samvaro med hjälp av meddelanden. Denna kommunikation kan ta olika former, till 

exempel genom tal, skrift, icke verbalt, kroppsspråk, bild, musik och film. Det finns olika 

                                                 
29

 Palm. L. (1994), sid. 31-32 
30

 Palm. L. (1994), sid. 34 
31

 Palm. L. (1994), sid. 37 
32

 Falkheimer. J. (2001), sid. 42 
33

 Falkheimer. J. (2001), sid. 163 
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grundläggande kommunikationsformer. De vi har valt att studera är interpersonell 

kommunikation och gruppkommunikation. Interpersonell kommunikation innefattar minst två 

personer och utbytet sinsemellan. Den innegriper även små grupper och kan menas omfatta 

medierad kommunikation. Detta innebär direkt kommunikation per telefon eller e-post.
34

 

Centrala begrepp när det gäller denna form är ömsesidig förståelse, koder, meningsskapande, 

social kontext, roller och påverkan. 

Gruppkommunikation är när olika typer av människor tillhör olika grupper. För att någon 

form av gruppkommunikation ska komma till stånd krävs det gemensamma intressen och 

koder. Genom nya medietekniker har det uppkommit nya möjligheter att skapa grupper. 

Människor kan samlas kring ett visst tema. Modebloggar fungerar som ett forum för 

människor som är modeintresserade. Många professionella informatörer arbetar med 

organisationskommunikation, antingen externt, mot omvärlden, eller internt, inom 

organisationen. Centrala begrepp på denna nivå är identitet, kod, socialisation, normer och 

regler.
35

 

Företag finns till för att betjäna en marknad genom ett erbjudande av något slag. För att 

producera sitt erbjudande till marknaden använder sig företag av ett antal resurser. Enkelt 

uttryckt kan man se det som att företaget medverkar i systemet.
36

 

Från att vara ämnade till att tillfredställa grundläggande behov har konsumtionen förändrats 

till att mer gälla upplevelser. Bunden konsumtion är den konsumtion som känns som 

nödvändig för att livet ska fungera. Den ger lagom med glädje men väcker irritation om den 

störs. Slentrian konsumtion är varken nödvändig eller stimulerande. Men kan användas som 

till exempel återhämtning eller till att få tiden att gå. Förädlad konsumtion är den del av den 

nödvändiga konsumtionen, som man ägnar särskilt intresse åt och som därmed ger stimulans. 

Förnöjelse konsumtion är något som diskuteras ofta då man behandlar ämnet modebloggar. 

Det diskuteras ifall modebloggar bidrar till ökad konsumtionshets
37

. Förnöjelse konsumtion 

representerar livets guldkant, den är inte nödvändig men ger stimulans och personlig 

tillfredsställelse.
38

   

 

 

 

                                                 
34

 Falkheimer. J. (2001), sid. 20-21 
35

 Falkheimer. J. (2001), sid. 22 
36

 Johansson. S. (2001), sid. 6 
37

 Soxbo. M. (2010), sid. 160 
38

 Johansson. S. (2001), sid. 9 
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2.3 Framing och agenda-setting 

Teorin om framing handlar om problemformulering, till exempel kan man se ett glas som 

halvfullt eller halvtomt. Samma verklighet kan alltså beskrivas på olika sätt, men det leder 

tankarna åt skilda riktningar. Framing kommer från engelskan och betyder inramning på 

svenska. Därmed kan man översätta framing-teorin till gestaltningsteorin. Medierna, som till 

exempel bloggar, gestaltar problem och händelser på ett visst sätt, dessa gestaltningar 

påverkar publiken.
39

 Gestaltningarna skiljer sig från hur verkligheten faktiskt ser ut, för 

annars hade det inte hetat gestaltningar utan beskrivningar. Gestaltningar görs ofta medvetet 

av journalister, men ibland behöver det inte finnas en mening bakom dem, utan de kan göras 

omedvetet.
40

 

Framing används främst inom fyra områden; kulturen, politiken, hos medier och individer. 

Framing är en organiserad strategi och används därför ofta inom politiken. Det används då för 

att definiera problem, göra moraliska omdömningar samt lösa problem.
41

 

Alla människor bär på egna kognitiva scheman, med andra ord värderingar och synsätt som 

styr hur vi uppfattar saker och tar emot information. Dessa scheman är bland annat en följd av 

de gestaltningar som medierna gör. Men det är inte säkert att det är just gestaltningarna som 

är själva orsaken till hur publiken uppfattar saker. Gestaltningarna som skribenterna gör i 

media har att göra med hur skribenterna själva uppfattar saker och situationer, alltså hur deras 

egna kognitiva scheman ser ut.
42

 

Medierna påverkar vilka attribut publiken fäster vid olika företeelser, händelser eller personer 

i tillvaron, eller vid tillvaron i sig själv. Detta kallas för second-level of agenda-setting, en 

term formulerad av mannen bakom dagordningsteorin, Maxwell McCombs.
43

 

Genom att medierna påverkar de kognitiva processerna hos publiken, kan det leda till att de 

kan få indirekta effekter på publikens sätt att handla. Eftersom medierna utövar makt över 

publikens tankar så kan de även utöva makt över publikens handlingar.
44

 

Alla sätt att skriva om händelser i media är olika former av gestaltningar. Det handlar om att 

utöva makt över människors egna gestaltningar. Media har makten när det gäller att påverka 

publikens synsätt, men publiken vet inte vilka typer av framing som media använder sig av. 

Mediernas framesetting, deras makt när det gäller att presentera händelser på ett visst sätt, 
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påverkar vilka gestaltningar som publiken får. Konsekvenserna av detta syns hos publiken 

genom deras förhållande till bland annat politiken, vilken uppfattning de får om politiken.
45

 

Men för att denna teori ska vara giltig så krävs det att två villkor uppfylls. Det första villkoret 

är att det måste visa sig att medierna gestaltar nyheterna på ett eller flera speciella sätt. Varje 

människa bär på olika kognitiva scheman, alltså kan medierna använda sig av flera olika 

gestaltningar också. Men dessa gestaltningar måste vara möjliga att se skillnad på och 

utmärka sig, vara speciella. Om de inte är det så blir det omöjligt att undersöka det andra 

villkoret. Det andra villkoret för att gestaltningsteorin ska vara giltig är att man måste kunna 

se och bevisa att gestaltningarna som medierna gör påverkar publiken. För utan påverkan 

finns det ingen gestaltningsmakt.
46

 

 

Skribenter och bloggare har möjlighet att sprida information till en bredare publik vilket leder 

till en slags form av makt. De väljer vad som ska uppmärksammas och väljer därmed vad som 

ska diskuteras bland publiken, vilket gör att de sitter på en stark position som skribenter. Men 

makten som skribenterna har över vad som ska hamna på agendan är flyktig, och varierar från 

dag till dag. Detta beror på andra nyheter som är aktuella den dagen och på hur stor publiken 

är i den kanalen. De bilder, meningar och tankesätt som media ger stannar kvar hos publiken 

och gör att de tänker i vissa banor kring vissa händelser. Skribenterna ringar in händelser på 

ett speciellt sätt och deras tankesätt blir dominant. De förmedlar ett sätt att tänka och diskutera 

kring dessa händelser.
47

 

När ett ämne eller händelse har framställs på ett visst sätt under en tillräckligt lång period 

behöver inte medierna längre använda sig av framing. Utan då finns det med i publikens 

kognitiva scheman, publiken sätter in ämnet eller händelsen i ett visst sammanhang, två 

exempel på detta är World Trade Center och Berlinmuren.
48

 

Men det finns svagheter med framing. En av dem är att vissa försök till framing aldrig lyckas 

eller kommer fram. En annan svaghet och nackdel är att skribenter kan visa händelser på ett 

felaktigt sätt, visa en bild av händelser som inte riktigt stämmer överens med verkligheten 

eller som rent av är falsk.
49

 

Agenda-setting, vad som hamnar på dagordningen, handlar om att medierna har makt när det 

gäller att påverka vilka frågor publiken tycker är viktiga. Även om de inte har makt över vad 
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publiken tycker så kan de påverka vad publiken har åsikter om.
50

 Agenda-setting handlar om 

hur mediernas och publikens dagordning tillsammans med yttre och inre förklaringsfaktorer 

bidrar till att skapa den politiska elitens dagordning. Medierna har blivit en aktiv aktör under 

de senaste åren eftersom de besitter publikens uppmärksamhet.
51

 

Det pågår en debatt om agenda-setting och framing är samma sak eller om det är två skilda 

saker. Framing är hur händelser, saker och ämnen uppfattas av media och deras publik. När en 

skribent ramar in en händelse väljer skribenten ut vissa aspekter och tystar andra. Både 

framing och agenda-setting betyder att man uppmärksammar vissa perspektiv av en händelse 

som man sedan delar med sig av till en större publik.
52

 

Anders Carlsson undervisar i mediekommunikation och skriver i sin bok Bild och retorik i 

media att det alltid finns en avsikt bakom en bild eller en text som publiceras, att de som valt 

ut bilden eller texten vill förmedla ett budskap, eller vill att mottagaren ska reagera på ett visst 

sätt. Han skriver att vi lever i en bildkultur där visuella budskap spelar en viktig roll. En bild 

kan snabbt vända upp och ned på gamla invanda föreställningar om hur något måste se ut. 

Förr bestod reklam endast av varor som olika företag ville sälja, till exempel en bild på ett par 

sportskor. Men nu kopplar man skorna med något, till exempel en ung kvinna. Skorna är då 

”som hon är”, eller de är ”en del av hennes värld”. Det är av retoriska skäl som man väljer att 

placera kvinnan bredvid skorna. Man gör det för att beröra en viss målgrupp. På så vis blir 

skorna mer tilltalande. Varje situation där någon vill verka övertygande kan kallas för 

retorik.
53

 

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap tar Johanna Ledin och Ulla Moberg upp ett 

stilistiskt grepp som förekommer inom journalistiken. Framförallt då det gäller magasin och 

bloggar, är att skribenten ”lägger sig på samma nivå” som läsaren. Texterna vänder sig till 

flera olika läsare samtidigt och det är skribentens uppgift att få texterna att låta personliga till 

var och en av läsarna. Skribenten gör detta genom att exempelvis bli personlig med läsaren 

och skapa en ”vi-känsla”. Texterna ska få läsaren att känna sig direkt tilltalad, detta kan 

förstärka läsarens känsla av att bli förstådd och vägledd. Skribenterna vill gärna att texterna 

ska efterlikna en dialog, så att interaktion kan uppstå mellan skribenten och läsaren. Genom 

textdialoger skapar skribenten och läsaren en känsla av relation.
54

 

                                                 
50

 Strömbäck. J. (2000), sid. 145 
51

 Strömbäck. J. (2000), sid. 187-188 
52

 Wahl-Jorgensen. K. Et al. (2009), sid. 150 
53

 Carlsson. A. Et al. (2003), sid. 14-15 
54

 Ekström. M. Et. al. (2010), sid. 158-159 



 15 

2.4 Journalistens roll 

Detta med att personifiera sig med någon är något som har kommit på senare tid. Det var först 

under 1980-talet som man började personifiera sig och det var inte längre viktigt vad man sa, 

utan vem som sa det. Journalisten Åke Olsson beskriver detta i sin bok Maktens krönikörer 

genom att berätta att det var tidningen Dagens nyheter som började fokusera på kända 

personer, till exempel politiker och inte på deras parti. Det började höra allt mer till 

sällsyntheterna att en vanlig riksdagsman fick komma till tals.
55

 

Journalister blir allt mer kopplade med vad de skriver och förmedlar. I en värld där det finns 

flera olika kanaler att nå ut till blir journalisterna ett ansikte utåt och blir på så sätt lätta att 

känna igen. De blir källor att lita på och lockar då till sig publik. De blir kopplade med olika 

typer av produkter som ska spegla deras personlighet. Om en läsare eller en konsument tycker 

om en viss typ av reklam eller nyhet är det möjligt att de hellre väljer en nyhetskanal som är 

kopplad till dessa nyheter eller reklamer. För läsaren och konsumenten känner då igen det och 

vet vad det är. Personligheterna som syns i kanalerna fungerar på så vis som en guide och gör 

det lätt för publiken att hitta det material som de vill komma åt.  Detta bevisar att 

journalisterna själva har blivit en del i händelseförloppet då det gäller att sända ut budskap. 

Journalisterna har blivit kända personer eftersom de syns allt mer frekvent med hjälp av 

Internet. 
56

 

I boken Bild och retorik i media skriver Anders Carlsson att alla människor är tränade att leva 

sig in i roller. Att tilltalas av en roll betyder att man identifierar sig med den. Man blir 

angelägen att få ”spela” och testa den. Detta rollspel börjar redan när vi är små: barn imiterar 

vuxna och äldre syskon. Det fortsätter i leksaksaffären: Barbiedockor med långt hår visar 

flickor hur de ska se ut. Dessa idoler avlöses av andra, till exempel av idrottshjältar, 

popstjärnor och skådespelare. När det gäller åsikter i samhällsdebatter brukar förebilder kallas 

för ”opinionsbildare”. En opinionsbildare är en person som många människor gärna lyssnar 

till. En opinionsbildare kan få människor att upptäcka värderingar och åsikter för att de 

beundrar eller respekterar personen.
57

  

Inom journalistiken finns det olika typer av syften och intentioner, till exempel inom 

veckopressen finns det inte samma ideologiserade överbyggnad med krav på objektivitet, 

saklighet och opartiskhet som inom nyhetsjournalistiken.
58

 Det finns en mängd olika tidningar 
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inom veckopressen som vänder sig till en varierande publik. Deras gemensamma drag är hur 

de talar till läsaren, det såkallade ”human-touch” där mänsklig tillvaro lyfts fram.
59

  

Genom denna princip etablerar veckopressen en nära kontakt med sina läsare, som bygger på 

en igenkännelse med det som skrivs och förmedlas i veckopressen. Oavsett om vi läser den 

typen av tidning eller inte så vet vi vad som menas med en veckotidning och vad det är för typ 

av innehålls som väntas finnas i den.
60

 Veckotidningar kan man jämföra med modebloggar. 

Modebloggarna har skapat sig ett varumärke. Deras läsare kopplar dessa välkända 

varumärken med en viss känsla, en kvalité och en hel livsstil.
61
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2.5 Publikens roll 

Människor konsumerar medier för att fylla vissa behov.
62

 Publiken använder sig av medierna 

för att bland annat få information och råd i olika frågor.
63

 När publiken vill ha information om 

ett visst ämne vänder de sig oftast till opinionsbildare. Opinionsbildare är mer exponerade för 

medier och anses vara mer kunniga inom ämnet de sprider än övriga medlemmar i 

nätverket.
64

 Eftersom opinionsledarna tillhör gruppen inger de förtroende för övriga 

medlemmar. På så sätt för de mediernas information och idéer vidare – om än med sina egna 

tolkningar. Avsikten att påverka blir då inte lika tydlig.
65

 

 

Något som är de centrala begreppen inom genusforskning är kön och genus. Man kan enkelt 

säga att genus betecknar det sociala könet, mannen och kvinnan som könskategorier, den 

sociala konstruktionen, medan kön är den biologiska. Begreppet genus sägs ha lanserats av 

antropologen Gayle Rubin på 1970-talet.
66

 

Populärpressen och tidskriftsmarknaden växte fram parallellt med dagspressens framväxt 

under 1700-talet. Den första damtidningen lanserades i England med titeln The ladies’ 

Mercury kring 1693, innehållet var, det som vi brukar förknippa damtidningar med i nuläget, 

kärlek, kläder etcetera. Under 1950 och 1975 utförde sociologen Britt-Louise Wersäll en 

studie om veckotidningars noveller och hon menar att innehållet har påverkats av olika tiders 

människosyn.
67

  De svenska veckotidningarna skiljer sig inte innehållsmässigt långt ifrån 

övriga västerländska veckotidningar som vänder sig till kvinnor. Som i de flesta 

modemagasin som Frida, Elle, Veckorevyn och Cosmopolitan är innehållet mode, relationer 

och sex. I dessa tidningar framkommer ofta kvinnan i sysslor som att raka sig eller applicera 

någon form av hudvårdsprodukt i reklamerna.
68

 Bilden av kvinnan har varit i debatt och det 

har diskuterats om huruvida veckopressen med sina skönhetsideal och framställningen av 

kvinnan i reklamerna som magra modeller drivit yngre tonårstjejer till självsvält. Det råder 

inget tvivel om att veckopressen framställer kvinnor och män på olika sätt när det gäller att 
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visa den perfekta kroppen menar Gunilla Jarlbro, som är professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap.
69

 

 

Anja Hirdman är medieforskare vid Stockholms universitet. Hon är medieforskare och arbetar 

vid JMK. Tilltalande bilder heter hennes doktorsavhandling som lades fram januari 2002. 

Den behandlar hur kvinnan skildras i 1960- 70- och 90-talets VeckoRevyn och Fib aktuellt. 

Hon lägger stor tonvikt i hur just bilden av kvinnan gestaltas, inte bara i text utan även i bild. 

Redan från 1960-talet har man diskuterat kvinnors roll och funktion i medier. 

Journalistiken är inte i första hand en industri där det produceras en vara, utan en kulturell 

produkt som producerar egna konsumerande objekt, alltså publiken. Det måste finnas en 

publik innan det kan finnas press för dem menar Anja Hirdman. Formatet av olika publiker är 

det som utnämner moderna massmedier. Det är en inramning av deltagare i en viss situation 

som uppstår i en specifik händelse.
70

 

Media försöker att nå ut till alla målgrupper. Sändaren levererar både ”hårda nyheter”, som 

politik och ”lätta nyheter”, som handlar om kändisar och intressen. Sändarna levererar två 

typer av nyheter eftersom de är ute efter att tillfredställa publikens behov. Vad publiken är i 

behov av har att göra med deras ålder och kön. Detta leder till att vissa kanaler är mer avsedda 

för en äldre publik medan andra kanaler är ämnade för en yngre publik. Modebloggar är en 

kanal som i regel vänder sig till kvinnor mellan 18 till 30 år.
71

 Reklam vänder sig till ungefär 

samma målgrupp. De vänder sig främst till kvinnor mellan 18 till 34 år, då det har visats sig 

vara de mest frekventa konsumenterna i samhället.
72

 

 

Mottagarperspektivet beskriver övertalning som ett resultat, en tillståndsförändring. 

Övertalning kan beteckna en kommunikationsprocess med ett visst syfte, nämligen att 

påverka mottagarens attityd.
73

 Strategisk kommunikation är en typ av kommunikation som är 

planerad och som har ett uttalat mål som ska uppnås.
74

 Några av de mest kända 

påverkningsmodellerna inom strategisk kommunikation handlar om en situation där en 

sändare vill influera en mottagare, för att uppnå ett visst mål. Till exempel att få människor att 

sluta röka, rösta på olika partier eller köpa en vara. I dag talas det om intressenter och aktörer 
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i stället för målgrupper. Aktörer och intressenter utgår från en omvänd klassisk 

kommunikationsmodell där processen i huvudsak styrs av andra än sändarna.
75

  

Inom strategisk kommunikation finns det starka kopplingar till retorik, pedagogik, 

marknadsföring samt socialpsykologi. Inom socialpsykologin talar man mest om 

övertalning.
76

 

Övertalning är en metod för att framkalla ett önskat eller förhindra ett oönskat beteende hos 

en annan individ. Målet är inte att förändra verkligheten, utan ändra individens bild av 

verkligheten. Vad de anser vara sant eller osant, bra eller dåligt, viktigt eller ointressant.
77

 

Den naturliga sändaren kan vara positiv, neutral eller negativ i mottagarens ögon. 

Sändarmanipulation kan ske på tre nivåer. Den första är att avsändaren kan framställa sig 

själv i god dagen genom att endast visa en del. Den andra nivån är att sändaren kan använda 

sig av en expertsändare, till exempel förebilder eller kändisar som modebloggerskor, för att få 

ut sitt budskap. Den tredje och sista nivån är att sändaren sätter sig själv i ett sammanhang, en 

grupp, till exempel arbetslös, miljömedveten eller modemedveten. Ett problem med dessa 

former av sändarmanipulation är trovärdheten, då sändaren kan vara köpt. Med köpt menas 

till exempel att en modebloggare kan vara sponsrad av olika företag. Företagen vill i sin tur 

att deras varor och produkter ska synas på modebloggen.
78
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2.6 Summering  

Med bloggar kan man nå ut till en bred publik då man överskrider geografiska gränser. 

Läsarna har tillgång till material från hela världen. Bloggar används inom flera områden, till 

allt från nyhetsrapporteringar till åsikter. En blogg är ett forum där skribenter lätt kan 

integrera med läsare och på så sätt blir det ett forum för debatt. Förut var det endast 

journalister som kunde få ut sina åsikter genom medier, men med de nya medierna kan vem 

som helst sprida information. Att vem som helst kan sprida information med bloggar har även 

medfört problem, då det är svårt för mottagare att veta vem som är sändare. Det finns en teori 

om att medier besitter makt när det gäller vad människor ska ha åsikter om. Eftersom medier 

har kontroll över människors tankar kan de även utöva makt över människors handlingar. 

Medier påverkar även vilka attribut som människor fäster vid olika företeelser. Journalister 

blir ofta kopplade med varor och produkter, som ska spegla deras personlighet. För på senare 

tid har det blivit allt viktigare med vem som säger något än vad som sägs. De kan även i vissa 

fall fungera som opinionsbildare, och människor ser då dem som sanningssägande i olika 

frågor och ämnen. Opinionsbildare för ofta mediers information och idéer vidare och avsikten 

med att påverka blir då inte lika tydlig.  
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3. Metod 

Vi använde oss av kvalitativa metoder, som kvalitativa samtalsintervjuer och fokusgrupper.
79

  

 

3.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer. Att ställa frågor eller samtala med 

människor är en av samhällsvetenskapens mest använda metoder när det gäller att samla in 

forskningsmaterial.
80

 Det finns flera olika skäl till att använda sig av samtalsintervjuer. Det är 

en bra metod att använda sig av om man ger sig in på ett område som man inte har så stora 

kunskaper om, då man vill veta någonting om människors vardagliga erfarenheter, utveckla 

begrepp, prova en teori, eller som ett komplement till annan forskning. Därför är det bra att 

göra kvalitativa samtalsintervjuer med människor som är kunniga inom ämnet och man kan 

på så sätt öka sin förståelse kring fenomenet.
81

 Dessa anledningar, framförallt för att vi ger 

oss in på ett outforskat område,
82

 passade bra in på vår studie och vi valde därför att 

genomföra kvalitativa samtalsintervjuer. I och med denna metod fick vi svar på många av 

våra frågor genom att intervjua aktiva modebloggare. 

Genom samtalsintervjuerna berättade och informerade modebloggerskorna oss om hur och 

varför de använder sig av bloggformen modebloggar. Hade vi valt att göra 

frågeundersökningar i stället hade vi troligtvis inte fått fram lika effektiva och utförliga svar.
83

 

För när man gör en frågeundersökning ställer forskaren endast frågor till svarspersonerna och 

det finns då ingen möjlighet att komma med uppföljningsfrågor från forskarens sida. Men när 

man genomför en samtalsintervju får forskaren ett interaktivt samtal med svarspersonen.
84

 

Det finns två olika former av intervjupersoner; informanter och respondenter. En informant är 

en person som besitter speciell kunskap och är expert på ett specifikt område. På så vis kan de 

ses som vittnen åt det som respondenterna upplever.
85

 Skillnaden mellan en informantintervju 

och en respondentintervju är att vid en informantintervju används svarspersonerna som 

sanningssägande eller som vittnen. Deras information ska bidra till att få reda på hur 

verkligheten ser ut, till exempel berätta hur arbetet på en redaktion fungerar och går till.
86
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Vi valde att använda modebloggarna som informanter i vår undersökning, då vi visste att den 

information som de satt på inte gick att nå på ett annat sätt. Eftersom det handlade om deras 

personliga erfarenheter och upplevelser.
87

 

Genom att välja ut aktiva modebloggare kom vi i direkt kontakt med det vi ville veta och 

kunde på så sätt lättare besvara våra frågeställningar.
88

 När man gör en kvalitativ 

samtalsintervju har man ofta klart för sig vilka personer man vill intervjua, vilka personer som 

är relevanta för studien som man skall genomföra.
89

 

 

3.2 Urval 

I Sverige finns det cirka sju stora och aktiva elitmodebloggare. Vi gjorde ett totalurval och tog 

kontakt med alla dessa modebloggerskor, men endast två av dessa valde att ställa upp i vår 

studie. De modebloggare som ställde upp och som vi intervjuade var Karolina Skande som 

driver bloggen Hotspot på rodeo.net och Nina Johansson som driver bloggen Mode etc på 

Aftonbladet. Karolina Skandes blogg är en av de mest populära modebloggarna i landet och 

Nina Johansson bloggar för Sveriges största kvällstidning.
90

 De var relevanta för vår studie då 

de besitter all den kunskap de har som modebloggare, och på så sätt passade de bra in i vårt 

urval. Ett annat alternativ var att intervjua fler modebloggare men eftersom Nina Johansson 

och Karolina Skande var med i studien för att ge oss svar på fenomenet modebloggar så var 

dessa två våra svarspersoner.
91

 

Innan vi skulle genomföra våra samtalsintervjuer konstruerade vi en intervjumanual som 

innehöll olika teman och frågor. Något som är viktigt när man sammanställer en 

intervjumanual är att man använder sig av öppna frågor, för att på så sätt få oväntade svar. 

Med öppna frågor är det också lättare att ställa uppföljningsfrågor.
92

  

Vi satte upp en del grundregler för samtalsintervjuerna som vi följde för att få ut så mycket 

som möjligt av intervjuerna. All information som man får genom informantintervjuer kan 

användas som källor, som sedan ska granskas och prövas.
93

  

I vår studie använde vi oss av samtalsintervjuer med modebloggerskor. Vi valde Karolina 

Skande och Nina Johansson. De fungerade som informanter i vår studie. När man ska göra en 
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informantintervju ska man grunda sitt urval på ”centralt placerade källor”. För ofta har man 

på förhand en uppfattning om vilka de viktigaste personerna är. Men det kan hända att 

ursprungsurvalet måste kompletteras och att man då måste göra ett så kallat snöbollsurval. 

Vilket betyder att en informantperson leder oss vidare till nästa informant, som i sin tur för 

oss vidare till nästa informant, också vidare. När man gör informantintervjuer finns det ingen 

gräns för hur många informanter som ska ingå i ens urval.
94

 Vi använde oss endast av två 

informanter eftersom de var med i studien för att ge oss svar på fenomenet modebloggar.
95

 

 

3.3 Fokusgrupper 

Vår studie grundar sig i att studera hur unga kvinnor i åldrarna 18-30 år, i Sundsvall, ser på 

modebloggar och på vilket sätt de berörs. Genom att hålla i fokusgrupper kunde vi ta reda på 

hur dessa yngre kvinnor i Sundsvall tänkte kring detta specifika fenomen. Vi genomförde fyra 

fokusgrupper, i varje fokusgrupp ingick fyra unga kvinnor. 

En fokusgrupp är sammansatt för ett speciellt syfte där samtalet ska fokusera kring ett visst 

tema. Det ska inte finnas någon utsedd gruppledare utan forskaren ska agera moderator. 

Fokusgrupper används för det mesta inom marknadsföring och reklam, eftersom fokusgrupper 

är ett lätt och snabbt sätt att få fram människors reaktioner på. Man får fram data som visar 

hur intervjupersonerna tillsammans tänker kring ett visst fenomen. Det är också ett sätt att 

studera socialt samspel. Fördelen med fokusgrupper är att forskarens styrande roll minskar i 

jämförelse med en samtalsintervju. På så sätt kan ett samtal mellan intervjupersonerna äga 

rum och interaktion kan uppstå.
96

 

Fokusgrupper är en form av respondentintervjuer. Respondentintervjuer är när 

svarspersonernas egna tankar är studieobjektet. Det handlar då om att ta reda på vad varje 

svarsperson tycker och tänker om det som studien behandlar.
97

 Det som respondenterna säger 

kan varken sägas vara sant eller falskt, rätt eller fel. Men utmaningen med detta är att fånga in 

relevanta tankevärldar.
98

 

Med vår studie var vi inte ute efter att generalisera. Man kan inte få svar genom fokusgrupper 

som är möjliga att generalisera. Utan fokusgrupper handlar om att kartlägga förekomsten av 

olika tankekategorier samt öka förståelsen för olika resonemang.
99

 Generalisering är inte 
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möjlig i en kvalitativ studie. Eftersom man studerar individer, men generaliseringstanken är 

ändå inte omöjlig.
100

 När man sätter samman en fokusgrupp måste personerna ha minst en 

gemensam egenskap. Fokusgrupperna måste också bestå av minst tre personer. 
101

 

Vid fokusgrupper krävs en intervjumanual. Den påminner väldigt mycket om den 

intervjumanual som används vid samtalsintervjuer. Men det är effektivast att starta med en 

stark inledning för att skapa debatt.
102

 

När man ska genomföra fokusgrupper finns det flera sätt att göra sitt urval på. Slumpmässiga 

urval anses vara bättre att göra eftersom de ofta resulterar i bättre miniatyrkopior av 

populationen. Om man till exempel gör flera slumpmässiga urval med Sundsvallsbor så 

kommer inget av urvalen att bli exakt detsamma och kan då inte ge en exakt miniatyrkopia av 

stadens befolkning. Men däremot så kommer felen att variera från urval till urval, vilket 

innebär att vi till exempel får många 20-åriga kvinnor en gång och en annan gång endast äldre 

kvinnor. Detta gör att vi slipper oroa oss för att det finns systematiska fel i vårt urval.
103

 

 

3.4 Urval 

Vi genomförde fyra fokusgrupper med fyra personer i vardera grupp, då det är ett bra antal för 

att få ett bra resultat, samt att försöka uppnå teoretisk mättnad. Använder man en fokusgrupp 

sent i en studie kan det bidra med idéer till tolkningen av materialet som man har samlat in.
104

 

Våra kriterier för de som skulle ingå i våra fokusgrupper var att de kontinuerligt skulle läsa 

modebloggar, var kvinnor och att deras åldrar varierade. Åldrarna tyckte vi skulle variera 

eftersom vi hoppades på att få blandade svar på våra frågeställningar. Därför valde vi kvinnor 

i åldrarna 18 till 30 år, det är även den främsta målgruppen som dessa modebloggare vänder 

sig till.
105

 Vi delade upp fokusgrupperna efter ålder. I fokusgrupp ett ingick unga kvinnor i 

åldrarna 18 till 20 år. Fokusgrupp två innehöll unga kvinnor från 21 till 23 år. Fokusgrupp tre 

bestod av unga kvinnor 24 till 26 år och fokusgrupp fyra bestod av unga kvinnor mellan 27 

till 30 år. Vi avgränsade oss också genom att göra fokusgrupperna med kvinnor boende i 

Sundsvall då vi som sagt inte är ute efter att generalisera. Att det blev staden Sundsvall var för 

att vi var bosatta i staden och ville studera fenomenet på en lokalnivå. Vi kontaktade de skolor 

i Sundsvall där det gick kvinnor i de åldrar som vi var intresserade av att nå ut till, vi satte 
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även upp affischer på skolorna. Vi använde oss även av tidigare kontakter för att komma i 

kontakt med unga kvinnor. På det sättet halkade vi in på ett snöbollsurval, där vi fick tips om 

andra unga kvinnor som var aktiva modebloggsläsare.
106

 

Det är vanligt att man gör flera urval när man ska göra en respondentundersökning. Först 

kanske man väljer ut personer som bor i en viss stad, sedan efter deras arbeten, deras kön och 

slutligen ålder. Vid en respondentundersökning är det individernas tankar som står i centrum, 

därför är det enkelt att byta ut personer i urvalet om vissa får förhinder.
107

 Detta är precis vad 

vi har gjort. Vi har först inriktat in oss på personer som läser modebloggar och sedan minskat 

det till unga kvinnor, i åldrarna 18 till 30. Kvinnorna var även bosatta i Sundsvall. 

Fokusgrupper kan genomföras i redan bestämda grupper, som till exempel en redaktion eller 

en skolklass. Men det vanligaste och mest förekommande är att personerna i fokusgrupperna 

inte känner varandra sedan tidigare, eftersom detta minskar inslaget av redan uppsatta roller 

inom gruppen.
108

 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Vi höll i en samtalsintervju var och var moderator för två fokusgrupper. Nedanför följer det 

mer specifikt hur vi gick tillväga. 

 

3.5.1 Samtalsintervjuer 

När vi hade gjort vårt urval av informanter kontaktade vi våra två intervjupersoner. Vi 

bestämde då tid och plats då samtalsintervjuerna skulle äga rum. När vi genomförde våra 

samtalsintervjuer använde vi oss av en diktafon. Vi använde oss av en diktafon för att vi 

skulle kunna koncentrera oss och lägga all fokus på våra informanter. Vi båda var med under 

intervjuerna och den som inte intervjuade förde anteckningar och hade ansvar för diktafonen. 

När vi hade genomfört våra samtalsintervjuer transkriberade personen som hade fört 

anteckningar(se bilaga 1 för intervjumanual). 
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3.5.2 Fokusgrupper 

Efter att vi hade gjort vårt urval av vilka som skulle ingå i våra fyra fokusgrupper satte vi upp 

affischer på skolorna i Sundsvall. Vi använde oss även av tidigare kontakter och fick på så 

sätt ett snöbollsurval. När vi hade sammanställt fokusgrupperna och delat in dem efter deras 

ålder bestämde vi tid och plats för när fokusgrupperna skulle äga rum. Vi delade in så att det 

var fyra personer i varje fokusgrupp. Fokusgrupperna tog cirka en timme per grupp och 

utfördes under två veckors tid. Vi delade upp arbetet så att vi höll i två fokusgrupper var. När 

man inte var moderator ansvarade man för diktafonen och att föra anteckningar över 

diskussionerna. Efter varje fokusgrupp transkriberade personen som hade fört anteckningar(se 

bilaga 2 för intervjumanual). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Vårt urval utgör modebloggerskorna Nina Johansson och Karolina Skande. Vi valde att 

genomföra samtalsintervjuer med dessa två personer. Vi ville använda dem som 

informantpersoner när det gäller ämnet modebloggar och därför var de relevanta, och på så 

sätt försökte vi att uppnå god validitet.
109

 Under dessa samtalsintervjuer och även under 

fokusgrupperna använde vi oss av en diktafon för att på så sätt kunna spela in hela 

händelseförloppet. Detta hjälpte oss då vi sedan skulle sätta oss ned och analysera det material 

vi hade fått in och på så sätt glömde vi inte bort det som sagts. Med hjälp av en diktafon 

hoppades vi på att kunna uppnå hög reliabilitet, vilket innebär frånvaro av slumpmässiga eller 

systematiska fel. Genom slump och slarvfel under datainsamlingen och under den 

efterföljande databearbetningen kan bristande reliabilitet uppstå. Det kan då handla om 

oläsliga anteckningar och protokoll eller att man hört fel, men genom att använda oss av en 

diktafon så undvek vi detta problem. Vi var även noggranna när vi genomförde våra 

samtalsintervjuer och fokusgrupper samt på analyseringen av vårt insamlade material så att vi 

inte fick en bristande reliabilitet.
110

 Vi använde oss av intervjumanualer som hjälpte oss på 

rätt riktning och spår under våra intervjuer och fokusgrupper.
111

 För att uppnå hög reliabilitet 

var vi noggranna då vi använde oss av våra mätinstrument som var intervjumanualerna. 

Intervjumanualerna konstruerade vi efter våra frågeställningar, så att vi verkligen undersökte 

det vi påstod att vi skulle undersöka.
112

 Innan vi genomförde våra fokusgrupper gjorde vi en 
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provintervju på testpersoner, så att vi kunde se ifall intervjumanualen fungerade, uppnådde 

sitt syfte samt besvarade våra frågeställningar.
113

 

Intervjumanualerna hade vi konstruerat på ett sätt så att vi skulle få långa och utförliga svar. 

De frågor som vi ställde var öppna, för att vi inte skulle hjälpa till att bidra till styrda samtal. 

Genom de öppna frågorna ville vi uppnå hög validitet.
114

  

När vi skulle genomföra samtalsintervjuerna samt fokusgrupperna valde vi att dela upp dem 

emellan oss. Vi delade upp intervjuerna för att minska risken för att påverka dem vi 

intervjuade. Detta gjorde vi för att öka studiens reliabilitet.
115

  

Om denna studie skulle göras om skulle förmodligen även de forskarna komma fram till 

samma svar som vi. Vi anser att studien är replikerbar eftersom Nina Johansson samt 

Karolina Skande förmodligen skulle svara likadant som de tidigare har gjort. Om studien 

skulle göras om med samma fokusgrupper skulle även där svaren bli detsamma. Men om 

andra fokusgrupper skulle ingå i studien är det inte säkert att svaren skulle bli detsamma, 

eftersom vår studie inte är generell.
116

 

 

3.7 Metodproblem 

Under vår urvalsperiod stötte vi på problem. Två av modebloggerskorna som ingick i vårt 

urval fick förhinder och kunde inte ställa upp på samtalsintervjuer. Vi fick sedan kontakt med 

ytterligare en modebloggerska som från början tackade ja till att ställa upp. Dock fick även 

hon förhinder och vi fick vända oss till två nya modebloggerskor som klassificerade sig i vårt 

urval. Vi anser dock att detta inte har gett några konsekvenser som kunde påverka vårt resultat 

eftersom även de informanterna är aktiva modebloggerskor. Vi var ute efter deras egna 

erfarenheter och åsikter om modebloggar. Under en av dessa samtalsintervjuer fungerade inte 

diktafonen och samtalet blev inte inspelat, men vi hade anteckningarna att falla tillbaka på. 

När vi sammanställde våra fokusgrupper stötte vi på problem då vissa i de olika 

fokusgrupperna fick lov att ställa in i sista sekund. Detta ledde till att vi fick boka in 

fokusgrupperna på nytt under ett senare tillfälle. Vi såg det inte som ett hinder i vår studie 

eftersom alla fokusgrupperna gick att genomföra.  

När vi genomförde fokusgrupperna hände det ibland att några i fokusgrupperna tog mer plats 

än andra. Trots detta kom alla i fokusgrupperna till tals och i vissa fall kunde de ledande i 
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fokusgrupperna bidra till ökad diskussion. 

Eftersom fenomenet bloggar är relativt nytt och har utvecklats fort under de närmsta åren, så 

fann vi det svårt att hitta litteratur som behandlade det ämnet och som var aktuella. Vilket 

kunde leda till att viss fakta och information som vi fick fram var föråldrad och i vissa fall 

felaktig. 
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4. Empiriskbakgrund 

4.1 Informanter 

Nina Johansson, född 1978, är moderedaktör samt webbredaktör på Aftonbladets modebilaga 

Sofis mode. Hon driver modebloggen Mode etc. på sofismode.se. Nina Johansson började 

modeblogga 2008 då modebilagan startades. På sajten bloggar även Sofi Fahrman, Jonas 

Hallberg, Julia Klingener, Annika Marklund och Linn Haugen. Tidigare har Nina Johansson 

arbetat som journalist samt nyhetsreporter på radio P4. Hon har även arbetat som producent 

för radio P3.  

 

Karolina Skande, född 1979, är en svensk modejournalist. Hon är redaktionschef på 

modesajten rodeo.net. Där driver hon modebloggen Hotspot. Hon har bloggat sedan 2005. På 

modesajten Rodeo bloggar, förutom Karolina Skande, ytterligare 16 personer. Karolina 

Skande arbetar även för kvällstidningen Aftonbladet. Hon har tidigare varit anställd av 

dagstidningen Dagens Nyheter och har även varit moderedaktör på modemagasinet Demo. 

Hennes modeblogg var under 2009 en av Sveriges femton mest besökta bloggar inom mode 

och design. Karolina Skande har även utsetts till ”Sveriges mäktigaste modebloggare” av den 

svenska modebranschen. 
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5. Resultat 

5.1 Intervjuer med modebloggerskorna 

Vi använde oss av två informanter. Informanterna bestod av modebloggerskorna Nina 

Johansson, som driver bloggen Mode etc och Karolina Skande, som driver bloggen Hotspot. 

 

5.1.1 Hur ser modebloggare på sin roll som modebloggare? 

Karolina Skande vill med sin blogg visa att mode är mer än bara yta. Hon tycker att det är 

intressant att betrakta mode som ett kulturbegrepp och detta återspeglas mycket i hennes 

modeblogg. Hon vill visa mode ur ett större perspektiv än bara personlig stil och shopping.  

 

Personligen är jag intresserad av mode ur ett större perspektiv än bara min personliga stil. Jag vill betrakta mode 

som ett kulturbegrepp.  

– Karolina Skande 

 

Nina Johansson vill genom sin modeblogg tipsa sina läsare om produkter och nyheter men 

även om film och musik.  

Både Karolina Skande och Nina Johansson anser att deras roll som modebloggare är stark. De 

är medvetna om att modebloggar besitter en makt över sina läsare när det gäller konsumtion 

och synen på skönhetsideal. Nina Johansson menar att det finns både positiv och negativ 

makt. En positiv sida med modebloggar enligt Nina Johansson är att några av dem har ett mer 

socialpolitiskt perspektiv. Med det menar hon att de bloggarna visar att mode är mer än bara 

yta. En av de negativa sidorna enligt henne är att många modebloggar egentligen bara handlar 

om yta.  

 

Det är inte nyttigt att alla unga vill vara som till exempel Elin Kling. Hon är väldigt smal men hon är skapt så, 

men det verkar inte alla hennes läsare förstå och de får då en sned skönhetsbild, det tycker jag är dålig makt.  

– Nina Johanson 

 

Karolina Skande anser att det är väldigt få som besitter någon direkt makt och menar att det är 

främst elitbloggerskor, som henne själv, som har makten. Den makt som hon tycker är 

tydligast på läsarna är makten över deras konsumtion. Hon säger att det är den uteslutande 

makten som det talas om när det handlar om modebloggar, detta tycker hon är väldigt 

intressant.  Karolina Skande tycker att modebloggar, som grupp och fenomen, säger väldigt 

mycket om vår samtid. Nina Johansson håller med och säger att produkter och varor som 
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modebloggerskor skriver om på sin blogg oftast är slut dagen efter i butikerna. Nina 

Johansson anser att modebloggerskor används som levande reklampelare. Personerna bakom 

bloggarna, som henne själv, blir en kommersielle produkt. Hon menar att modebloggar är bra 

för den ekonomiska framväxten, då de gynnar både köpare och säljare. Nina Johansson har 

många exempel på att modebloggar gynnar företag. Hon berättar att Karolina Skande genom 

ett brev till Acnes designer, Jonny Johansson, fick ett par skor åter i produktion. Nina 

Johansson själv har även varit med att påverka modeföretag och efterfrågan på specifika 

produkter. 

 

Ett exempel på att bloggar har makt handlar om ett par tights från The Local Firm. Vi var massor av bloggare 

som såg dem på vårens modevisning och skrev om dem direkt på våra bloggar att vi ville ha dem. Men de skulle 

inte gå i produktion för än om ett år, men efterfrågan blev så stor så The Local Firm satte dem i produktion 

direkt och de sålde slut redan efter första dagen. 

– Nina Johansson 

 

Nina Johansson och Karolina Skande är båda försiktiga med vad de skriver och tänker gärna 

en extra gång innan de publicerar inlägg. Nina Johansson ångrar ofta inlägg som hon inte 

menar fullt ut. Karolina Skandes modeblogg är en del av hennes yrke och det hon skriver på 

bloggen måste därför vara av sådan karaktär att hon kan svara och stå för det. Varje inlägg är 

ett avvägande när det gäller allt från ämnesval till formuleringar. Hon väger sina ord väl innan 

så att de inte ska uppfattas fel.  

 

Ja, absolut så tänker jag på att mina inlägg kan leda till konsekvenser. Bloggen är en del av mitt yrke och det jag 

skriver på bloggen måste jag därför alltid kunna stå för. 

– Karolina Skande 

 

Nina Johansson vill också kunna stå för inläggen och de produkter som hon skriver om, därför 

aktar hon sig för PR. Nina Johansson arbetar för tidningen Aftonbladet och får då inte ta emot 

varor och produkter gratis. Men hon vet många frilansande modebloggerskor som gör det och 

visar upp produkterna på sina modebloggar.   

 

5.1.2 Hur ser modebloggare på det innehåll de publicerar? 

Karolina Skandes inlägg är för det mesta av personligkaraktär eftersom hennes läsare 

uppskattar att hon är personlig i bloggen. Hon skriver om allt som behandlar modebranschen 

som helhet till trender. Hon vill ge läsarna det dem vill ha. På hennes modeblogg visar hon 
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upp dagens outfits och hon gör det för att hon vet att människor gillar att inspireras av andra 

människor. 

 

Dagens outfit är ett ypperligt alternativ till att sätta sig på ett café och spana på vad människor har på sig. 

Modebloggandet i Sverige började i princip med just dagens outfits. 

– Karolina Skande 

 

Nina Johansson vill visa sina läsare att det finns mer saker inom mode. Hon försöker ta upp 

sådant som är nytt och som inte har synts till så mycket. Hon tycker att modebloggar bygger 

mycket på bilder och att det är därför som man publicerar dagens outfit-bilder. Bilderna ska 

ge inspiration och tips om hur man ska kunna sno till sig en stil. Hon skriver under olika 

kategorier och format, precis som i ett modemagasin, för att hon tror att läsarna vill ha olika 

ämnen att läsa om. Hon försöker att bidra till ett mer nyttigt och hälsosamt skönhetsideal och 

skriver då ofta om modeller som representerar en vanlig människa, kroppsmässigt.     

Båda är ute efter att inspirera sina läsare då de tycker att det är en bland de främsta 

uppgifterna som en modeblogg har. De vill även med sina modebloggar ge sina läsare glädje, 

nyheter och interaktion.   

Nina Johansson och Karolina Skande tycker att modebloggar och modemagasin liknar 

varandra i utseende. Men de anser att modebloggar har en fördel. Den stora fördelen är att de 

är mer uppdaterade och aktuella, då de kan uppdateras dagligen. En annan fördel med 

modebloggar är att de är en direkt kanal till läsarna.  

 

5.2 Fokusgrupper 

Vi använde oss av fyra fokusgrupper bestående av unga kvinnor i 18 till 30 års ålder, bosatta i 

Sundsvall. Vi döpte fokusgrupperna till nummer och delade in grupperna i ålderskategorier. I 

fokusgrupp ett ingick unga kvinnor i åldrarna 18 till 20 år. Fokusgrupp två innehöll unga 

kvinnor från 21 till 23 år. Fokusgrupp tre bestod av unga kvinnor 24 till 26 år och fokusgrupp 

fyra bestod av unga kvinnor mellan 27 till 30 år. Samtliga fokusgrupper började läsa 

modebloggar för några år sedan när fenomenet slog igenom. De läser modebloggar 

regelbundet och flera gånger om dagen.  
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5.2.1 Hur ser unga kvinnor i Sundsvall på modebloggar? 

I fokusgrupp fyra ansåg alla att modebloggar var något positivt. De tycker att modebloggar 

uppmanar sina läsare till att hitta en egen stil. Att de gör så att de vågar klä sig lite mer unikt. 

De tycker även att modebloggare hjälper dem att hålla sig uppdaterade inom modebranschen.  

 

När jag började läsa modebloggar var jag inte så mycket för högklackade skor, eftersom jag tyckte att jag var för 

lång. Men sedan började jag tänka att jag kanske inte var för lång och de gav mig självförtroende. 

– Röst från fokusgrupp fyra 

 

Samtliga fokusgrupper håller med om att modebloggar ger dem inspiration och att de får upp 

ögonen för produkter och varor genom bloggarna. Modebloggarna hjälper dem till att hitta 

plagg och produkter som de gillar. 

Fokusgrupp två tycker att det även finns negativa sidor med att de läser modebloggar. 

 

Jag tycker inte att det är fel att bloggarna påverkar oss läsare till att köpa kläder, men när det gäller mer 

allvarliga saker som att rösta på ett parti eller uppmuntra till snedvridna skönhetsideal så har de gått för långt. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

Fokusgrupp tre håller med om att modebloggar ger dem en skev skönhetsbild. De tycker att 

modebloggare måste tänka sig för vad de skriver. De i fokusgrupp två är överens om att det 

som modebloggarna skriver är rätt i deras ögon. De menar att modebloggarna har en slags 

storasysterroll och att de som läser inte riktigt tänker efter själva på vad de tycker och tänker.  

De tror även att många av dem vill ha en specifik vara eftersom det är modebloggerskorna 

som har varan.  

 

Modebloggar som är stora och har många läsare tänker jag att de vet vad de pratar om och att de har rätt. För om 

nu Eleonore Nygårds säger att mascaran från ACO är den bästa mascaran så är den det. Man tar deras ord som 

en slags sanning.   

– Röst från fokusgrupp två 

 

Fokusgrupp tre går in på modebloggar bland annat för att se vad bloggerskorna har för sig om 

dagarna. Både fokusgrupp fyra och tre tycker att modebloggarnas nivå är bäst när den ligger 

nära dem själva. De vill att en modeblogg ska innehålla sådana plagg som även de har råd 

med. De tycker att det som skrivs och visas ska vara uppnåeligt för en vanlig person. För 

fokusgrupp fyra är det även viktigt att modebloggarna håller sina läsare uppdaterade med 

nyheter.  
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Jag vill ha nyheter. Jag vill se bilder från pressvisningar och om det händer något stort inom modebranschen. Om 

man inte jobbar med mode kan man ändå hålla koll på vad som händer inom branschen, utan att egentligen 

behöva vara där. 

– Röst från fokusgrupp fyra 

 

Samtliga fokusgrupper är överens om att bilder är viktiga på modebloggar. De tycker att en 

modeblogg ska innehålla fler bilder än text. Det ska även vara en jämn balans mellan text och 

bild på modebloggarna. De i fokusgrupp fyra läser oftast inte det som skrivs på 

modebloggarna, utan fokuserar på bilderna som publiceras. Fokusgrupp fyra säger att de inte 

läser inlägg som är för långa. De väljer att titta på bilderna först och sedan läser de inläggen. 

Exempel på bilder som de uppskattar på modebloggar är dagens outfits. De vill bli inspirerade 

av modebloggarnas bilder.  

 

Bilder och trender är inspirerande för mig. Jag vill gärna se de här nytänkande människorna som sätter ihop 

jätteknepiga outfits som ändå blir coola för att de vågar. 

– Röst från fokusgrupp fyra 

 

Fokusgrupp fyra och fokusgrupp två säger att de identifierar sig med de modebloggerskor 

som de följer. Fokusgrupp ett och tre identifierar sig inte med modebloggerskorna, utan de 

tror att det är främst yngre läsare som gör det. Men de fokusgrupper som identifierar sig med 

modebloggerskorna gör det för att de har samma intresse och för det mesta har samma 

klädstil. Fokusgrupperna tycker ändå att de kan identifiera sig med modebloggerskor som inte 

tillhör eliten, då de känns allt för långt borta från dem själva.  

 

De kan ha ett liv som jag själv vill ha eller så ser jag dem som en kompis. De som bloggar är ju för det mesta 

unga tjejer, precis som jag själv. Därför känns de inte så långt borta ifrån en själv. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

5.2.2 Hur tar unga kvinnor i Sundsvall till sig det som står på modebloggar? 

Alla fokusgrupperna är eniga om att modebloggare påverkar främst yngre läsare eftersom de 

inte har hittat sig själva ännu.  

 

Min 14-åriga lillasyster har inte hittat sin stil ännu, hon tar influenser överallt för att hitta sig själv. Medan jag, 

som är 28 år, har redan hittat mig själv och behöver inte bli influerad av bloggar på det sättet. 

– Röst från fokusgrupp fyra 
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Fokusgrupperna tror att hur mycket man blir påverkad beror på ens självkänsla. Därför tror de 

att det är mest yngre tjejer som blir påverkade eftersom de vill vara och se ut som 

modebloggerskorna. Fast de tror även att äldre osäkra personer tillhör den grupp som blir 

påverkade. De yngre tjejerna som blir påverkade har för det mesta samma stil som varandra, 

enligt fokusgrupperna. De är rädda för att sticka ut och vill i stället försöka passa in i 

mängden. Den yngsta kvinnan som var med i fokusgrupperna säger själv att hon påverkas på 

det sättet.  

 

Jag ser ju upp till bloggerskorna, jag har en favoritblogg och jag tycker om allt med henne. Det är många saker 

som hon har som jag vill ha, eftersom hon är den hon är. 

– Röst från fokusgrupp ett 

 

Fokusgrupp fyra tror ändå att de själva blir mer påverkade än vad de märker av och att det är 

omedvetet. Fokusgrupp två håller med om att modebloggar har en omedveten inverkan på 

dem. De tror att om de ser ett plagg på en blogg och sedan ser det i en affär så köper dem det, 

eftersom de har någonstans i bakhuvudet att plagget ska vara snyggt.  

Samtliga fokusgrupper medger att de har konsumerat något som de har sett på en modeblogg. 

De har bland annat köpt kläder, skor och smink.  De anser att det dem har konsumerat inte 

alltid har varit nödvändigt. Fokusgrupperna har ofta sett produkter på modebloggar som de 

sedan har letat upp i affärer.  

 

Jag kan köpa sådant som jag egentligen inte passar i. För har jag sett plagget på andra och gillar hur det sitter på 

dem så har jag köpt det till mig själv. Jag köper bara plagget för att ha det. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

Fokusgrupp två tror att det spelar stor roll vem som har på sig plagget. De säger att 

leopardbaddräkten slog igenom eftersom Sofi Fahrman visade upp den på sin blogg.  

De i fokusgrupp ett säger att de ofta provar plagg som de ser på modebloggar, men att de inte 

köper dem om de inte sitter bra på dem själva. Alla fokusgrupper utom fokusgrupp tre säger 

att de ofta försöker hitta något plagg som påminner om det som de sett på modebloggarna. De 

gör det för att de vill sätta en personlig prägel på sin stil.  

 

Alla fyra fokusgrupperna säger att de läser modebloggar för att få reda på 

modebloggerskornas personliga åsikter och tankar. De uppskattar när modebloggerskorna är 

personliga och har frågestunder på sina bloggar, det vill säga när läsarna får skicka in frågor 
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till modebloggerskorna som de sedan svarar på. De vill att modebloggarna ska vara personliga 

så att de vet vem som står bakom bloggen. Fokusgrupp två säger att de ser 

modebloggerskorna som sina vänner. De kommer så nära inpå deras liv och vardag genom 

bloggen.  

 

Jag läser för att jag gillar personerna som skriver. Man börjar följa vissa bloggar men inte bara för att se vad de 

har på sig, utan tjejerna blir även som en sorts vänner och man vill kolla vad de gör varje dag. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

Alla fokusgrupperna förutom fokusgrupp ett säger att de läser modebloggar för att bli 

underhållna.  De läser oftast modebloggar då de får en stund över. Fokusgrupp ett säger att de 

läser modebloggar för att de vill bli inspirerade. De säger även att det ofta händer att de 

konsumerar varor och produkter som modebloggerskorna visar upp. Fokusgruppen är överens 

om att det är personerna som skriver bloggarna som får dem att konsumera, att de påverkas på 

grund av att det är just dem som visar upp varorna.  

 

Kenza kom ut med ett par skor och de sålde slut samma dag som de kom ut. Läsare hade till och med förbeställt 

dem. Man påverkades nog för att det var hon som hade designat dem. 

– Röst från fokusgrupp ett 

 

I fokusgrupp ett har två av de intervjuade köpt något som de har sett på Kenzas blogg. De 

säger båda att köpen var onödiga och att de köpte plaggen endast för att Kenza visade upp det 

på bloggen. De är även överens om att varorna som bloggarna tipsar om inte ens behöver vara 

fina, utan de tar ändå slut i butikerna. Fokusgrupp tre håller med fokusgrupp ett om att de har 

köpt produkter som de har sett på bloggar. Fokusgrupp två tycker att det är en fin gräns 

mellan att tipsa läsare om produkter och göra reklam för produkter.  

 

Det är klart att bloggarna ska kunna skriva om produkter och märken, men om det är för tydligt att det endast är 

ute efter att sälja en produkt så tappar de makten. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

De säger att de vill få reda på modebloggarens personliga åsikter och att det som då skrivs på 

bloggen ska vara ärligt. De är överens om att inläggens uppbyggnad spelar stor roll då det 

gäller påverkan. För om inläggen är för genomskinliga, att de märker att modebloggaren är 

”köpt” så tappar inläggen sin effekt. Det blir då en ren produktplacering på bloggarna, något 

som fokusgrupp två inte vill ha. De tycker även att det i vissa fall kan vara bra med 



 37 

produktplacering, för läsarna kan då få upp ögonen för en vara som de inte visste fanns. 

Fokusgrupp två tror även att det är så att läsare som inte gillar en speciell modebloggerska 

inte heller gillar de produkter och varor som hon skriver om. 

 

Jag tror att det är många som påverkas av modebloggarnas egna åsikter och då gäller det även till exempel vilket 

parti som de röstar på. För om modebloggaren säger att hon ska rösta på ett visst parti så gör nog många det för 

att hon ska göra det. Men det kan även vara tvärtom. För om personer inte gillar en viss bloggare och den 

bloggaren ska rösta på Moderaterna så kommer alla som inte tycker om bloggaren även inte tycka om partiet.  

– Röst från fokusgrupp två 

  

Fokusgrupp fyra är även de medvetna om att modebloggerskor kan vara köpta eller 

sponsrade. En i fokusgruppen säger att hon blir skeptisk till många av modebloggarnas inlägg. 

Hon vet att många av kläderna som modebloggarna visar upp är ren reklam och hon tappar då 

intresset för produkterna. Inläggen som skrivs kan vara ren PR och smygreklam enligt henne, 

på så sätt fungerar modebloggerskorna som levande reklampelare. Samtliga fokusgrupper är 

övertygande om att modebloggar leder dem till konsumtionshets.  

 

Jag gick in på en blogg och läste om en tjej som tillverkade egna smycken. Alla modebloggarna började skriva 

och tipsa om den här smyckeskedjan. Jag skulle gå på studentbal och köpte då ett par örhängen därifrån för 500 

kronor, något som jag egentligen inte hade råd med. Sedan använde jag inte ens örhängena, så jag blev verkligen 

påverkad av modebloggarna. 

– Röst från fokusgrupp två 

 

Samtliga fokusgrupper tycker att nya trender oftast uppkommer genom modebloggar och att 

det sedan förs över till läsarna. Fokusgrupp fyra och fokusgrupp två säger att det har blivit 

ombytta roller när det gäller vem som sätter trender. De menar att det nu är designers som 

inspireras av modebloggare och inte tvärtom. De menar även att allt fler butiker tar in sådant 

som modebloggare tipsar om.  

 

Det har hänt mig flera gånger att jag har sett en trend i en blogg eller tidning som jag inte gillar. Men om till 

exempel Sofi Fahrman har på sig det så tar det bara några månader innan man ser trenden i butikerna och sedan 

på allt fler folk på stan. 

– Röst från fokusgrupp fyra 

 

Fokusgrupp fyra menar att designers ser vad som är gångbart och designar kläder därefter. 

Detta ser fokusgruppen som ett resultat på att även designers blir påverkade av modebloggar. 
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Fokusgrupp två tror att de själva blir vana vid en trend eftersom den får så stort utrymme i 

media. Vilket slutar med att även de till slut köper varan, trots att de ofta finner varan onödig. 

Men fokusgrupp tre tror ändå att det är främst yngre tjejer under 18 år som blir mest 

influerade av modebloggar. 

 

Fokusgrupp fyra och fokusgrupp två liknar modebloggar som magasin och kataloger. De 

tycker att fördelen med modebloggar gentemot magasin är att de är gratis. De vill kunna gå in 

på en modeblogg och bli uppdaterade om till exempel butikers senaste kollektioner. De ser 

modebloggarna som en bekvämlighet, då de får mycket information utav att endast läsa 

modebloggarna.  

 

Modebloggarna har redan gjort researchen åt en. Man slipper då gå i alla affärer för att leta efter en speciell vara 

och man vet i stället vart den billigaste och snyggaste modellen finns. 

– Röst från fokusgrupp fyra 

 

Samtliga fokusgrupper, trots åldersskillnaderna, anser att de påverkas av innehållet i 

modebloggar. Det är inga större skillnader i åldrarna utan snarare hur säkra de är som person, 

något som fokusgrupperna är medvetna om. Dock tror de att läsare som är yngre än 18 år 

påverkas starkare på grund av deras osäkerhet och grupptryck.  
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6. Analys 

6.1 Kvalitativa samtalsintervjuer 

I boken Bloggtider tar författarna upp snabbheten och enkelheten med bloggar, hur bloggaren 

och läsaren skapar interaktion med varandra. Karolina Skande och Nina Johansson ser sina 

modebloggar som ett sätt till att skapa interaktion med sina läsare. Bloggen är ett lätt medium 

att skapa tvåvägskommunikation med, då läsare kan använda sig av kommentarsfälten. 

Många skribenter har använt sig av bloggar eftersom det är en publiceringsform som gör det 

snabbt och enkelt att nå ut till läsare. Nina Johansson håller med om detta och berättar att hon 

snabbt kan uppdatera sina läsare om det senaste inom modebranschen. Karolina Skande vill 

att hennes modeblogg ska fungera som ett forum för modeintresserade personer. Hon vill ge 

sina läsare det dem vill ha och tillfredställa deras behov, något som James T Hamilton 

bekräftar att bloggar gör i sin bok All the news thats fit to sell.  

Nina Johansson är medveten om vad hon skriver och är försiktig med att göra reklam för 

produkter. Hon vill inte att hennes modeblogg ska var en plats för PR. Dock tror hon att 

många modebloggare som inte är knyten till en tidning eller magasin inte är lika noggranna 

med detta. Både Nina Johansson och Karolina Skande håller med om att de har en 

shoppingmakt över sina läsare. Detta är en av de mest kända påverkningsmodellerna inom 

strategisk kommunikation, som Jesper Falkheimer tar upp i sin bok Medier och 

kommunikation. Det handlar om att en sändare till exempel vill få en mottagare att konsumera 

en speciell vara. Stig G Johansson skriver i sin bok Individens roll i strategiska 

informationsproblem att det på senare år har uppkommit en sorts konsumtion som 

representerar livets guldkant. Den handlar om ett särskilt intresse och ger därmed stimulans.  

Gestaltningar görs ofta medvetet av journalister. Karolina Skande formulerar ofta om sina 

inlägg innan hon väljer att publicera dem. Hon gör alltid ett avvägande när det gäller 

ämnesval. Även Nina Johansson formulerar om sina inlägg och beskär ofta bilder som hon 

lägger upp på bloggen. Det finns även svagheter med gestaltningar, något som Nina 

Johansson har märkt av. Hon menar att modebloggar ofta kan ge sina läsare en sned 

skönhetsbild. Detta har hon uppmärksammat på senare tid och försöker nu att visa upp allt fler 

bilder samt skriva inlägg om modeller som är mer normala och mulliga. Nina Johansson 

menar att modebloggar har en negativ och positiv makt, att modebloggar bidrar till ett skevt 

skönhetsideal tillhör deras negativa makt. I boken Makt och medier tar Jesper Strömbäck upp 

detta med negativ makt. Bilden av kvinnan har varit i debatt och det har diskuterats om 
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framställningen har gjort så att yngre kvinnor drivits till självsvält, menar Gunilla Jarlbro i sin 

bok Medier, genus och makt.  

Nina Johansson säger även att hon och andra modebloggar har makten över vad som ska 

diskuteras inom modebranschen. Hon berättar att hon tillsammans med andra modebloggare 

har fått designers att producera en vara tidigare än beräknat, på grund av att de skapade en 

stor efterfrågan. Enligt Maxwell McCombs har modebloggarna alltså bestämt vad som ska 

hamna på dagordningen, de har påverkat vilka frågor publiken tycker är viktiga.  

Karolina Skande och Nina Johansson säger att en av deras främsta uppgifter är att informera 

sina läsare genom olika nyheter. De vill även tipsa sina läsare om nya produkter och varor. 

Människor konsumerar medier för att fylla vissa behov, skriver Jesper Strömbäck i sin bok 

Makt och medier. När läsare vill ha information om ett visst ämne vänder de sig oftast till 

opinionsbildare. Både Nina Johansson och Karolina Skande säger att mode är ett ytligt ämne, 

men att de ändå försöker visa att mode är mer än så. De säger att deras modebloggar riktar sig 

till lite äldre kvinnor, som är i åldrarna 25 och uppåt. De vill visa att modebloggar inte främst 

vänder sig till yngre kvinnor.  

 

6.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupp fyra säger att de genom modebloggar på ett enkelt sätt kan följa med om vad som 

händer inom modebranschen, utan att de egentligen behöver vara på plats. Bloggar gör så att 

geografiska gränser överskrids och det är lätt för läsare runt om i världen att nå samma 

material. Samtliga fokusgrupper säger att de läser modebloggar för att de är intresserade av 

ämnet mode och vill hålla sig uppdaterade. Något som bekräftas i James T Hamiltons bok vid 

namn All the news thats fit to sell. Han skriver även att sändaren ska tillfredställa mottagarens 

behov. Fokusgrupperna vill att modebloggar ska tillfredställa deras behov samt underhålla 

dem. 

Fokusgrupp fyra och två säger att de kan känna sig osäkra på vem avsändaren är, eftersom de 

menar att många av modebloggerskorna blir sponsrade eller köpta. Detta är ett problem som 

uppstår med nya medier, som Internet, skriver Jesper Falkheimer. Sändarmanipulation kan 

ske på tre nivåer, en av dem är att sändaren kan sätta sig själv i ett sammanhang. Lars Palm 

skriver i boken Övertalningsstrategier att det stora problemet med sändarmanipulation är 

trovärdigheten, då sändaren kan vara köpt.  

Fokusgrupp fyra menar att de genom modebloggar känner att de tillhör en grupp. De som 

skriver modebloggarna har samma intresse som de själva. Jesper Falkheimer skriver att detta 

är en form av gruppkommunikation, där gemensamma intressen och koder spelar stor roll. 
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Fokusgrupp två säger att de ser upp till modebloggerskorna och att de personifierar sig med 

dem. Fokusgrupperna fyra och två tycker att de som skriver modebloggar inte är långt ifrån 

dem själva, då även de är unga kvinnor. I boken Metoder i kommunikationsvetenskap skriver 

författarna att det är viktigt för människor att kunna identifiera sig med andra och känna att de 

tillhör en grupp. Under alla tider har människor identifierats dig med andra och blivit tränade 

till att leva sig in i roller. Samtliga fokusgrupper ser modebloggare som opinionsbildare. 

Opinionsbildare är personer som människor gärna lyssnar på och beundrar menar Anders 

Carlsson och Thomas Koppfeldt i boken Bild och retorik i media. De vänder sig till 

modebloggarna för att få information, inspiration och råd i olika frågor. Fokusgrupp två säger 

att de ser modebloggarna som sina vänner. De har läst modebloggarna under flera år och 

regelbundet. De är intresserade av att veta vad som pågår i modebloggarnas liv. Human-touch 

är när mänsklig tillvaro lyfts fram och media etablerar en nära kontakt med sina läsare, menar 

Gunilla Jarlbro. 

Samtliga fokusgrupper medger att de har konsumerat produkter som de har sett på 

modebloggar. De medger även att produkterna som de har konsumerat inte alltid har varit 

nödvändiga, utan de har konsumerat för en personlig tillfredställelse. Stig G Johansson skriver 

i boken Individens roll i strategiska informationsproblem att det är vanligt att människor 

konsumerar varor och produkter endast för att sätta en guldkant på vardagen.  Fokusgrupperna 

är även överens om att de tror att det är främst yngre läsare som påverkas till konsumtion av 

modebloggar. Detta stämmer delvis överens med James T Hamiltons teori som han tar upp i 

boken All the news that fit to sell. Han menar att reklam först och främst vänder sig till 

kvinnor mellan 18 till 34 år. Han menar att det är även de som konsumerar mest. Samtliga 

fokusgrupper, som består av kvinnor mellan 18 till 30 år, har konsumerat något som de har 

sett på modebloggar, därför stämmer hans teori delvis. Fokusgrupperna tror dock inte att 

påverkan är åldersrelaterad, utan att det handlar om hur säker man är som person. De själva 

vet om att modebloggar i vissa fall endast är ute efter att sälja en viss vara. Fokusgrupperna 

tror att det är en av anledningarna till att de inte konsumerar i lika stor utsträckning som de 

yngre läsarna. 

Fokusgrupp två säger att de omedvetet konsumerar produkter som modebloggare visar upp på 

sina bloggar. De tror att de minns plagg omedvetet från att ha sett dem på modebloggar och 

därför konsumerar de dem. Plaggen finns då i deras kognitiva scheman som bestämmer hur de 

uppfattar produkterna. Detta visar att teorin om att media kan utöva makt över publikens 

tankar och även över deras handlingar, som Jesper Strömbäck skriver om i sin bok Makt och 

medier, verkligen stämmer. 
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Fokusgrupp två tror att det är modebloggar som sätter trender. De menar att modebloggare 

kontinuerligt visar vad som är inne och att läsarna tillslut vänjer sig vi de nya trenderna. När 

modebloggare har framställt ett visst plagg under en lång period så finns det sedan med i 

läsarnas kognitiva scheman. De menar att modebloggar väljer vad som ska uppmärksammas 

och väljer därmed vad som ska diskuteras bland läsarna. I boken The handbook of journalism 

studies tar Karin Jorgensen–Wahl och Thomas Hanitzsch upp att det är media som bestämmer 

och formar människors kognitiva scheman. Fokusgrupperna tror också att modebloggare har 

makt över läsarnas åsikter, när det till exempel handlar om politik. De bilder, meningar och 

tankesätt som modebloggare ger stannar kvar hos deras läsare och gör att de tänker i vissa 

banor kring händelser, menar Karin Jorgensen–Wahl och Thomas Hanitzsch. Alla 

fokusgrupper förutom fokusgrupp ett tycker att modebloggar har en makt även när det gäller 

deras syn på skönhetsidealet. Att modebloggar har en makt över deras konsumtion ser de inte 

som något problem, men när det gäller utseende tycker de att modebloggarna har gått för 

långt. Gunilla Jarlbro menar att reklam och kända personer kan leda unga kvinnor till 

självsvält och skev kroppsuppfattning. 

Modebloggar ska fungera som en slags guide enligt fokusgrupperna. Modebloggarna ska 

hjälpa dem att hitta det material som de vill åt, det kan handla om varor och produkter. 

Samtliga fokusgrupper är även överens om att de konsumerar varor endast för att det är 

modebloggerskorna som visar upp dem. Fokusgrupp två ser modebloggarnas åsikter som 

sanna. De fungerar som sanningssägande enligt dem. Alla fokusgrupper tycker att det är 

viktigt vem som uttalar sig om något och att det inte längre är lika viktigt vad de säger. Något 

som bekräftas i boken Maktens krönikörer, journalistik som myt och verklighet skriven av 

Åke Olsson. De menar att de kopplar varor till modebloggerskorna och att de då blir mer 

intressanta. De tror även här att det är främst yngre kvinnor än dem själva som konsumerar 

enbart för att det är modebloggerskorna som kopplas med varorna. Ett exempel på detta tar 

Anders Carlsson upp i boken Bild och retorik i media, där han menar att ett par sportskor säljs 

bättre då en känd person har på sig dem.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie var att klargöra hur modebloggare uppfattar sin verksamhet samt se 

ifall modebloggare influerar sina läsare genom sin publicering. Vi ville även studera hur unga 

kvinnor i åldrarna 18-30 år, i Sundsvall, ser på modebloggar och på vilket sätt de berörs. Vi 

valde att undersöka detta genom att göra kvalitativa samtalsintervjuer med två 

modebloggerskor samt genomföra fyra fokusgrupper med unga kvinnor. 

 

7.1 Slutsats samtalsintervjuer 

Hur ser modebloggare på sin roll som modebloggare? 

De utvalda modebloggarna vi intervjuade, Nina Johansson och Karolina Skande, är väl 

medvetna om att deras roll som modebloggare är stark. De ser sina modebloggar som en 

plattform för modeintresserade personer. Genom det gemensamma intresset för mode skapar 

de en interaktion med sina läsare. Vi har kommit fram till att deras främsta uppgifter som 

modebloggare är att informera, tipsa samt sprida nyheter till sina läsare. Nina Johansson och 

Karolina Skande säger att de har modebloggar för att tillfredställa modeintresserades behov. 

De är dock medvetna om att deras roll som modebloggare kan bli för stark. De menar att de 

har makt över sina läsares självbild och att de på så sätt kan bidra till ett skevt skönhetsideal.  

Modebloggerskorna säger att de även har makt över designers, då de vid ett flertal tillfällen 

har fått designers att sätta varor i produktion. 

 

Hur ser modebloggare på det innehåll de publicerar? 

Vi kom fram till att både Nina Johansson och Karolina Skande är väldigt noggranna med 

vilka inlägg de publicerar, eftersom de vet om vilken makt de besitter. Nina Johansson menar 

att hennes modeblogg inte ska bestå av reklam för olika produkter och varor som är sponsrade 

av olika företag. Däremot tycker hon inte att det är ett problem att tipsa om någon vara hon 

själv har konsumerat, eftersom hon då kan stå för inlägget. Även Karolina Skande är 

noggrann med vilka typer av inlägg hon publicerar. Hon läser noggrant igenom texter så att de 

inte ska gå att misstolka. Nina Johansson tycker att det är viktigt att belysa att mode inte 

enbart handlar om yta, utan hon är noga med att visa upp olika typer av kroppsmodeller för att 

inte bidra ännu mer till det skeva skönhetsidealet. Karolina Skande håller med och säger att 

hon genom sin modeblogg får chansen att betrakta mode som ett kulturbegrepp. De båda 

säger att de visar upp inlägg som dagens outfit för att de vill inspirera sina läsare. När de 

publicerar ett inlägg om varor och produkter gör dem det för att tipsa sin läsare. Men vår 
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studie visar att de är väl medvetna om vilka konsekvenser dessa typer av inlägg kan leda till. 

Nina Johansson och Karolina Skande menar att de har en makt över vad deras läsare ska 

konsumera. De vill även hålla sina läsare uppdaterade om det som händer inom 

modebranschen och publicerar därför bilder från olika modevisningar och pressvisningar.  

Bloggar är ett snabbt och smidigt sätt att sprida information på, vilket modebloggerskorna 

uppskattar. Detta är något som skiljer modebloggar från modemagasin, där det inte går att 

uppdatera sina läsare lika kontinuerligt och ofta. Nina Johansson och Karolina Skande ser 

detta som en utav modebloggarnas starka sidor.     

 

7.2 Slutsats fokusgrupper 

Hur ser unga kvinnor i Sundsvall på modebloggar? 

De som ingick i våra fokusgrupper tycker att modebloggar är ett enkelt sätt för dem att hänga 

med i modebranschen. Vi kom fram till att modebloggar är en plattform där läsarna kan hålla 

sig uppdaterade inom mode, samt ett forum för underhållning och tillfredställelse. Genom 

modebloggar får fokusgrupperna information, råd och tips om vad de kan köpa och vilka 

trender som gäller. De ser inget problem med att de leder dem till konsumtion utan ser dem 

snarare som en guide. Fokusgrupperna ser också modebloggerskorna som trend-setters, 

personer som sätter trender. Många i fokusgrupperna har läst modebloggar under en längre 

period och de säger att de identifierar sig med modebloggerskorna och ser dem som sina 

vänner. Både fokusgrupperna och modebloggerskorna delar samma intresse för mode, vilket 

gör att de känner att de tillhör en grupp. 

 

Hur tar unga kvinnor i Sundsvall till sig det som står på modebloggar? 

Fokusgrupperna ser modebloggerskorna som opinionsbildare och anser att det dem säger är 

rätt. De lyssnar på vad de har att säga eftersom de ser upp till dem och beundrar dem. Många i 

fokusgrupperna konsumerar varor och produkter som modebloggerskorna visar upp för att de 

ser dem som sanningssägande i frågan. De köper varorna just för att det är 

modebloggerskorna som visar upp dem. Fokusgrupperna menar att modebloggerskorna 

bestämmer vad som är aktuellt. De menar att de omedvetet konsumerar varor och produkter, 

att bilden av plaggen finns i bakhuvudet, på så sätt styr modebloggerskorna över deras 

handlingar. Fokusgrupperna håller med om att modebloggerskorna har en viss makt över 

deras åsikter och att de bidrar till ett skevt skönhetsideal. Dock tror de att yngre läsare 

påverkas mer och att de själva är så pass säkra i sig själva att de inte påverkas i samma 

utsträckning. De menar att påverkan egentligen inte är åldersrelaterad, utan snarare handlar 
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om hur självsäker man är som person. Fokusgrupperna är medvetna om att mycket av det som 

skrivs på modebloggarna är PR och försöker därför minska på inköpen av varor och 

produkter. Många i fokusgrupperna säger att de kan vara osäkra på om inläggen är sponsrade 

och modebloggarnas trovärdighet sjunker därmed.   

 

7.3 Sammanfattning 

Vi har kommit fram till att modebloggare besitter makt. De intervjuade modebloggerskorna 

var väl medvetna om detta och intygade själva att de påverkade sina läsare. 

Modebloggerskorna ansåg att de hade en position som opinionsbildare. Dock såg de inte det 

som ett problem utan snarare som något positivt, då de tyckte att deras uppgift som 

modebloggare var att informera och bilda modeintresserade runtom i landet. De fyra 

fokusgrupperna som vi genomförde höll med modebloggerskorna om deras roll. För även de 

var överens om att de vände sig till modebloggerskor för att bli informerade om det allra 

senaste inom modebranschen, samt få tips om varor och produkter. Fokusgrupperna var aktiva 

konsumenter av varor och produkter som modebloggare tipsade om, eftersom de ansåg att 

modebloggare var kunniga inom ämnet och de såg även dem som sanningssägande. Trots att 

samtliga fokusgrupper var aktiva som konsumenter var de överens om att det är främst yngre 

och osäkra läsare som påverkas till konsumtion.  
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8. Egna reflektioner 

Syftet med denna studie var att klargöra hur modebloggare uppfattar sin verksamhet samt se 

ifall modebloggare influerar sina läsare genom sin publicering. Vi ville även studera hur unga 

kvinnor i åldrarna 18-30 år, i Sundsvall, ser på modebloggar och på vilket sätt de berörs. 

Eftersom detta är ett relativt nytt fenomen inom IT fann vi det svårt att hitta relevanta och 

tidigare studier. Detta var en av anledningarna till att detta fenomen intresserade oss. Dock 

tror vi att detta fenomen kommer att utvecklas med tiden och att forskare kommer att 

intressera sig för denna utveckling. Detta kommer leda till att man får en bättre insyn och 

kunskap om Internetanvändandet och de olika sociala medier som finns på webben.  

Vi blev inte överraskade över svaren som vi fick genom denna studie. Då vi redan från början 

hade misstankar om att modebloggar hade en påverkan och makt över sina läsare. Trots att vi 

hade aningar om att modebloggar besatt makt så trodde vi aldrig att deras makt var så stark 

som våra fokusgrupper berättade. Flera av fokusgrupperna berättade att de ofta konsumerade 

varor och produkter enbart för att de kopplades till modebloggerskorna, något som vi näst 

intill fann absurt. De medgav att de konsumerade kläder som de egentligen inte trivdes eller 

passade i och att de gjorde det för att de såg att andra unga kvinnor konsumerade varorna.  

Något som överraskade oss var att modebloggarna var så pass medvetna om sina roller som 

opinionsbildare och vi kunde ibland få känslan av att de utnyttjade denna position. Men de 

som vi har intervjuat verkade ändå vilja utnyttja sin position till något bra, genom att försöka 

ändra den skeva skönhetsbilden.  

 

8.1 Framtida forskning 

Vi tror att vår studie ger en insyn på fenomenet modebloggar. Dock tror vi att vår studie 

enbart berör en del av Sveriges unga kvinnor, eftersom vi har genomfört en studie som ej går 

att generalisera. Därför skulle det vara intressant att se om denna studie går att applicera på 

andra städer. Vi tror att det skiljer sig från stad till stad, eftersom tillgången till butiker och 

handel varierar. Det skulle även vara intressant att se ifall yngre flickor än 17 år påverkas mer 

av modebloggare. Av våra fokusgrupper att döma är det främst yngre som påverkas till ökad 

konsumtion och sned skönhetsbild. Vi, med fokusgrupperna, tror att personifieringen med 

modebloggare ökar hos yngre då de inte har hittat sig själva ännu. Därför skulle det vara 

intressant att genomföra en liknande studie som denna fast med yngre flickor, från 12 år.  

Även en sådan studie skulle vara intressant att göra i olika städer runt om i Sverige, för att se 

om det även där fanns skillnader. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual samtalsintervju 

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad har du för sysselsättning? 

4. När började du blogga? 

5. Varför började du skriva modeblogg? 

6. Hur skulle du beskriva din blogg? 

7. Vilka läser din blogg? 

8. Hur länge har du tänkt hålla på att blogga? 

 

Tematiska frågor 

 

Modebloggens signum 

9. Vad tänker du på när du hör ordet modeblogg? 

10. Vilket syfte har modebloggar? 

 

Bloggaren och läsaren 

11. Bloggar du för din egen skull eller för dina läsare? 

12. Vad vill du få sagt till dina läsare genom att blogga? 

13. Vilken typ av inlägg får du mest respons på? 

 

Bloggens inlägg 

14. Hur kommer det sig att modebloggare publicerar en viss typ av inlägg? 

15. Tänker du på att dina inlägg kan leda till konsekvenser? 

16. Känner du ett ansvar för det du skriver om i din blogg? 

 

Bloggerskan  

17. Vilken typ av genomslagskraft har du genom din blogg? 

18. Vad vill du att en modeblogg ska ge dig? 

 
Direkta frågor 

 

Bloggens roll 

19. Det sägs att modebloggar har en inverkan på sina läsare, vad säger du om det? 

20. Vad har bloggarna för typ av makt? 

21. Vad är modebloggarnas styrka? 
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Bilaga 2 

 
Intervjumanual fokusgrupper 

 

Uppvärmningsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vilken skola studerar du på? 

Vad studerar du? 

Hur ofta läser du modebloggar? 

När började du läsa modebloggar? 

 

Tematiska frågor 

 

Modebloggens delar 

Vad tänker ni på när ni hör ordet modeblogg? 

Varför läser ni modebloggar? 

Vilken modeblogg är er favorit? 

Vad ska en bra modeblogg innehålla? 

 

Läsarnas reaktioner 

Vad får ni ut av att läsa modebloggar? 

Vilka typer av inlägg tycker ni om att läsa? 

Vilken inverkan har modebloggar på er? 

Vad blir konsekvenserna av att ni läser modebloggar? 

 

Direkta frågor 

 

Har ni konsumerat något som ni har sett på en modeblogg? Vad? 

Har det varit nödvändigt? 

Vad får er att konsumera? 

Varför köper du det du ser på bloggar? 

Vem sätter trender? 

Identifierar du dig med modebloggerskorna?  

 

 

 

 

 


