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Sammanfattning:
Avsikten med denna studie har varit att kartlägga hur tre svenska tidskrifter riktade
till unga kvinnor använder bloggen, dels på hemsidan och dels i den tryckta upplagan.
Studien har även syftat till att urskilja om det finns ett samarbete mellan dessa medier
och hur detta i så fall tar sig uttryck. Vidare har jag med denna studie velat klargöra
vilka skillnader och likheter det finns gällande detta användande de tre tidskrifterna
emellan och även tydliggöra hur de redaktionellt skrivna bloggarna används.
Denna uppsats har således varit avgränsad till tre av de största tidskrifterna riktade
till unga kvinnor i Sverige; ELLE, SOLO och VeckoRevyn. Samtliga tre använder bloggar
på hemsidan, har en liknande målgrupp och ligger i ungefär samma prisklass.
Studiens referensram tar ett avstamp i Public Relations där det tittas närmare på
Co-Creational Perspective och Excellence Theory. Eftersom bloggen är en produkt på
Internet, ligger fokus sedan på Public Relations på Internet, även kallat e-PR och Online
Public Relations. Sist men inte minst presenteras ett antal riktlinjer för hur personer i
organisationer bör förhålla sig till sociala medier.
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en djupgående
kvalitativ ingångspunkt med vissa kvantitativa inslag. Detta i form av en
innehållsanalys uppdelad i fyra delar. De fyra delarna berör (1) bloggens plats och
utrymme på hemsidan, (2) information om de olika bloggarna på hemsidan, (3) de
utvalda (redaktionellt skrivna) bloggarnas innehåll och sätt att referera och slutligen
(4) bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan. All denna information
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synliggjorde i sin tur både skillnader och likheter de tre tidskrifterna emellan och även
samarbetet mellan de granskade bloggarna och den tryckta upplagan.
Resultaten som framkom visade att de tre tidskrifterna ger bloggarna olika stor
uppmärksamhet på hemsidan. Både SOLO och VeckoRevyn ger sina bloggar stor
uppmärksamhet på de respektive hemsidorna i jämförelse med ELLE. De redaktionellt
skrivna bloggarna används också på olika sätt och referenser till hemsidan och den
tryckta upplagan förekommer i varierande grad. Då SOLOs undersökta bloggar är
flitiga med att referera till den tryckta upplagan, hamnar både VeckoRevyn och ELLE
på efterkälken. Det är även tydligt att bloggarna får olika stor uppmärksamhet och
utrymme i den tryckta upplagan. I både SOLO och VeckoRevyn kretsar mycket av
innehållet kring både bloggar rent allmänt och bloggarna som finns tillgängliga på
hemsidan. I ELLEs fall går det däremot inte att se särskilt mycket information om
bloggar i den tryckta upplagan. Samarbetet mellan bloggarna på hemsidan och den
tryckta upplagan ser således olika ut tidskrifterna emellan. Ett sådant samarbete är
tydligast hos SOLO, där de undersökta bloggarna i relativt stor utsträckning refererar
till den tryckta upplagan, och den tryckta upplagan i sin tur refererar tillbaka till
bloggarna.
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1. Inledning
Här i inledningen presenteras en problemformulering som leder fram till uppsatsens
syfte. Efter detta ställs konkreta frågeställningar upp, som denna uppsats syftar till att
besvara. De avgränsningar som görs presenteras och vissa begrepp som förekommer i
studien definieras och förtydligas.

1.1 Problemformulering
Vi lever i en tid av digitalisering. Allt mer material flyttas i dag till eller finns att hitta på
Internet, vilket gör information ytterst lättillgänglig för alla med tillgång till dator och
Internetanslutning. I rapporten ”Svenskarna och Internet 2011”, visar Findahl att
användningen av Internet i många åldersgrupper ligger nära hundra procent
(2011:56). Siffror uppger också att andelen människor som besöker sociala nätverk
har ökat avsevärt de senaste åren (Findahl 2011:8).
Samtidigt som Internetanvändning och besök på de sociala medierna ökar för varje
år, går det också att urskilja att andra, mer traditionella medier tappar i popularitet.
Enligt siffror från Nordicoms publikation ”MedieSverige 2010”, har till exempel
upplagorna av TS-registrerade familje-, dam-, herr- och ungdomstidskrifter minskat
från 2 920 000 till 2 585 000 mellan åren 2004 och 2008 (Carlsson & Facht 2010:185).
Resumé påvisar också att år 2009 var ett tungt år för tidskriftsmarknaden (Rydergren
2010). Uppgifter från TS visar vidare att både ELLEs, SOLOs och VeckoRevyns upplaga
minskat med flera tusen exemplar över de senaste åren. VeckoRevyns upplaga, har till
exempel minskat från 66 100 till 43 200 bara mellan åren 2004 och 2010
(Tidningsstatistik AB 2011).
Viktigt att tillägga, menar Bergström, Sternvik och Wadbring, är dock att det som
mäts i upplagestatistiken endast är tryckta upplagor (2010:18). Alström, Gulliksson
och Hedman påpekar vidare att tidskrifter och Internet har utvecklat ett förhållande
till varandra, och många gånger kompletterar varandra. Istället för att se Internet som
ett hot, bör tidskrifterna därför utvecklas vidare med hjälp av webben (2006:25).
VeckoRevyns webb har enligt siffror från KIA-index, utökats med tiotusentals unika
besökare per vecka de senaste åren, trots att de tryckta upplagorna har gått ner.
All denna information väcker i sin tur funderingar kring hur tidskriftsbranschens
framtid ser ut. För verksamma inom branschen är det ett ämne av stor relevans, då de
bör vara medvetna om åt vilket håll utvecklingen går för att kunna anpassa
verksamheten därefter.
Internet och sociala medier främjar möjligheten till interaktiv kommunikation och
förändrar således medielandskapet. Hadenius, Weibull och Wadbring pekar på att
interaktiviteten underlättas av tekniken. På nätet kan nämligen människor vara
medskapare av innehållet på ett helt nytt sätt. De menar att möjligheten till
interaktivitet radikalt har förändrats, och att det inte är de traditionella medierna som
driver denna utveckling (2008:369-371). Bloggens framfart erbjuder till exempel stora
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möjligheter för tidskriftsbranschen. Tidskrifternas webbplatser har i flera fall fått ett
komplement och tidskrifterna använder sig i allt större utsträckning av bloggar för att
skapa relationer, locka läsare och hålla intresset för tidskriften uppe även mellan
publiceringar av den trycka upplagan.
Forskning har visat att bloggandet har blivit en viktig del av vardagslivet för många
ungdomar i Sverige (Andersson 2010:94). Andersson påvisar även att bloggar fyller en
viktig funktion när det gäller ungdomars identitetsskapande. För att försöka förstå och
kunna nå de yngre generationerna är det därför nödvändigt med ökad kunskap om
detta fenomen (2010:95). Forskning inom fenomenet blogg ter sig därför relevant ur
en utomvetenskaplig synvinkel.
Alström, Gulliksson och Hedman påpekar i ”Magasin i tryck på nätet” att
tidskriftsforskningen i Sverige är förhållandevis svag i jämförelse med forskning inom
dagspress (2006:11). Detta gör att den här sortens studie har en inomvetenskaplig
koppling. Mer forskning inom tidskriftsbranschen behövs! Alström, Gulliksson och
Hedman framhåller även att tidskrifter och magasin har stor betydelse för många
människor, eftersom magasinen i många fall utgör en växande del i formandet i av
trender och identiteter (2006:11). Med detta i åtanke är forskning inom detta område
även relevant för samhället i stort.
Genom att göra den här studien, som främst riktar in sig på tidskrifter med
målgruppen unga kvinnor och de bloggar som ryms under tidskriftens namn, vill jag
försöka förklara och tydliggöra hur sådana tidskrifter använder bloggen dels på
hemsidan och dels i den tryckta upplagan.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att kartlägga hur tre svenska tidskrifter riktade till unga
kvinnor använder bloggen, dels på hemsidan och dels i den tryckta upplagan. Studien
syftar även till att urskilja om det finns ett samarbete mellan dessa medier och hur
detta i så fall tar sig uttryck. Vidare vill jag med denna studie klargöra vilka skillnader
och likheter det finns gällande detta användande de tre tidskrifterna emellan och även
tydliggöra hur de redaktionellt skrivna bloggarna används.

1.3 Frågeställningar
Utifrån syftet presenteras här nedan de grundläggande frågeställningar denna studie
utgår ifrån:
• Vilka bloggar finns på respektive hemsida och vilket utrymme får dessa?
• Vad innehåller de redaktionellt skrivna bloggarna och refererar dessa något till
hemsidan i övrigt, den tryckta upplagan eller tidskriften i stort?
• Syns bloggarna något i den tryckta upplagan? I så fall, hur?
• Utifrån dessa tre frågeställningar, vilka likheter och skillnader går att uppfatta
de tre tidskrifterna emellan?
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1.4 Avgränsningar
Inom området tidskrifter och bloggar, finns det flera intressanta vägar att gå. Denna
uppsats syftar, som nämnt, till att gå vidare med att främst studera användandet av
bloggar ur ett tidskriftsperspektiv. Detta för att lägga en grund inom ämnet. Den här
studien skulle alltså senare kunna kompletteras av en läsarfokuserad undersökning.
Mer om detta under punkt 7.2.
Denna uppsats är avgränsad till tre av de största tidskrifterna riktade till unga
kvinnor i Sverige, eftersom att den största bloggruppen i Sverige är just unga kvinnor.
De tre tidskrifterna ELLE, SOLO och VeckoRevyn har således valts ut, eftersom de alla
använder sig av bloggar på hemsidan, har en liknande målgrupp och ligger i ungefär
samma prisklass (44,50 till 49,50 kronor).
Tidskrifter som inte använder sig av bloggar på hemsidan är inte relevanta att
undersöka i denna studie och har därför valts bort.
Det bör också tilläggas att jag i denna studie främst håller mig till definitionen
”tidskrift”, men att detta i övriga fall ofta används synonymt med ”magasin”.

1.5 Disposition
Som tidigare klargjorts återfinns inledningsvis en kort introduktion till denna uppsats
som följs av en formulering av det problem som undersöks. Inledningen innehåller
även ett konkret syfte och ett antal frågeställningar. Urvalet presenteras och motiveras
och vissa begrepp definieras.
I det andra kapitlet presenteras bakgrunden till ämnet och en del grundläggande
information om undersökningsobjekten ELLE, SOLO och VeckoRevyn.
I kapitel tre finns den teoretiska referensram jag har utgått från i denna studie och
kapitel fyra behandlar de aktuella metodvalen. I kapitel fem återfinns de resultat som
kommit fram och nästkommande kapitel innefattar en analys av dessa resultat med
återkoppling till den teoretiska referensramen. Kapitel sju innehåller en slutsats, egna
reflektioner och förslag på framtida forskning inom ämnet. Avslutningsvis finns en
litteraturförteckning samt ett antal bilagor.
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2. Bakgrund
I detta kapitel klargörs bakgrunden till uppsatsens ämnesområde, som syftar till att ge
en klarare helhetsbild. Här presenteras alltså den bakgrundsinformation du bör känna
till som läsare. I detta kapitel kan du ta del av uppgifter om Internetanvändning i
Sverige, hur tidskriftsmarknaden ser ut i dag, tidskrifters möjligheter på Internet och
användning av bloggar. Här presenteras även en kort bakgrundsinformation om de
olika tidskrifterna denna studie syftar till att undersöka.

2.1 Internetanvändning i Sverige
Enligt rapporten ”Svenskarna och Internet 2011”, fortsätter Internet att sprida sig till
allt fler människor. I dag har 88 procent av den svenska befolkningen över 12 år
tillgång till Internet. Allt fler människor använder också Internet dagligen. Siffror visar
att den dagliga Internetanvändningen i åldern 12 till 44 år uppgår till ungefär 90
procent (Findahl 2011:8).
Användningen av Internet har förändrats över tiden och i dag ägnar allt fler
människor mycket tid åt att besöka sociala nätverk (Findahl 2011:17). Under de
senaste åren har denna andel ökat med tio procentenheter för varje år och särskilt
anmärkningsvärt är det att intresset kryper allt längre ner i åldrarna (Findahl 2011:8).
Siffror uppger att över hälften av alla svenskar besöker sociala nätverk (Findahl
2011:8), och dubbelt så många som för två år sedan har detta som en daglig aktivitet
(Findahl 2011:17). Bland de människor som är i åldern 16 till 25 år är det hela 96
procent som är ute på de sociala nätverken (Findahl 2011:18).
Antalet människor som skriver bloggar har inte ökat anmärkningsvärt under de
senaste åren, men läsandet av andras bloggar har däremot blivit mycket populärt
(Findahl 2011:19). Det är framför allt de mycket unga kvinnorna i åldern 12-15 år som
har blivit hängivna bloggläsare. 85 procent av de unga kvinnorna uppger att de läser
andras bloggar och hos över hälften av dem ingår bloggläsandet i den vardagliga
aktiviteten. Ungefär en tredjedel skriver också egna bloggar (Findahl 2011:9).
Findahl för även en intressant diskussion berörande huruvida användningen av
Internet börjar närma sig ett stabilt läge. Användningen ligger i många åldersgrupper
nära 100 procent och tiden som ägnas åt Internet dagligen ligger någonstans mellan
1,5 och 2 timmar. Han förmodar att Internet troligtvis kommer att ta större plats i
framtiden och att användningstiden kommer att öka. Han menar bland annat att en
ökad användning av mobilt Internet bidrar till detta (Findahl 2011:56).
Vidare beskriver han hur Internet i många fall utgör ett komplement till andra
medievanor. Han menar att de flesta som läser tidningar online också läser den vanliga
papperstidningen. De äldre grupperna i samhället kan ha svårare att förändra invanda
användningsmönster, men de yngre människorna växer upp i en annan medievärld där
Internet spelar en viktig roll redan i förskoleåldern. I tonåren blir Internetvärlden i de
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allra flesta fall en del av de ungas värld och övriga media blir istället
komplimenterande (2011:56).

2.2 Tidskriftsmarknaden
Sverige har en tämligen omfattande tidskriftsmarknad. Det är svårt att ange det exakta
antalet publicerade tidskrifter i Sverige just nu, men siffror från TS visar att det år
2010 fanns totalt 415 registrerade titlar. Det verkliga antalet titlar är dock sannolikt
betydligt högre än så, eftersom många mindre tidskrifter inte har upplagekontroll.
Sveriges Tidskrifter är landets största branschorganisation inom medievärlden.
Enligt ”Tidskriftsfakta 2011” bestod de år 2010 av 392 av Sveriges mest välkända
tidskrifter. På hemsidan kan man läsa att gemensamt för alla medlemstitlar är att de
följer pressens etiska regler och att de har en TS-kontrollerad upplaga. Långt ifrån alla
tidskrifter är dock med i organisationen.
Kerstin Neld, vd på Sveriges Tidskrifter, menar i ”Tidskriftsfakta 2011” att en trend
i tiden är att bloggar nu också blir tidskrifter. Hon menar även att den starka
nischningstrend vi sett under de senaste åren beräknas fortsätta (2011:2). Ett exempel
på detta är bloggaren Blondinbella som i april 2010 släppte det första numret av
hennes karriärstidning för unga kvinnor, med namnet Egoboost. Neld menar också att
det syns en tydlig trend gällande tidskriftsmarknaden; allt fler titlar satsar på att
utveckla sina intäkter via varumärkesutveckling (2011:2).
Aktuella siffror från Nordicoms rapport ”MedieSverige 2010” visar att 36 procent
av den svenska befolkningen i åldrarna 9 till 79 år dagligen läser tidskrifter (Carlsson
& Facht 2010:191). Under en genomsnittlig vecka läser 64 procent av Sveriges
befolkning en papperstidskrift och i genomsnitt ägnar de 35 minuter om dagen åt
tidskriftsläsning (Carlsson & Facht 2010:192-193).

2.3 Tidskrifter på Internet
Studier som koncentreras till dagspress och Internet är betydligt vanligare än sådana
som syftar till att undersöka relationen mellan tidskrifter och Internet.
Mittuniversitetet har dock bidragit till viss breddning inom detta ämnesområde med
sitt arbete inom forskningsprogrammet FSCN. Två rapporter inom denna serie som
känns relevant för just mitt ämnesområde är ”Magasin i tryck på nätet” och ”De
exklusiva magasinen – tidskriftsförlagens och läsarnas syn på papperskvalitet”, båda
från år 2006.
I ”Magasin i tryck och på nätet” berättar forskarna att det blev av intresse för
tidskrifter att publicera material på Internet under 1990-talet. Tidskrifterna hade
under den tidpunkten ett större intresse än dagspressen att på sikt helt och hållet gå
över till nätpublicering. Motiveringen till det var i första hand ekonomisk (Alström;
Gulliksson & Hedman 2006:11). Alström, Gulliksson och Hedman resonerar kring att
detta sannolikt beror på att etableringskostnaderna är lägre när det är fråga om att
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skapa en tidskrift på nätet (2006:11). De menar även att ett magasin på nätet kan vara
attraktivt för en yngre målgrupp, då den yngre generationen kanske inte har lika stor
vana att läsa på papper (2006:12).
I rapporten ”De exklusiva magasinen” skriver Alström, Gulliksson och Hedman att
många av de som läser en papperstidning också tenderar att läsa papperstidningens
nätversion. De drar slutsatsen att medierna har utvecklat ett förhållande till varandra
och även kompletterar varandra. Istället för att se Internet som ett hot, bör
tidskrifterna utvecklas vidare med hjälp av webben (2006:25). De menar vidare att de
flesta nätpublikationer har en anknytning till redan etablerade medier (Alström;
Gulliksson & Hedman 2006:26).
Deras bedömning är att tidskrifter och magasin i framtiden kommer att utvecklas i
relation till andra medier. Nätets möjligheter tillåter läsare att komma samman på ett
sätt som inte är möjligt i pappersupplagan (Alström; Gulliksson & Hedman 2006:31).
Hadenius, Weibull och Wadbring menar även i ”Massmedier: Press, radio och tv i
den digitala tidsåldern” att de medieföretag som har haft störst framgång på Internet
också vid sidan om nätet är väletablerade och har starka varumärken (2008:127).

2.4 Bloggar
Sverige ligger, som tidigare nämnt, långt fram i utvecklingen när det gäller användning
av Internet. Hadenius, Weibull och Wadbring pekar på att interaktiviteten på Internet
underlättas av tekniken. På nätet kan nämligen människor vara medskapare av
innehållet på ett helt nytt sätt. De menar att möjligheten till interaktivitet radikalt har
förändrats, och att det inte är de traditionella medierna som driver denna utveckling
(Hadenius; Weibull & Wadbring 2008:369-371).
Något som främjar interaktiviteten på Internet är bloggen. Ordet blogg kommer
från engelskans blog, vilket i sin tur är en förkortning av weblog. Kort kan man säga att
en blogg ofta är en journal eller dagbok online (Holmström & Wikberg 2010:22).
Bloggens texter arrangeras i omvänd ordning så att det senast skrivna kommer först
(Våge; Stattin & Nygren 2005:9). Våge nämner också att bloggen vanligtvis har enkla
navigeringslänkar för att nå inlägg ända tillbaka till då bloggen började skrivas
(2005:10).
Kommunikation är viktigt för bloggar. Vissa menar på att man måste ha en
kommenteringsfunktion för att få kalla sig blogg, andra håller inte med. Klart är i alla
fall att den direkta kommunikationen med läsarna via kommentarer är en viktig del.
Alström, Gulliksson och Hedman menar i rapporten ”De exklusiva magasinen” att
bloggar kan komma att konkurrera innehållsmässigt med magasin och tidskrifter som
har en speciell inriktning, men tror samtidigt att det sannolikt inte alls är samma
kategori av människor som läser bloggar som läser magasin. Vidare skriver de att
bloggarna vid den tidpunkten var ”alltför personliga till sin karaktär för att locka till sig
några större grupper av läsare” (2006:23).
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I dag ser dock läget annorlunda ut. Fenomenet bloggar har haft en väldig framfart de
senaste åren och denna utveckling fortsätter att gå framåt. Vi har i dag bloggare i
Sverige som försörjer sig på att skriva om sina liv. Kenza Zouiten (ägare av Sveriges
största blogg; kenzas.se) uppgav i oktober 2010 att hon tjänar ungefär 200 000 kronor
per månad enbart genom annonsintäkter på sin blogg (Zouiten 2010). Precis som
Lövheim skriver i sin rapport ”Personal and Popular: The Case of Young Swedish
Female Top-bloggers”, är det personliga bloggar skrivna av unga kvinnor som
dominerar på bloggfronten i Sverige (2011:3 i Nordicom Review). Lövheims analys
visar att Sveriges populäraste bloggar ofta väljer att porträttera sig som ”vanliga tjejer”
och ”vänner till läsarna”. De skriver om ämnen som mode, skönhet och relationer och
använder ett personligt och känslomässigt språk. På detta sätt gör bloggarna en
koppling till läsarna och deras vardagsliv, drömmar och sätt att prata (2011:12 i
Nordicom Review).
I Nordicoms publikation ”Barn och unga i den digitala medievärlden” (2010) ingår
artiklar av välkända forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas
mediekultur i det digitala medielandskapet.
Ulrika Anderssons artikel ”Köp mig!” påvisar att bloggandet har blivit en viktig del
av vardagslivet för många ungdomar i Sverige. Det är, som tidigare nämnt, framförallt
de unga tjejerna som är aktiva inom bloggosfären och för de unga fungerar bloggen
ofta som en plattform för kommunikation (2010:94). Andersson visar att de personer
som står för denna information många gånger har ett större förtroendekapital än de
traditionella källorna, då de befinner sig närmare de unga konsumenterna både åldersoch erfarenhetsmässigt. Därmed har de unga bloggerskorna även möjlighet att
förstärka vissa beteenden, på det sättet att fler väljer att konsumera vissa produkter
och också sprida informationen vidare till andra. Andersson menar att studier påvisar
att bloggar fyller en viktig funktion när det gäller ungdomars identitetsskapande. För
att försöka förstå och kunna nå de yngre generationerna är det nödvändigt med ökad
kunskap om detta fenomen (2010:95).
Mathias Färdighs artikel ”Berör mig!” i samma publikation, påpekar att fler och fler
bloggar blir ämnesinriktade och mer professionella (2010:97). Artikeln visar att det
svenska bloggandet är på kraftig frammarsch och att detta tyder på att allt fler
ungdomar kommer att växa upp med bloggandet som en naturlig del av sitt
Internetanvändande (2010:98). Läsandet av andras bloggar är en företeelse som ökar
och utgör en allt större del av ungas vardagliga Internetanvändning (2010:99). Färdigh
menar dock att bloggosfären får mest uppmärksamhet då de sakfrågor som behandlas
i bloggosfären strålar samman med de frågor som tas upp i de traditionella medierna.
Det är främst när en sakfråga får utrymme i de traditionella medierna som den breda
massan också via sökmotorer hittar fram till de specifika bloggarna (2010:99).
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2.5 ELLE, SOLO och VeckoRevyn
Här under följer bakgrundsinformation om de tre tidskrifter denna uppsats
undersöker.

2.5.1 ELLE
I dag finns ELLE i sammanlagt 44 länder. I Sverige lanserades tidskriften år 1988 och
kan i dag ses som Sveriges främsta modetidning. Genom åren har systertidningar till
ELLE fått utrymme på den svenska tidskriftsmarknaden. Exempel är ”ELLE Interiör”,
”ELLE mat och vin” och ”Café”. Chefredaktör i dagsläget är Hermine Covet Ohlén och
förlaget som ger ut tidskriften Aller Media AB. ELLE arrangerar dessutom den stora
ELLE-galan varje år. Under galan delas prestigefulla modepris ut till designers,
stylister, fotografer och andra som utmärkt sig inom modebranschen
(http://elle.se/elles-historia). ELLE säger sig ha en målgrupp på kvinnor i åldern 18
och uppåt (Henningsson & Thönnersten 2008:17).
Unika besökare per vecka (http://kiaindex.net)
v. 10
v.50

2011

2010

2009

2008

2007

71 437

40 449

16 827

18 391

x

2011

2010

2009

2008

2007

96 385

76 571

38 851

16 132

17694

Antal upplagor (Tidningsstatistik AB 2011)
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

76 500

75 500

75 300

81 200

83 300

85 100

82 900

2.5.2 SOLO
Det första numret av tidskriften SOLO utkom i butik år 1997. I dag är chefredaktör och
ansvarig utgivare Karin Nordin. SOLO benämner sig själva som ett modern tjejmagasin
som erbjuder ”den perfekta mixen av mode, skönhet, kändisnyheter,
relationsreportage och samhällsfenomen”. Målgruppen är unga kvinnor i åldrarna 18
till 30 år. Tidskriften kommer ut med 12 nummer per år och ges ut av Frida Förlag
(http://solomag.se/om-solo/). Solomag.se finns inte registrerad på KIA-index, men
enligt Karin Nordin själv har sidan ”200 000 unika besökare per månad och växer”.
Antal upplagor (Tidningsstatistik AB 2011)
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

44 500

40 800

44 700

50 800

50 400

46 900

43 300
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2.5.3 VeckoRevyn
Tidskriften VeckoRevyn är ett svenskt livsstilsmagasin riktat till unga kvinnor i åldern
18-25 år (Scori 2008). Veckorevyn är en del av Bonnier Tidskrifter, och Linda Öhrn
Lernström är i dag chefredaktör och ansvarig utgivare. VeckoRevyn menar att den
tryckta upplagan tillsammans med hemsidan ger det ”mesta och bästa av shopping,
kläder, smink, skönhet, kändisliv, relationer, sex, kärlek och karriär – bland mycket
annat”. Sedan år 2008 anordnar också VeckoRevyn bloggalan ”Blog Awards” där priser
till Sveriges främsta bloggare delas ut (http://veckorevyn.com). Den tryckta upplagan
har de senaste åren getts ut varannan vecka, men detta har nyligen ändrats och
VeckoRevyn är numera ett månadsmagasin.
Unika besökare per vecka (http://kiaindex.net)
v. 10
v.50

2011

2010

2009

2008

2007

127 340

97 823

80 942

60 887

x

2011

2010

2009

2008

2007

102 808

120 044

95 775

75 401

59 344

Antal upplagor (Tidningsstatistik AB 2011)
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

43 200

44 600

47 000

54 600

58 000

62 000

66 100
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3. Teoretisk referensram
Här presenteras de teoretiska referensramar som ligger till grund för denna studie. De
teorier och modeller som beskrivs här är förklaringar, tolkningar och abstraktioner av
verkligheten som ska underlätta förståelsen av olika fenomen (Larsson 2008:31).
Dessa referensramar har också en stark koppling till bakgrundskapitlet där de har sin
grund. Med hjälp av de teorier och modeller som tas upp nedan kan det enklare föras
en analys och diskussion i slutdelen av den här studien. Dessa teorier är alltså
relevanta för denna undersökning, och har som syfte att bidra till en större förståelse
för ämnet.
Som tidigare nämnt fokuserar denna studie främst på tidskrifter och de strategier
som tidskrifterna har gällande användandet av bloggar. Eftersom syftet är att studera
hur de valda tidskrifterna använder bloggen är det lämpligt att ta ett avstamp i ”Public
Relations” för att sedan titta närmare på ”Co-Creational Perspective”, då detta
perspektiv bygger på att medskapande av mening och kommunikation. Efter detta
kollas det närmare på ”Excellence Theory” och den symmetriska tvåvägsmodellen, som
syftar till ömsesidig förståelse och dialog. Sedan är det lämpligt att fokusera på ”Public
Relations på Internet”, även kallat e-PR, då bloggen är en produkt på Internet. Detta
kompletteras med nyare studier som tar upp hur organisationer bör förhålla sig till
sociala medier.
Utifrån mitt primära syfte ter det sig inte relevant att i denna studie att anamma ett
läsarperspektiv. Utgångspunkten är alltså inte att studera användningen av bloggar ur
läsarnas synvinkel, och därför bör heller inte teorierna kretsa kring detta.

3.1 Introduktion till Public Relations
Ledingham och Bruning menar att om man ber en PR-utövare att definiera fältet så blir
svaret förmodligen en lista av aktiviteter som inkluderas under rubriken Public
Relations; publicitet, marknadsföring, mediarelationer och så vidare. Just på grund av
detta, är det tämligen lätt att bli förvirrad av vad meningen med Public Relations är och
därmed även glömma bort att relationer är kärnan (2000:xi).
Traditionellt sett har Public Relations haft sitt fokus på att hantera kommunikation.
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet skedde en förändring då värdet av
ömsesidig förståelse och långsiktiga, goda relationer mellan organisationen och dess
omgivning började diskuteras mer och mer. Kommunikation kom istället att ses som
ett verktyg för att utveckla, stärka och förbättra viktiga relationer mellan
organisationen och dess intressenter (Ledingham & Bruning 2000:xi).
Enligt informationsindex investerades det år 2010 så mycket som 34,6 miljarder i
kommunikation av svenska företag, myndigheter och organisationer. Kostnaden för
inköpta PR-tjänster uppgick i 1,9 miljarder (Sveriges informationsindex & PRECIS
2010:12). Detta tyder på att man börjar inse vikten av kommunikation inom
organisationer och företag och att det är något som kommer att få ytterligare plats i
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framtiden. Den växande kommunikationsbranschen leder bland annat till ökade krav
på att använda nya kommunikationskanaler och tänka varumärkesbyggande och
relationsbyggande.

3.1.1 Co-Creational Perspective
Den mest slående trenden i Public Relations under de senaste 20 åren, tror Botan och
Taylor, är dess övergång från ett funktionellt perspektiv till det så kallade ”CoCreational Perspective”. Ett funktionellt perspektiv ser publics och kommunikation
som verktyg för att uppnå organisatoriska mål. Det förhållande som är av intresse är
förhållandet mellan PR-utövare och media. Enligt detta synsätt, fokuserar forskare på
användning av Public Relations som ett instrument för att nå specifika organisatoriska
mål snarare än på relationer (Botan & Taylor 2004:651). Perspektivet är alltså
resultatinriktat.
I sin senaste granskning av läget i teorin på området år 2004, kom Botan och Taylor
fram till slutsatsen att vad de kallar Co-Creational Perspective har uppstått i centrum
för PR- forskning; "Co-Creational Perspective ser publics som medskapare av mening
och kommunikation det som gör det möjligt att ha delade meningar, tolkningar och
mål. Detta perspektiv är långsiktigt i sin inriktning och fokuserar på relationer mellan
publics och organisationer”. Den relation som är av intresse är alltså den mellan
grupper och organisationer, och kommunikation används för att förhandla om
förändringar i dessa relationer. Co-Creational Perspective sätter ett stort värde på
relationer som går utöver uppnåendet av organisatoriska mål. Publics ses inte som ett
instrument utan är istället partners i en meningsskapande process (Botan & Taylor
2004:552).
Co-Creational Perspective är relevant att ta upp i denna uppsats, eftersom bloggar
handlar om just medskapande av mening. Bloggens funktioner ger möjligheter för
tidskrifterna i fråga att skapa en dialog med målgruppen på ett smidigare sätt.
Kommentarfältet tillåter vem som helst att vara med och diskutera det som skrivs, på
ett sätt som inte är särskilt tidskrävande.
Botan och Taylor menar vidare att det senaste decenniet har fört med sig mycket ny
Co-Creationforskning. Den mest efterforskade teorin är Excellence Theory (2004:552).
Mer om denna teori här under.

3.1.2 Excellence Theory
Den största delen av nyare PR-forskning bygger på Excellence Theory, som
utvecklades av James E. Grunig och Todd Hunt år 1984, och sedan utvidgades av James
E. Gruning och Larissa A. Gruning år 1992. Teorin är baserad på fyra modeller.
Modellerna tillåter ett sätt att klassificera de typer av Public Relations som individer
och organisationer utövar. Den symmetriska tvåvägsmodellen anses vara den mest
eftersträvansvärda och den ”mest excellenta” av dessa fyra (Fearn-Banks 2011:20).
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Modellen kallas också för ”mutual understanding model”(Fearn-Banks 2011:21). PRutövare av den symmetriska tvåvägsmodellen, försöker skapa en dialog snarare än en
monolog mellan organisationen och dess publics. Både ledningen och publics kan enligt
den symmetriska tvåvägsmodellen ändra sitt beteende som en följd av
kommunikationen. Organisationer som använder sig av denna modell är medvetna om
vad målgrupperna behöver och önskar, och målgruppen i sin tur förstår
organisationens behov och önskemål. Modellen handlar inte om övertalning utan
snarare om dialog (Gruning & Hunt 1984:22-23). Public Relations som utövas enligt
denna modell sägs vara utmärkt eftersom att man förhandlar, lyssnar, kompromissar
och hela tiden för en dialog med varandra (Fearn-Banks 2011:21-22).
Fearn-Banks menar att sociala medier är en välsignelse för den symmetriska
tvåvägsmodellen (2011:22). Just därför är också denna teori av intresse. Bloggar
tillåter konstant dialog mellan personen bakom bloggen och läsarna. Bloggaren kan ta
hjälp av läsarna för att publicera önskvärt material och läsaren kan genom
kommentarfunktionen enkelt få fram sina synpunkter om bloggens innehåll. På detta
vinner naturligtvis både personen bakom bloggen och läsarna. Därför kan bloggen
antas utgöra ett betydelsefullt verktyg för tidskrifter när det gäller skapande och
upprätthållande av relationer med målgrupperna.

3.1.2 Kritik
Trots Co-Creational Perspektivets och Excellence-teorins framgång, påpekar Botan och
Hazleton att nya frågor väcks genom att ha en klart dominerande teori. De menar att
den vetenskapliga forskningen rör sig framåt genom konkurrens mellan olika
perspektiv, inte genom dominans av ett enda perspektiv. Botan och Hazleton kritiserar
bristen på dynamik, förändring och ett utmanande teoretiskt landskap inom Public
Relations. Detta, menar de, är inte en kritik mot det dominerande paradigmet, eller
dess anhängare. Det är snarare en kritik mot resten av fältet för dess misslyckande i att
utveckla, testa och försvara andra starka idéer (2006:16-17). Viktigt att tillägga är
också att många företag och organisationer tror sig ha anammat den symmetriska
tvåvägsmodellen, men att verkligheten många gånger ser annorlunda ut.
Fältet för Public Relations har som sagt förändrats mycket sedan slutet av 1980talet. Botan och Hazleton tror dock inte att fältet har möjlighet att växa ytterligare utan
mer forskning (2006:1-2). De menar att det som behövs idag är faktiska teorier om
Public Relations, snarare än bara ett samhällsvetenskapligt synsätt (2006:4).
Precis som Botan och Hazleton påstår i Public Relations Theory 2, är det
förmodligen rättvist att säga att USA är födelseplatsen för PR-teorier och har varit
dominant i PR-forskning de senaste åren. En av viktigaste utvecklingarna gällande
Public Relations, påstår Botan och Hazleton, är att denna dominans håller på att
försvinna. Den snabba internationaliseringen av det teoretiska arbetet är avgörande
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för framtidens fält eftersom det frambringar nya kulturella insikter, politiska
perspektiv och historia (2006:13).
Botan och Hazleton anser vidare att Public Relations har blivit mycket mer än bara
en gemensam kommunikationsmetod. De påstår snarare att det är ett teoretiskt
grundat och forskningsbaserat område som har potential att förena diverse områden
av tillämpad kommunikation och hjälpa olika typer av organisationer. De förväntar sig
att framtiden kommer att präglas av en kamp bort från den symmetriska forskningen.
Det framtida tillståndet inom Public Relations, menar de, ligger hos den mest lyckade
Co-Creation-modellen som framstår som den mest användbara, den mest teoretiskt
värdefulla och kanske, den som placerar PR-teori som en grundläggande medlem inom
området för kommunikation (2004:659).

3.2 e-PR
e-PR är ett begrepp som avser Public Relations på Internet, där e refererar till det
elektroniska medium som Internet utgör (Haig 2000:3). Begreppet e-PR myntades av
Matt Haig i boken ”e-PR: The Essential Guide to Public Relations on the Internet”, och
teorin bygger på att Internet är den mest kraftfulla relationsbyggaren som näringslivet
skådat och att den genom sin interaktiva karaktär ger möjlighet att skapa tusentals
relationer samtidigt. Haig menar att företag bör försöka att arbeta i linje med de
interaktiva funktioner som finns tillgängliga istället för att överföra traditionella
marknadsföringsstrategier (2000:9).
Boken riktar sig i första hand till företag och organisationer som vill erövra
Internetmarknaden, och är relevant i denna studie eftersom bloggar är en produkt på
Internetmarknaden. Boken har några år på nacken, så därför väljer jag att komplettera
detta med nyare studier om Online Public Relations som tar upp hur organisationer
bör förhålla sig till sociala medier. Detta presenteras under punkt 3.3. Det är viktigt att
ha i åtanke att utvecklingen kring Internet går framåt i snabb fart, men att teorierna
kring verksamheten inte har möjlighet att utvecklas på samma sätt.
Haig menar att grunden för att lyckas anamma ett e-PR perspektiv handlar om att
lära sig värdet av de tre R’en: ”Relations, Reputation och Relevance” (2000:5-6). Här
väljer jag att översätta detta till Relationer, Rykte (anseende) och Relevans. Dessa tre
värden har jag tittat närmare på med förhoppning att kunna tydliggöra grundtankarna
kring hur organisationer, i detta fall tidskriftsorganisationer, bör arbeta på Internet för
att nå fördelaktiga resultat.

3.2.1 Relationer
Att bygga relationer mellan organisationen och dess målgrupper är, enligt Haig,
nyckeln till att lyckas på Internet. Tusentals relationer kan nämligen byggas samtidigt
över Internet tack vare dess interaktiva karaktär. Haig menar därför att Internet kan
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fungera som en väldigt kraftfull relationsbyggare för organisationer som sköter detta
på rätt sätt (2000:3).
Den största skillnaden mellan PR-utövning online och ”offline”, anser Haig, är att
Public Relations i den ”verkliga världen” är beroende av en mellanhand, eller en så
kallad ”gatekeeper”, vanligtvis en journalist. När organisationer vill kommunicera med
sina målgrupper via traditionella media, har de därmed två otillfredsställande val.
Antingen kan organisationen skicka pressmeddelanden eller annat material till en
journalist och hoppas att han eller hon tar ett intresse i vad de har att säga, eller så kan
organisationen lägga ned pengar på reklam och annonsplatser. På Internet kan
organisationen i fråga istället se bortom båda dessa alternativ och kommunicera direkt
med publics via bland annat hemsidan (2000:3). Bloggar hjälper denna direkta
kommunikation avsevärt och skapar flera möjligheter då de saknar traditionella
”gatekeepers”. Bloggare kan istället direkt sprida information till sina läsare och därför
blir graden av transparens centralt.
Utöver det som nämns ovan, har Internet flera andra fördelar. Internet tillåter
nämligen konstant kommunikation, omedelbar respons och möjlighet till
tvåvägskommunikation. Internet ger också möjlighet till en global publik, kunskap om
målgruppen och är kostnadseffektiv (Haig 2000:4).
Haig påstår vidare att den största anledningen till att människor använder Internet
är för att samla information, inte för att spendera pengar. Organisationer måste därför
i första hand tänka på att bygga relationer med sina publics genom att tillgodose deras
Internetbehov (2000:58). Det är alltså viktigt att tänka på att målgrupperna bara tar
del av relationer online om organisationen ger kvalitet i det de publicerar (Haig
2000:15). Onlinematerial måste därför vara tydligt (enkelt att förstå och ta del av),
exklusivt (idealet är att onlinematerialet ska vara så exklusivt att läsarna inte kan finna
informationen någon annanstans på Internet), relevant (mer om detta under punkt
3.2.3) och sant (antaganden måste kunna styrkas med fakta)(Haig 2000:16). Haig
nämner också att framgångsrika relationer är långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga
(2000:5).

3.2.2 Rykte/anseende
Anseendet är, enligt Haig, organisationers viktigaste tillgång, och e-PR är konsten att
hantera anseendet online. Att öka, bevara och befästa det är grundläggande för
långsiktig framgång (Haig 2000:6). För att en hemsida ska höja anseendet, måste sidan
kunna bygga relationer med relevanta målgrupper. Detta betyder i sin tur att
hemsidan måste vara användarvänlig och bygga på tillit (Haig 2000:39).
När en person besöker organisationens hemsida för första gången är det viktigt att
hemsidan ger ett starkt intryck och fångar dennes intresse direkt. Haig menar att man
kan säga att organisationen har ungefär 15 sekunder på sig innan besökaren
bestämmer om denne ska stanna eller gå (2000:31). Människor blir dessutom lätt
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uttråkade. När någon har hittat till hemsidan, är det därför viktigt att få denne att
stanna så länge som möjligt. Detta görs bland annat genom att förse besökaren med
fyllig och relevant information på ett användarvänligt sätt. Haig nämner också att en
hemsida som är mycket interaktiv lockar läsare (2000:36).
Haig berättar även att starka relationer bygger på tillit. Problemet med Internet,
menar han, är att många människor inte är villiga att lita på onlineverksamheter. Det
finns emellertid en rad proaktiva sätt som hjälper organisationer att bygga tillit till
sina målgrupper. Haig nämner att organisationer bör registrera sitt domännamn och
att information och bilder på de anställda ger en klarare bild av organisationen. Att
också addera en bakgrundshistoria om organisationen hjälper att ge ett förtroligt
intryck (2000:37-38).

3.2.3 Relevans
Allt som organisationen visar på nätet måste vara relevant för läsarna (Haig 2000:5-6).
Detta för att Internet framförallt är ett pull-medium. Det betyder att
Internetanvändare drar information till sig, snarare än tvärtom, och därför har full
kontroll över vad de väljer att titta närmare på (Haig 2000:7). För att överleva online
måste organisationer således kunna relatera till sina målgrupper (Haig 2000:9).
Organisationen måste alltså vara medveten om vad målgrupperna är intresserade av
för att kunna jobba upp en plan gällande vad som ska publiceras online (Haig
2000:15).
Haig menar att alla medlemmar i organisationens målgrupp som använder Internet
för att hitta information om organisationen sannolikt kommer att använda
organisationens hemsida som den första hållplatsen. Men att finnas tillgänglig på
Internet är inte längre tillräckligt, det är numera hur organisationen väljer att synas på
Internet som är av betydelse. Enligt Haig är det alltså av stor vikt att förse läsarna med
relevant information, men han menar att detta även leder till att hemsidan måste vara
lätt att använda och navigera sig inom (2000:58).
Organisationers e-PR bör inte existera i ett vakuum. Enligt Haig är det viktigt att ha
ett samband mellan det man publicerar online och det som händer i världen utanför
Internet (2000:139). Organisationer som vill lyckas på nätet, måste alltså kunna
relatera till världen utanför. Människor som använder Internet är trots allt samma
människor som läser tidskrifter, kollar på tv och lyssnar på radio.
Hjälp från en tredjepart kan vara till organisationens fördel, både när det gäller
uppmärksamhet från ”onlinevärlden” och ”offlinevärlden”. Haig nämner några sätt att
använda hjälp från en tredjepart. Som organisation kan man till exempel ta hjälp av
kändisar, inkludera kunder på hemsidan eller använda anställda på hemsidan
(2000:65).
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3.3 Online Public Relations och Sociala Medier
Phillips och Young tar i boken ”Online Public Relations: A practical guide to developing
an online strategy in the world of social media” (2009), upp det faktum att sociala
medier tar över den traditionella webben. De påvisar att mycket har förändrats sedan
mitten av 1990-talet och att alla med tillgång till en dator och Internetanslutning i dag
kan skapa sig en egen närvaro online med hjälp av sociala medier såsom facebook,
twitter och bloggar. Dessa förändringar, konstaterar de, har skett med raketfart. Då det
för bara tio år sedan krävdes mycket tålamod för att ladda upp eller ner ett foto på
Internet, är det i dag väldigt enkelt. I dag krävs det inte mer än några minuter för att
exempelvis starta en egen blogg (Phillips & Young 2009:101).
Web 2.0 är ett uttryck som myntades av Tim O’Reilly 2003. Web 2.0 syftar till
utvecklingen från att använda webben som ett arkiv av information och
kommunikationstekniker till ett utrymme för symmetrisk kommunikation; en
plattform som hjälper överföringen av kunskap och konversationer och en plats där
människor lätt kan blanda mellan båda. Det har enorma konsekvenser och kan tydligt
exemplifieras med till exempel bloggens framgång (Phillips & Young 2009:103).
Det är numera möjligt för nästan vem som helst att skapa en typ av webbsida som
inte bara ger information men även erbjuder människor att lägga till, ändra och dela
information med varandra. Web 2.0 tillåter även interaktion med nya kanaler,
tredjeparter och gör det möjligt för exempelvis bloggar att inkludera YouTube-klipp
(Phillips & Young 2009:103).
Brian Solis är ledare för Altimeter Group, ett forskningsbaserat rådgivande företag.
Solis är globalt erkänd som en av de mest framstående ledarna och publicerade
författarna gällande nya medier. Hans bok, ”Engage!” (2010) anses vara branschens
referensguide för företag som vill bygga och mäta framgång på den sociala webben. I
boken presenteras tio riktlinjer för hur personer i organisationer bör förhålla sig till
sociala medier. Dessa riktlinjer sammanfattas här nedan i form av fem punkter;
1. Var transparent och tydliggör att du jobbar för organisationen i fråga. Din
ärlighet kommer att fungera till din fördel i den sociala medievärlden. Använd
alltså ditt riktiga namn, identifiera var du jobbar och klargör din roll i
organisationen. Om du har som syfte att tjäna något på det du publicerar, var
den första att klargöra det. Var trovärdig och hjälpfull.
2. Använd alltid en personlig och varumärkesbyggande ton. Representera dig själv
och organisationen på ett ”sant” sätt. Använd allmänt vett och var artig. Var
smart när det gäller att skydda dig själv, ditt privatliv och organisationens
konfidentiella information. Säkerställ att det du publicerar inte bryter mot
organisationens sekretess och legala riktlinjer. Alla uttalanden måste också
kunna styrkas.
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3. Håll dig till ditt expertområde och publicera material som förser läsarna med
unikt material och individuella perspektiv. Skriv således meningsfulla inlägg
och respektfulla kommentarer och undvik att publicera sådant som inte ingår i
ditt ämnesområde eller som kan anses vara aggressivt.
4. Om du ska skriva om konkurrensen, se till att vara diplomatisk och presentera
riktiga fakta. När du inte håller med om andras åsikter, förhåll dig till detta på
ett passande och artigt sätt. Om du finner dig i en situation eller diskussion du
anser vara fientlig, bli inte alltför defensiv och avsluta inte diskussionen abrupt.
Ta istället hjälp av ansvariga eller avsluta dialogen på ett artigt sätt som
reflekteras bra mot organisationen.
5. Kommentera aldrig något som har att göra med juridiska frågor och rättstvister.
Använd inte heller sociala medier för att diskutera sådant som handlar om
krissituationer (2010:196-199).
I resultatdelen har jag valt att utgå från ovanstående riktlinjer för att se om de utvalda
bloggarna skrivs på ett sätt som, enligt Solis, är att föredra.
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4. Metod
I detta kapitel presenteras de tankar jag har kring metodvalet. Jag förklarar de urval
jag har gjort och beskriver hur genomförandet har gått till. Även en diskussion kring
validitet och reliabilitet går att finna.

4.1 Motivering av metodval
För att kunna besvara de frågeställningar som är uppställda i inledningen, har jag valt
en djupgående, kvalitativ ingångspunkt med vissa kvantitativa inslag. Den kvalitativa
ansatsen är ett fördelaktigt tillvägagångssätt i detta fall, eftersom syftet är att ta fram
det väsentliga innehållet i materialet som ska granskas. Jag avser med denna
undersökning alltså inte att generalisera resultatet. Istället är inriktningen att skapa en
inblick i hur de utvalda tidskrifterna använder bloggen, för att öka förståelsen kring
detta. De kvantitativa inslagen syftar i detta fall till att skapa en vidare helhetsbild av
tidskrifternas arbete med bloggen. De kvantitativa inslagen syftar även till att sätta in
resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen i ett sammanhang.
Det finns i princip tre tillvägagångssätt för insamling av material; ”att fråga
människor, att observera människor och att observera fysiska spår och resultat av
mänskliga aktiviteter” (Esaiasson m.fl. 2007:219). I denna studie har jag alltså valt det
tredje tillvägagångssättet i form av en innehållsanalys.
Metoder som syftar till att fråga människor har i detta fall valts bort, trots att de kan
anses fungera bra i sådana här undersökningar. Esaiasson m.fl. nämner till exempel att
en informantundersökning kan bidra med information om hur arbetet på en
tidningsredaktion fungerar. I sådana fall används svarspersonerna som vittnen eller
”sanningssägare”(2007:257). Jag skulle alltså kunnat välja att intervjua
chefredaktörerna för de utvalda tidskrifterna och fråga hur de arbetar med bloggar. Då
sådana svar kan komma att spegla en önskad bild av verkligheten, har jag istället valt
att granska det som faktiskt har publicerats. Jag har här alltså inte varit intresserad av
till exempel chefredaktörernas bild av vad som är verklighet, utan istället den ”verkliga
verkligheten”. Som Berger nämner, behandlar innehållsanalysen det som människor i
själva verket har gjort, istället för det människor säger att de gör (2000:173).

4.2 Kvalitativ innehållsanalys
Den kvalitativa innehållsanalysen passar, som nämnt, som tillvägagångssätt då man
har som syfte att ta fram det väsentliga innehållet. Detta, enligt Esaiasson m.fl., görs
genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår
(2007:237). Helheten i texten antas alltså inte vara summan av delarna och intresset
ligger därmed inte i att likvärdigt behandla olika analysenheter och tillskriva dem
samma vikt, som i den kvantitativa innehållsanalysen. Fokus ligger istället på att friare
fördjupa sig i olika delar av texten, eftersom vissa passager anses vara viktigare än
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andra (2007:237). Detta stämmer in bra på det jag har ämnat göra med denna
undersökning. Fokuset ligger här inte på att undersöka allt innehåll utan bara det som
är relevant och har en anknytning till bloggen. Vissa delar i materialet anses således
vara viktigare än andra.
Kvalitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när man som forskare vill
fokusera på innehåll och budskap i text och bild och söker efter uttryck, känslor och
mening i det som publiceras (2007:31). Kvalitativ innehållsanalys syftar ofta till
textanalyser där ingenting räknas eller mäts och där mer komplicerade tolkningar
måste göras i analysen (Bergström & Boréus 2005:44). Bergström och Boréus nämner
också att inriktningen är lämplig för att urskilja mönster i större material (2005:45).
Då jag har som syfte att urskilja mönster i det stora material som ska granskas, är
alltså den kvalitativa innehållsanalysen ett bra tillvägagångssätt.
Filosofen Mats Furberg har fångat in det centrala i tillvägagångssättet. Han menar
att det handlar om att läsa aktivt och att ställa frågor till texten för att sedan se om och
hur dessa frågor kan besvaras. För att få en grundlig förståelse och besvara frågorna så
rättvist som möjligt måste texten läsas många gånger, både översiktligt och ingående
(Esaiasson m.fl. 2007:237).

4.3 Kvantitativ innehållsanalys
Den kvalitativa innehållsanalysen har i detta fall också vissa kvantitativa inslag då jag
bland annat har räknat antalet blogginlägg som publicerats på de bloggar som
granskas närmare. Till skillnad från den kvalitativa innehållsanalysen, syftar den
kvantitativa till att likvärdigt behandla jämförbara uppgifter. Detta bör, enligt
Esaiasson m.fl., göras med så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan
uttryckas och analyseras med siffror (2007:223). Esaiasson m.fl. nämner också att den
kvantitativa innehållsanalysen är ett användbart verktyg när man som forskare vill ha
reda på förekomsten av olika uppgifter. Det kan i sin tur handla om hur ofta olika
kategorier förekommer eller vilket utrymme i tid eller rum olika kategorier får
(2007:223).

4.4 Urval och material
Materialet som granskades först var hemsidorna tillhörande ELLE, SOLO och
VeckoRevyn. Detta för att se hur bloggarna syns på hemsidan och vilken plats de
tilldelas där. Sedan kollade jag på hur många bloggare det finns på respektive hemsida,
vilka personerna bakom bloggarna är, vilka kopplingar dessa bloggare har till
tidskriften i fråga och vilka av dessa bloggar som får mest uppmärksamhet. Utifrån den
information jag fick fram genom att kolla igenom bloggarna, granskades två bloggare
med en redaktionell koppling/starkare anknytning till respektive tidskrift närmare för
att kunna urskilja hur bloggarna arbetar, vilka ämnen som tilldelas störst
uppmärksamhet, om bloggarna samarbetar med andra bloggare på hemsidan och om
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referenser till tidskriften i fråga förekommer. Sist men inte minst granskades den
tryckta upplagan, för att fånga upp det hela och se om den i sin tur refererar något till
de bloggar som finns tillgängliga på hemsidan.
Som i alla urvalssituationer vore det optimala att analysera allt material som är
relevant (Esaiasson m.fl. 2007:248-249). Då många av de bloggar som är relevanta för
denna undersökning publicerar material flera gånger dagligen är det dock orimligt att
försöka analysera allt material som finns tillgängligt. Esaiasson m.fl. menar att det ofta
är säkrare att göra ett snävare materialurval än att ”fiska brett” (2007:249).
Med detta i åtanke gjordes en avgränsning och ett urval på de blogginlägg som hade
producerats under två månader, oktober och november. För att kunna fånga upp detta,
valde jag också att titta närmare på de tryckta upplagorna under oktober och
november månad. Detta gjordes även för att se om det ser likadant ut under fler än ett
publiceringstillfälle.
De tre tidskrifterna ges ut mellan den 20:e och 30:e varje månad. Jag valde således
att studera de två sista numren av SOLOs och ELLEs tryckta upplaga år 2011, vilket
innebär nummer 11 (som utkom i slutet av oktober) och nummer 12 (som utkom i
slutet av november). Då VeckoRevyn alldeles nyligen har övergått till en
månadstidning, blev det istället nummer 23 (som utkom i slutet av oktober) och
nummer 24 (som utkom i slutet av november), som granskades.

4.5 Förberedelser och utformning av frågor
Innehållsanalysen genomförs, som nämnt, genom att ett antal frågor ställs till det
utvalda materialet. Materialet syftar i denna undersökning alltså till;
• Hemsidorna: http://elle.se, http://solomag.se och http://veckorevyn.com
• Det som publicerats under oktober och november månad i bloggarna:
http://emsedge.elle.se, http://bloppis.elle.se, http://solomag.se/karin,
http://solomag.se/mode, http://blogg.veckorevyn.com/ptfia och
http://blogg.veckorevyn.com/hiilen
• De tryckta upplagorna av ELLE och SOLO nummer 11 och 12 och VeckoRevyn
nummer 23 och 24.
Frågorna som ställdes till materialet återfinns i bilaga 1 och svaren på dem redovisas i
nästkommande kapitel.
Esaiasson m.fl. menar att det är nödvändigt att konkretisera den allmänna
problemställningen till ett antal preciserade frågor som sedan ställs till textmaterialet.
Svaret på dessa preciserade frågor utgör i sin tur också lösningen på
forskningsproblemet (Esaiasson m.fl. 2007:243). I denna uppsats utgick jag följaktligen
ifrån syftet och de frågeställningar som återfinns i inledningskapitlet i mitt utformande
av innehållsanalysens frågor.
Då frågorna till innehållsanalysen har skapats, är det också viktigt att tänka på hur
man som forskare ska förhålla sig till dess svar. Esaiasson m.fl. menar att det finns två
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olika förhållningssätt; att antingen arbeta med förhandsdefinierade kategorier eller
anamma ett mer öppet förhållningssätt. När man arbetar med förhandsdefinierade
kategorier kan bestämda svar ges på frågorna som ställs, medan svaren i ett mer öppet
förhållningssätt avgörs av det som hittas i forskningsmaterialet (2007:244-245).
Svaren i denna uppsats innehållsanalys är en kombination av ovannämnda
tillvägagångssätt. Det förekommer alltså frågor med både förbestämda svar och mer
öppna frågor.
Esaiasson m.fl. menar också att en problematik är behovet att tolka innebörden i de
aktuella texterna (2007:242). De frågor som ställdes till texterna i denna undersökning
kan antas ha en tämligen subjektiv karaktär. För att denna studie ska bli så trovärdig
som möjligt har jag därför varit noga med att definiera det som analyseras och ge
exempel i form av citat. Mer om detta under punkt 4.7.

4.6 Genomförande
När materialet för innehållsanalysen och de preciserade frågorna var bestämda,
började jag med att granska de olika hemsidorna för att se bloggarnas plats där och
besvara innehållsanalysens frågor med anknytning till detta område. Detta gjordes vid
novembers slut, vid decembers början och i slutet av december för att se så att
resultaten från denna del inte förändrades över tid. Så var inte fallet.
Efter den första genomgången av hemsidornas material gick jag igenom samtliga
bloggar tillhörande respektive hemsida och ställde innehållsanalysens frågor som var
ämnade till detta område. VeckoRevyns hemsida innehåller en hel bloggportal och i
detta fall fanns inte tid att gå igenom alla bloggar som ryms därunder. Istället valdes de
bloggar som syntes mest på hemsidan just då ut för en sådan genomgång.
Utifrån den bakgrundsinformation jag fick fram genom att granska hemsidans
bloggare, valdes två bloggar från respektive tidskrift ut för en ytterligare och närmare
granskning. Kriterierna för att få granskas närmare var att personen/personerna
bakom bloggen vid granskningstillfället (1) ingick i redaktionen/hade en stark
redaktionell koppling och (2) hade publicerat material på bloggen under hela oktober
och november månad. På Elle.se fanns totalt två sådana bloggar; Emma Elwin och
Bloppis. På Solomag.se fanns flera sådana bloggar och då valdes de två bloggarna som
under granskningsperioden fick störst uppmärksamhet på hemsidan ut; Karin Nordin
och Modebloggen. I VeckoRevyns fall fanns vid granskningstillfället ingen blogg vars
skribent också ingick i redaktionen. I detta fall såg jag istället till de bloggar som dels
fick störst utrymme på hemsidan vid tillfället, men som också med jämna mellanrum
skriver för den tryckta upplagan. Jag kom således fram till bloggarna; PT-Fia och Helen
Torsgården. De innehållsanalytiska frågor som tillhörande denna del ställdes sedan till
bloggmaterialet. Bloggarna kollades även igenom vid decembers slut för att se så att
några blogginlägg inte tagits bort. Allt material låg vid detta tillfälle kvar.
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Sist men inte minst, granskades de tryckta upplagorna med hjälp av de frågor
tillhörande detta område. Utifrån de svar jag fick fram med hjälp av innehållsanalysen
kunde uppsatsens ursprungliga syfte och frågeställningar besvaras.

4.7 Validitet och reliabilitet
Validitet brukar vanligtvis definieras på tre olika sätt; (1) ”överensstämmelse mellan
teorietisk definition och operationell indikator”, (2) ”frånvaro av systematiska fel” och
(3) ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter”. Dessa definitioner används ofta synonymt,
men Esaiasson m.fl. väljer att skilja på definitionerna. De kallar definition ett och två
begreppsvaliditet och definition tre för resultatvaliditet och menar att ”god
begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet”.
Begreppsvaliditeten åsyftar alltså en ”överensstämmelse mellan teoretisk definition
och operationell indikator”. Detta, menar Esaiasson m.fl., kan börja diskuteras så fort
de teoretiska begreppen och de operationella verktygen är bestämda.
Resultatvaliditeten – ”att vi mäter det vi påstår att vi mäter” går att se först när arbetet
är genomfört (2007:63). För att uppnå god begreppsvaliditet har jag först och främst
utgått ifrån syftet och de uppställda frågeställningarna vid framarbetningen av
innehållsanalysens frågor. Jag har även utgått ifrån detta när metodvalet har gjorts. För
att till exempel undersöka vilka bloggar som finns på respektive hemsida och vilket
utrymme dessa får, ter det sig ganska självklart att faktiskt gå till hemsidan och se över
materialet med egna ögon i form av en innehållsanalys.
Reliabiliteten avser frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Esaiasson
m.fl. menar att en låg reliabilitet ofta orsakas av slumpfel och slarvfel under
datainsamlingen och databearbetningen. För att undvika sådana fel krävs en
noggrannhet i alla led (2007:70). Det har jag tagit fasta på i denna undersökning och
allt material har granskats flertalet gånger med samma resultat. Även de beräkningar
jag har gjort har kontrollerats mer än en gång. Bergström och Boréus menar också att
tolkningsaspekten i de allra flesta textanalyser är en reliabilitetsfråga (2005:35).
Materialet ska kunna bearbetas med samma typ av analysverktyg av olika forskare och
att resultatet då ska bli detsamma. Bergström och Boréus framhåller också att god
forskning bör utmärkas av genomskinlighet och välgrundad argumentation. Detta
främjas till exempel genom att tolkningar underbyggs med citat och referat till texter
(2005:36). Därför har jag försökt beskriva mina val, tankar och tillvägagångssätt så
grundligt som möjligt. De frågor jag har utgått ifrån i innehållsanalysen finns
tillgängliga i form av en bilaga och de tolkningar jag har gjort utifrån dessa frågor
exemplifieras där det behövs med hjälp av citat.

4.8 Svårigheter
En svårighet jag har stött på är nekad åtkomst till Bloggtoppen, där information om
bloggarnas unika sidvisningar finns. Detta på grund av att sidan under
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undersökningsperioden var avstängd. Således har frågor berörande bloggarnas
popularitet fått tas bort och det övergripande syftet och frågeställningarna omarbetats
efter omständigheterna.
Något som också bör tas upp är att det granskade materialet på de undersökta
bloggarna kan komma att förändras över tid. Detta på grund av bloggens
omredigerbara karaktär. Vanligt är dock att materialet ligger kvar en lång tid framöver.
Inget av det undersökta materialet hade mellan novembers slut och decembers slut i
detta fall ändrats eller tagits bort.
Även hemsidorna tillhörande tidskrifterna kan komma att förändras över tid. I
detta fall har jag bilder som styrker hur hemsidorna såg ut vid granskningstillfället.
Dessa bilder återfinns i bilaga 2.
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5. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från innehållsanalysen som har genomförts.
Resultaten är uppdelade i fyra delar; (1) bloggens plats och utrymme på hemsidan, (2)
bloggarna på hemsidan, (3) de utvalda bloggarnas innehåll och sätt att referera och
slutligen (4) bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan. Frågorna analysen har
utgått ifrån går, som tidigare nämnt, att finna i sin helhet i bilaga 1. Frågorna återfinns
också under varje specifik delrubrik. En analys av dessa resultat finns i nästkommande
kapitel.

5.1 Bloggens plats och utrymme på hemsidan
Hur syns bloggarna på hemsidan? Är det lätt att hitta bloggarna? Syns de tydligt redan
på förstasidan? Är bloggar den största dragningskraften på hemsidan eller får någon
annan del större fokus? Hur ser hemsidan och underliggande bloggar ut i form av
layout?
Bilaga 2, som återfinns i slutet av studien, innehåller bilder på de respektive
hemsidorna för att ytterligare visa hur hemsidorna är uppbyggda, hur bloggarna syns
och vilket utrymme dessa får.

5.1.1 ELLE
När man klickar sig in på Elle.se är det första man möter en så kallad header (toppen
eller översta delen av en hemsida) med en reklambanner och namnet på tidskriften
(ELLE) skrivet i samma typsnitt som i den tryckta upplagan. Under headern finns
sammanlagt tio rubriker/länkar som i sin tur skickar besökaren vidare till
underliggande sidor. Dessa rubriker är placerade i en horisontell menyrad. Rubriken
”Bloggar” kommer på femte plats i ordningen och för man datormusen över denna
rubrik kommer en lista upp med länkar till de bloggar som finns tillgängliga på
hemsidan. Bloggnamnen ligger inte i någon speciell ordning och det går alltså inte att
klicka på rubriken ”Bloggar” för att komma till någon underliggande sida. Istället får
man som besökare bestämma sig redan från början vilken blogg som ska läsas.
Under headern är förstasidans innehåll uppdelat i tre spalter. Spalten längst till
vänster innehåller artiklar av diverse slag och spalten längst till höger består av
reklamannonser, ELLE på twitter och listor på mest lästa artikel, mest kommenterade
artikel, mest lästa blogginlägg och mest kommenterade blogginlägg. Mittenspalten
visar bilder på det nya numret som är ute i butik, tävlingar, undersökningar och
liknande. En bit ner i mittenspalten, återfinns bloggarna under rubriken ”Bloggar”.
Bloggarna är här ordnade i bokstavsordning, och namnen på bloggarna fungerar som
länkar till de olika underliggande bloggsidorna. Under varje namn finns tre rader från
det senaste inlägget som publicerats i de respektive bloggarna, vilket ger en liten
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föraning om vad varje blogg handlar om. Vid namnen finns också bilder på de som
bloggar.
Klickar man sig vidare in till någon av bloggarna, ligger fortfarande förstasidans
header kvar med de tio rubrikerna/länkarna. Hur det sedan ser ut, varierar en aning
beroende på vilken blogg som läses. Stukturen på innehållet är dock ungefär
densamma och alla bloggar innehåller annonser, information om övriga bloggar på
hemsidan och tidskriften i sig, vilket ligger i en spalt längst till höger. Gemensamt för
alla bloggar är också att de innehåller en presentation av bloggaren i fråga, länkar
denna bloggare har lagt upp, kategorier tillhörande bloggen och ett arkiv.

5.1.2 SOLO
Liknande med ELLEs förstasida, syns SOLOs logotyp i headern, direkt när man
kommer in på deras hemsida Solomag.se. Bredvid denna logotyp visas det senaste
numret som besökare tillåts att bläddra i. Under headern finns länkar till
underliggande sidor. Dessa länkar, som är sex till antalet, är även här placerade i en
horisontell menyrad. Den andra länken av dessa heter ”BLOGGAR”.
Förstasidans innehåll under headern är i detta fall uppdelad i två spalter. Spalten till
vänster innehåller artiklar från de olika bloggarna, dock utan att tala om vilken blogg
artikeln tillhör. Klickar man på någon av dessa artiklar, får man se hela artikelns
innehåll och omdirigeras således till bloggen artikeln tillhör. Högerspalten på
förstasidan inleds med rubriken ”VÅRA BLOGGAR”. Under denna rubrik finns bilder på
de personer som driver bloggarna, namnet på bloggarna och en kort beskrivning om
de respektive bloggarnas innehåll. Därifrån kan man också klicka sig vidare till den
blogg man är intresserad av att läsa.
Klickar man på länken ”BLOGGAR” längst upp i menyraden, kommer man till en
underliggande sida där alla bloggar presenteras närmare. Denna sida har flera likheter
med förstasidan. Headern med tillhörande menyrad ligger kvar och innehållet under är
indelat i två spalter. I spalten till höger återfinns samma innehåll som på förstasidan,
men i spalten till vänster får man som läsare se vilka kategorier som ingår i varje blogg.
Klickar man sig vidare in på en blogg, ligger fortfarande headern och dess länkar
kvar. Under detta återfinns bloggen i fråga. Till vänster hittas de inlägg som bloggaren
har publicerat och till höger i varje blogg finns kategorier och arkiv tillgängligt för att
underlätta läsarens navigation i bloggen. Under denna information finns bilder och
länkar till de övriga bloggarna på hemsidan.

5.1.3 VeckoRevyn
Direkt när man kommer in på Veckorevyn.com syns logotypen som återfinns på den
tryckta upplagan. Bredvid logotypen, ges man som besökare möjlighet att starta en
blogg. Detta genom textlänken ”Starta din egen blogg på Veckorevyn.com”. Längst till
höger på headern, erbjuds man en prenumeration för 98 kronor. I likhet med både
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ELLE och SOLO, finns länkar precis under headern ordnade i en horisontell menyrad.
Den första länken i ordningen, av totalt 13, heter ”VeckoRevyn blogg” och står ut från
de övriga länkarna i form av annorlunda färg och form.
Direkt under headern och länkarna, syns först en rubrik som heter ”VR bloggare”.
Under denna rubrik presenteras ett antal bloggare med namn och bild i en
slidefunktion. Dessa bloggare benämns ”VR VIP-bloggare” på andra ställen på
hemsidan. Genom att klicka på dessa bilder kan man komma vidare till den blogg man
är intresserad av att läsa. Strax under detta står ”VR läsarblogg” som en rubrik där man
kan klicka på olika flikar för att se listor på vilka bloggar som är ”senast uppdaterade”,
”premium”, ”mest lästa i veckan” och ”mest kommenterade”. Därifrån kan man klicka
sig vidare till de bloggar som finns i listorna. Det material som kommer under
blogginformationen är diverse artiklar, annonser, tester, tävlingar och liknande.
Klickar man på länken i menyraden under headern som heter ”VeckoRevyn blogg”
kommer man som besökare in till den underliggande sidan; blogg.veckorevyn.com.
Denna sida ser något annorlunda ut i jämförelse med förstasidan. En ny header har fått
ta plats och ”VeckoRevyn blogg” har tagit över som logotyp i denna header. Bredvid
finns möjlighet för vem som helst att registrera sig för att börja blogga på hemsidan
och lägst till höger i headern finns information om det senast publicerade inlägget.
Precis under headern finns fem länkar ordnade horisontellt med rubrikerna;
STARTA BLOGG, BLOG AWARDS, FAQ, VECKOREVYN (som leder tillbaka till
VeckoRevyns startsida) och SÖK BLOGGAR. Längst till höger i denna meny kan man
logga in.
Under headern återkommer information om de olika bloggarna. Överst får den
senast uppdaterade bloggen tillhörande personerna i kategorin ”VR VIP-bloggare” stor
uppmärksamhet och upptar hela spaltbredden med presentationsbild och några
textrader som återfinns i det senaste skrivna blogginlägget. Strax under får de två
bloggar som uppdaterat näst där innan dela på spaltbredden, med presentationsbild
och textrader från det senaste inlägget. Därunder finns information om ”mest
kommenterade”, ”mest lästa inlägg”, ”mest lästa i veckan” och ”senast registrerade”.
Under all denna information finns en slidefunktion som liknar den på förstasidan, med
bild och namn på de olika ”VIP-bloggarna”. Längst ner på sidan finns listor på senast
uppdaterade premiumbloggar och läsarbloggar.
De bloggar som förekommer på hemsidan har en liknande siduppbyggnad. Överst
på sidan finns VeckoRevyns logotyp, inloggningsrutor, registreringsmöjligheter och
logotypen tillhörande bloggsidan. Sedan följer bloggens egna header som täcker hela
sidans bredd. Under detta återfinns de publicerade blogginläggen till vänster. Till
höger i varje blogg finns en presentation, kategorier, arkiv och länkar till övriga ”VIPbloggare” på hemsidan.
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5.2 Bloggarna på hemsidan
Hur många bloggar finns på hemsidan? Vilka bloggar på hemsidan? Vad har de som
bloggar för koppling till tidskriften? Vilka bloggar får störst uppmärksamhet?
Här skiljer jag på redaktionella bloggar och övriga bloggar. Med redaktionella bloggar
menas de bloggar som skrivs av någon som erkänns jobba på redaktionen enligt
informationen som finns tillgänglig på hemsidan.

5.2.1 ELLE
Det finns sammanlagt tolv bloggar på Elle.se. Dessa bloggar är, i bokstavsordning;
Bloppis, Elle-galan 2012, Elsa Billgren, Emma Elwin, Jennie Hammar, Marie Serneholt,
Husligheter, Anna Malmberg, Ida Pyk, Johanna Swanberg, Sofia Hedström och Teresa
Grundin. Bloggarna får nästan lika stor uppmärksamhet på hemsidan. De bloggar som
kan tyckas få aningen mer uppmärksamhet, är de bloggar som har en tydligare
koppling till tidskriften, det vill säga redaktionellt skrivna bloggar. Detta genom att
bloggarna blir omnämnda i artiklar på hemsidan, vilket kan vara svårt att uppfatta
utan en närmare granskning.
5.2.1.1 Redaktionella bloggar
Bloppis är en blogg som drivs av ELLE-redaktionen. På bloggen lägger redaktionen ut
kläder som säljs vidare. Ordet bloppis är en sammanslagning av blogg och loppis. Ellegalan 2012 är en blogg där man som läsare kan följa med eventchefen Stina Samolov,
modechefen Cia Jansson och webbchefen Lisa Arnell bakom kulisserna inför galan som
går av stapeln den 13 januari. Emma Elwin är moderedaktör på Elle.se. På bloggen
skriver hon bland annat om kläder, stil och trender.
5.2.1.2 Övriga bloggar
Elsa Billgren är en vintagemodebloggare som på sidan om bloggandet är
programledare för SVT’s TV-program ”Har du hört den förut” och medverkar i TV4
Plus program ”Antikdeckarna” där hon letar efter vintagefynd. Jennie Hammar bor i
Los Angeles och bloggar därifrån. På sidan av bloggen frilansar hon för svenska
magasin och tidningar. Marie Serneholt, svensk popstjärna, modell och programledare,
bloggar på Elle.se och i hennes blogg får man bland annat följa med henne bakom
kulisserna. Husligheter, är en blogg som drivs av frilansjournalisten Maria Soxbo.
Bloggen handlar i stort om inredning och design. Anna Malmberg, delar i bloggen med
sig av sitt liv genom en kameralins. Hon sammanfattar själv innehållet i bloggen med
orden ”photography, art, interior and inspiration”. Ida Pyk är skribent, designer och
modell och tar genom bloggen med läsarna bakom kulisserna i sin hemstad Paris.
Johanna Swanberg frilansar som journalist och i bloggen kan man hitta allt från
”populär- till skräpkultur”. Sofia Hedström är en modejournalist som i bloggen skriver
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om bland annat träning och mode. Teresa Grundin är makeup-artist för
modellagenturen Mikas och jobbar även som L’Oréals makeup-artist i Sverige. I
bloggen får man följa med henne i jobbet bakom scenen och kameran. I bloggen tipsar
hon även om produkter och bevakar de senaste trenderna inom smink.

5.2.2 SOLO
På solomag.se finns det totalt tio bloggar. Dessa är, i bokstavsordning; Agnes Vanerus,
Johanna Frölander, Karin Nordin, Khuyay, Killer Colours, Linnea Melin, Los Angeles,
Mammaliv, Modebloggen och Tilda Fingal. Bloggarna får ungefär lika stor
uppmärksamhet på hemsidan, då de alla går att finna på både förstasidan och den
underliggande bloggsidan. Karin Nordin kan dock tyckas få större uppmärksamhet än
övriga, då hon syns högt upp på båda dessa sidor.
5.2.2.1 Redaktionella bloggar
Johanna Frölander är redaktör på SOLO. I bloggen får läsarna bland annat följa med
bakom kulisserna på redaktionen. Karin Nordins blogg kallas också ”chefredaktörens
dagbok”. Karin Nordin är alltså SOLOs chefredaktör och ansvarig utgivare. I bloggen
får läsarna bland annat följa hennes arbete på redaktionen och ta del av information
angående SOLO. I bloggen finns även en hel del inlägg som handlar om det personliga
intresset hästar och ridning. Killer Colours, skrevs av SOLOs före detta skönhetsexpert,
Viola Holmgren. Hon slutade att blogga på Solomag.se i november 2011, men bloggen
ligger fortfarande kvar med ett arkiv som sträcker sig tillbaka till mars 2011.
Modebloggen skrivs av moderedaktören Annika Norman. Bloggen innehåller mode,
skönhet och i likhet med ovannämnda bloggar får man som läsare även läsa om vad
som händer på redaktionen och följa med bakom kulisserna.
5.2.2.2 Övriga bloggar
Agnes Vanerus är en satsande dressyrryttare som framförallt skriver om hästar,
ridning och dressyr. Khuyay är en blogg som i synnerhet handlar om homosexualitet
och lesbisk kärlek. Linnea Melin porträtteras som en ”gymnasietjej med koll”. I hennes
blogg får man följa vardagslivet och hennes praktik på SOLO. I bloggen Los Angeles får
man följa med en tjej vid namn Alexandra och ta del av hennes jetsetliv. Mammaliv är
en blogg skriven av en tjej vid namn Johanna. Bloggen handlar främst om livet på Kreta
med hennes familj bestående av maken Aris och två barn. Tilda Fingal presenterar sin
blogg på följande sätt: ”… Här i bloggen får ni följa mig och mitt liv utanför Sveriges
gränser, mitt intresse för mode, shopping och skönhet och massa annat kul såklart”.

5.2.3 VeckoRevyn
VeckoRevyn har en omfattande bloggportal där vem som helst kan starta en blogg. Det
exakta antalet bloggar som ryms under bloggportalen är svårt att urskilja, men antalet
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”VIP-bloggare” uppgår i dagsläget till elva stycken. Dessa får ungefär lika stor
uppmärksamhet på hemsidan och är, i bokstavsordning; Amanda Astor, Bella Davis,
Ellinorak, Freja Kjellberg, Helen Torsgården, Jakob Andersson, Jennifer Åkerman,
Molly Sandén, Petters mode, PT-Fia och Sara Montazami. Eftersom ingen från
redaktionen bloggar på hemsidan, väljer jag att dela upp underliggande bloggare i
bloggar som skriver i den tryckta upplagan och övriga bloggar. Linda Clarenbring,
bloggchef på veckorevyn.com, menar att framgången med bloggportalen handlar om
att de har ”engagerade och duktiga bloggare inom olika nischer”. Chefredaktören menar
också att de ständigt är på jakt efter så kallade ”VIP-bloggare”
(http://www.veckorevyn.com/Blog-Awards/Bloggsucce-pa-Veckorevyncom/).
5.2.3.1 Bloggar som skriver i den tryckta upplagan
Amanda Astor är en modebloggare, som blev utsedd till ”Årets Blogstar” i Blog Awards
2011. Amanda Astor pluggar till stylist och i bloggen får man följa med i hennes
vardag. Från och med den 24 november skriver hon också en krönika i den tryckta
upplagan. Helen Torsgården är makeupartist och bloggar om smink, gör tutorials och
tipsar om produkter. Hon syns också i den tryckta upplagan där hon tillägnas en egen
sida. Jennifer Åkerman pluggar musik på college i USA och jobbar också som modell och
sångerska i ett band. I hennes blogg kan man läsa om hennes liv i Los Angeles och
jakten på hennes drömmar. Jennifer Åkerman rapporterar i den tryckta upplagan
direkt från Hollywood. PT-Fia driver sitt eget företag inom personlig träning och hälsa,
arbetar som personlig tränare i Stockholm och skriver för VeckoRevyn både på nätet
och i den tryckta upplagan. Bloggen är i dag Sveriges största hälso- och träningsblogg.
5.2.3.2 Övriga bloggar
Bella Davis är en modell som bor i New York. I hennes blogg skriver hon om sina jobb
och allt hon upplever runt om i världen. Bloggen Ellinorak handlar Ellinor, som är
utbildad frisör och nagelterapeut. I bloggen delar hon med bland annat med sig av
frisyrtips, sytips och modetips. Freja Kjellberg vann Scandinavia’s Next Top Model
2006 och bloggar bland annat om vad hon gör på vardagarna, yoga, mode och resor till
spännande platser. Jakob Andersson bloggar främst om sin vardag och mode. År 2010
var han nominerad som ”Årets Blogstar” på VeckoRevyn Blog Awards och även
nominerad i ”Sveriges nästa stora modebloggare” på Kanal5.se. Molly Sandén är en
svensk sångerska som medverkat i bland annat Melodifestivalen. I hennes blogg kan
man läsa om vad som händer i hennes liv som ung artist och nybliven sambo. Man får
också följa med bakom kulisserna på tv-inspelningar och röda mattan-galor. Petters
mode skrivs av Petter Jansson (även känd från Paradise Hotel) och bloggen handlar
främst om mode, musik och inspiration. Sara Montazami är även känd som dotter till
hollywoodfrun Maria Montazami. I hennes blogg får man bland annat läsa om hennes
liv på college i San Diego och även följa med henne hem till familjen i Laguna Niguel.
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5.3 De utvalda bloggarnas innehåll och sätt att referera
Vilken roll har bloggaren gällande tidskriften? Hur framkommer denna information? Hur
många inlägg publiceras per dag i bloggen? Används en personlig och
varumärkesbyggande ton? Vilka ämnen behandlas i bloggen? Är dessa tydligt
framlagda? Skriver bloggaren något om konkurrens eller sådant som har med juridiska
frågor att göra? Om ja, hur tar detta sig uttryck? Refererar bloggen till den tryckta
upplagan? Refererar bloggen till vad som händer på hemsidan och övriga bloggar?
Refererar bloggen till tidskriften i helhet? Är dessa referenser informerande, frågande
eller uppmanande? Hur ofta förekommer dessa referenser?
Tabeller med respektive bloggs kategorier återfinns i bilaga 3. I dessa tabeller
presenteras också hur många blogginlägg under oktober och november månad som
faller under respektive kategori.

5.3.1 ELLE
5.3.1.1 Emma Elwin
Emma Elwin är moderedaktör på Elle.se där hon dagligen rapporterar om ”mode,
shopping, streetstyle, trender och mycket mer”. Denna information går att ta del av på
hennes blogg, http://emsedge.elle.se. Informationen finns också tillgänglig under
länken ”Kontakt”, http://elle.se/kontakt.
Under oktober månad publicerade Emma Elwin sammanlagt 94 blogginlägg, vilket
ger ett genomsnitt på ungefär 3,03 inlägg per dag. I november publicerades 79
blogginlägg. Detta ger ett genomsnitt på ungefär 2,63 inlägg per dag. I presentationen
som finns på bloggen, klargörs vilka ämnen som får störst fokus;
”…här skriver hon personligt om kläder, stil och trender. Sedan slinker det med lite om musik,
mat och London också då och då”.

De ämnen som behandlas i bloggen tydliggörs ytterligare genom en indelning i
kategorier som återfinns till höger i bloggen. Dessa kategorier är 23 till antalet och
presenteras i bilaga 3 i form av en tabell. Utifrån de resultat som presenteras i denna
tabell, går det att utläsa att de kategorier som har flest uppdateringar är ”Inspiration”
och sedan ”Dagens outfit”. Även ”Shopping”, ”Lite av varje” och ”Streetstyle” hör till de
flitigast uppdaterade kategorierna.
Eftersom Emma Elwin är moderedaktör på enbart hemsidan, är inte referenser till
den tryckta upplagan särskilt vanligt förekommande. På bloggen går det i oktober och
november att urskilja fyra blogginlägg som refererar till den tryckta upplagan.
Samtliga fyra inlägg kan antas ha informerande karaktär. Den 22 oktober skriver hon
till exempel om att hon ska gå på ”stan” och leta efter saker i färgen orange till köket.
Hon avslutar:
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”Sen ska jag läsa senaste ELLE!”

Några dagar innan detta blogginlägg, finns också inlägg som visar den tryckta
upplagan. I ett blogginlägg den 21 oktober ligger en video uppe där ELLE nummer 11
bläddras igenom. Ett liknande blogginlägg återfinns också den 15 november, där
nummer 12 bläddras igenom. På så sätt får man en snabb liten visning av vad som
finns i tidskriften. Den 20 oktober finns också ett inlägg med rubriken ”NYA NUMRET I
BUTIK NU!”. Detta inlägg innehåller en bild på framsidan av den tryckta upplagan.
Något som är mer vanligt förekommande, är referenser till saker som skrivs på
hemsidan. Totalt 16 blogginlägg under de två undersökningsmånaderna har sådana
hänvisningar. I 14 av dessa blogginlägg går det att urskilja en dominant informerande
karaktär. I ett inlägg den 13 oktober står det till exempel;
”Varje torsdag så gör jag en trendrapport här på Elle.se. Idag så ligger materialmix på kartan. Ni
kan läsa hela artikeln HÄR!”

”Ni kan läsa hela artikeln HÄR!” är en länk som går till artikeln i fråga, som ligger
utanför bloggen.
I två av dessa 16 blogginlägg går det istället att urskilja frågande tendenser. Ett
exempel är ett inlägg den 10 oktober som inleds med två bilder på tidningar, en dator
och Emma Elwin. Under bilderna står det;
”Så här såg de ut när Lisa hade spånmöte inför hösten och vintern för Elle.se. Kan inte ni säga om
det är något ni saknar? Eller jag vet vi kör frågestund också.”

Detta inlägg har hela 33 kommentarer där läsarna ställer frågor och ger tips om vad
som kan förbättras. Ett exempel är följande kommentar;
”Jag tycker att det skulle vara fint om ni kunde göra några små designändringar på sidan. Annars
tycker jag den är väldigt bra. Om ni skulle kunna byta till lättare kommentarsgrej till bloggarna.
Sen vill jag bara säga att ditt hår är jättefint på den bilden. Jobbar du som frilansare eller jobbar
du heltid på Elle? Kan du inte berätta mer om ditt jobb. Tycker allt moderelaterat är väldigt
spännande och roligt.”

Referenser som handlar om ELLE, och inte går att räkna till den tryckta upplagan eller
webbsidan, är lätträknade. Endast ett sådant inlägg förkommer under dessa två
månader;
”Igår kväll hade Elle ett supermysigt event med Calvin Klein…”

Denna referens kan istället räknas till ELLE i stort. Några referenser till övriga bloggar
på hemsidan går inte att hitta under oktober och november månad. Vid ett tillfälle, den
14 oktober, refererar dock Emma Elwin till SOLOs bloggare Annika Norman
(Modebloggen), och länkar hennes blogg. Detta i samband med en fotografering. Något
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blogginlägg som handlar om sådant som har med juridiska frågor och rättstvister
förekommer inte.
5.3.1.2 Bloppis
Bloggen Bloppis drivs av de som arbetar på ELLE-redaktionen. På bloggen lägger
redaktionen ut bilder på kläder som de själva har använt och vill sälja vidare. I
bloggpresentationen till höger i bloggen står följande;
”Här lägger redaktionen ut gamla favoritplagg och frånvuxna fynd- i alla möjliga storlekar,
märken och prisklasser. En helt vanlig bloppis- men ovanligt bra.”

I varje blogginlägg finns uppgifter om plagget ifråga (storlek, material, skick, nypris
och bloppispris) och en förklaring till hur man köper plagget. Denna förklaring ser
vanligtvis ut på följande sätt:
”Först till kvarn gäller, maila xxxx@elle.se och skriv Bloppis i ämnesraden”

Om och när klädesplagget i fråga är sålt, läggs ordet ”SÅLD” till i rubriken och den text
som finns i blogginlägget stryks över.
I oktober publicerades sammanlagt 27 blogginlägg, vilket ger ett genomsnitt på
ungefär 0,87 inlägg per dag. I november återfinns 14 blogginlägg, vilket ger ett
genomsnitt på ungefär 0,47 inlägg per dag. Kommentarer på dessa blogginlägg är
ovanliga. De 41 inlägg som publicerades under oktober och november månad har
nämligen bara totalt fem kommentarer. En bättre mätsticka på bloggens popularitet
kan vara hur många plagg som sålts. I oktober har 26 av 27 klädesplagg sålts och i
november ligger den siffran på 13 av 14 plagg.
Kategorierna är tydligt framlagda och återfinns till höger i bloggen. De kategorier
som finns, är sådant som säljs. Säljs en kjol, hamnar alltså detta inlägg under kategori
”Kjolar”. Indelningen i kategorier underlättar för läsare som är ute efter något specifikt
klädesplagg. Dessa kategoriindelningar syns i tabellen i bilaga 3 tillsammans med
siffror om uppdatering. Viktigt att tillägga är att vissa blogginlägg hamnar under fler än
en kategori.
Bloggen Bloppis fungerar, som klargjort, enbart som en loppis i bloggform. Några
referenser till den tryckta upplagan av ELLE, hemsidan Elle.se, övriga bloggar på
hemsidan eller ELLE i stort förekommer därför inte. Inte heller blogginlägg som
handlar om konkurrensen eller sådant som har med juridiska frågor och rättstvister
att göra finns att hitta i bloggen.
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5.3.2 SOLO
5.3.2.1 Karin Nordin – en chefredaktörs dagbok
Karin Nordin tydliggör redan i inledningsstadiet att hon är chefredaktör för SOLO.
Denna information finns på hemsidans förstasida http://solomag.se, och återkommer
som titel i bloggens header på http://solomag.se/karin. Under oktober månad
publicerade hon 63 inlägg, vilket ger ett genomsnitt på ungefär 2,03 inlägg per dag.
Under november publicerades också 63 inlägg. Eftersom november månad innehåller
en dag mindre än oktober, blir genomsnittet något högre och uppgår i 2,1 inlägg/per
dag.
Ämnen som behandlas i bloggen klargörs genom en indelning i kategorier. Dessa
kategorier är 18 till antalet. Karin Nordin åtskiljer sådant som hör till tidskriften och
sådant som hör till privatlivet i denna kategoriindelning. De kategorier som har en
extra tydlig koppling till SOLO är totalt sex stycken. Övriga kategorier uppgår alltså till
tolv stycken. Enligt tabellen som återfinns i bilaga 3 går det att utläsa att de mest
uppdaterade kategorierna är; ”Personligt”, ”På redaktionen” och ”Om SOLO”.
De kategorier som har en stark anknytning till tidskriften är; ”Bakom kulisserna”, ”I
senaste numret”, ”Om SOLO”, ”Omslag”, ”På redaktionen” och ”Tävla med SOLO”. I
oktober månad återfinns 22 inlägg som faller under någon av dessa kategorier. I
november är den siffran 24. Detta ger en totalsumma på 46 av 126 blogginlägg. Det
går alltså att utläsa att åtminstone en tredjedel av blogginläggen har en stark
anknytning till SOLO bara genom att titta på kategoriindelningen. Den verkliga siffran
på blogginlägg med anknytning till SOLO är dock något högre än så. Vid en närmare
granskning går det att se att sådana referenser också förekommer i blogginlägg som
faller under övriga kategorier. Sammanlagt dessa två månader går det att urskilja 58
inlägg som på något sätt refererar till SOLO. I flertalet fall berör ett och samma
blogginlägg både referenser till den tryckta upplagan och hemsidan. Det är också
vanligt att de refererande blogginläggen innehåller både information, frågor och
uppmaningar. Här har jag valt att dela in dem efter det dominerande karaktärsdraget
på blogginläggen, eftersom det är så många blogginlägg det handlar om.
Referenser till den tryckta upplagan är förhållandevis vanligt förekommande.
Sammanlagt under dessa månader, refererar 31 blogginlägg till den tryckta upplagan.
Majoriteten av dessa referenser, 24 av 31, har en stark informativ karaktär. Ett
exempel på ett sådant blogginlägg, är den 25 oktober, då en bild på Karin Nordin med
stora örhängen publicerats. Texten som följer denna bild är följande;
”En annan trend ni kan se mer av i senaste SOLO är stora, och framförallt långa, örhängen. Jag
älskar det! Här är jag i ett par rejält oversizade.”

Även frågande blogginlägg berörande den tryckta upplagan förekommer då och då.
Sammanlagt kan sex frågande referenser återfinnas under dessa två månader. Den 19
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oktober innehåller ett inlägg en frågeundersökning, där frågan ”Brukar du läsa SOLO?”
ställs. Svarsalternativen lyder ”Ja, varje nummer”, ”Nej, inte så ofta”, ”Ja, jag är
prenumerant” och ”Ja, då och då”. Totalt 108 personer har svarat på frågan. Det
vanligaste svaret är ”Ja, varje nummer” följt av ”Ja, då och då”, ”Nej, inte så ofta” och ”Ja,
jag är prenumerant”.
Den 22 november publicerades ett inlägg med rubriken ”I en butik nära dig” med en
bild på det senaste numret av SOLO och texten;
”Ni missar väl inte senaste numret?”

Ett annat exempel på frågande inlägg angående den tryckta upplagan, som är
publicerat den 12 november, visar en bild från Karin Nordins hem med följande text;
”Det här nyinflyttade rottingbordet är en riktig favorit hemma. Har länge velat ha just ett
rottingbord, lite solblekt så där. Gissa om jag blev glad när vi hittade precis ett sådant - dumpat
på en gata. Hur bra är inte det? Askfatet är en annan favorit, från Versace. Gillar ni
inredningstips? Vill ni att vi skriver mer om inredning i SOLO? Har funderat på det.”

Uppmanande inlägg angående den tryckta upplagan är ovanligare, men förekommer i
ett fall genom en bild på ett mineralpuder och följande text;
”Det här mineralpudret följer med senaste SOLO. Glöm eventuella fördomar om så kallat
tidningssmink - det här är bra!”

I detta inlägg, som publicerades den 25 oktober, uppmanar alltså Karin Nordin sina
läsare att glömma eventuella fördomar om tidningssmink.
Blogginlägg med referenser till hemsidan och övriga bloggar på hemsidan,
förekommer sex gånger. Endast en sådan referens har informerande karaktär, och
detta inlägg publicerades den 8 november. Rubriken ”Ny bloggare på Solomag.se”, följs
med en bild på den nya bloggaren och följande text;
”Bilden föreställer Tilda Fingal, nyrekryterad storbloggare hit till Solomag.se. Jag fick ett så himla
bra intryck av Tilda (eller Mathilda som hon heter egentligen) när jag skrev till henne för ett par
veckor sedan för att erbjuda henne att flytta sin blogg hit. Hon är så himla trevlig, vilket jag
tycker man märker genast när man läser hennes blogg. Tilda bor i Glyfada, Grekland (där man
inte verkar märka särskilt mycket av landets djupgående ekonomiska kris...) och har precis blivit
mamma till en liten dotter. Följ hennes blogg, och liv, här. Ni kommer också träffa på Tilda i
magasinet, där alla våra bloggare dyker upp då och då.”

I texten är ”Tilda Fingal” och ”här” länkar till Tilda Fingals blogg. I detta inlägg gör
också Karin en liten referens till den tryckta upplagan, där hon menar att alla bloggare
dyker upp då och då.
Fyra blogginlägg av dessa sex har en dominerat frågande karaktär. Ett sådant inlägg
publicerades den 14 oktober med rubriken ”Vill du modeblogga hos oss?”;
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”Bloggar du på din fritid? Är du duktig på det? Älskar du mode, text och bild? Bra! Vi håller på att
uppdatera Solomag.se och söker nu en modebloggare som vill hålla till hos oss.
Vad vi kan erbjuda:
* Du får chansen att nå ut till många nya läsare (Solomag.se har cirka 200 000 unika besökare
per månad och växer).
* Din blogg blir exklusivt marknadsförd i SOLO.
* Du får en lättskött och bra bloggplattform med flera roliga funktioner.
* Du kan, om du så önskar, få professionell feedback och hjälp från SOLO-redaktionen.
* Chansen finns också att få göra redaktionella uppdrag för SOLO och SOLO Mode – om du är
riktigt duktig.
* Om din blogg är, eller blir, välbesökt så erbjuder vi även ersättning.
Gör så här:
Berätta lite om dig själv (basinfo som ålder, intressen, sysselsättning, favoritdesigners) och länka
till din nuvarande blogg. Mejla till karin.nordin@fridaforlag.se och skriv "Modeblogg" i
ämnesraden. Tyvärr kommer jag inte ha möjlighet att svara på alla mejl, det är inte för att jag är
dryg utan beror helt enkelt på tidsbrist. Välkommen att höra av dig!”

Ett inlägg är också uppmanande, där hon vädjar till sina läsare att hjälpa henne, och
återfinns den 30 oktober;
”… Brukar kalla henne Celeb-Anna eftersom kändissidorna i SOLO har vinjetten "Solo Celeb." Nu
vill jag att Anna ska börja blogga, naturligtvis här på Solomag, men hon är inte särskilt
lättövertalad och jag har drivit en sorts tjatkampanj länge nu. Hjälp mig!”

Totalt 21 blogginlägg handlar om SOLO i stort. Endast en av dessa inlägg har frågande
karaktär, medan övriga 20 framförallt är informerande. Ett exempel på ett
informerande inlägg om SOLO i stort, är ett inlägg som publicerades den 10 oktober;
”Möte med våra nya säljare, de är så duktiga och ambitiösa – och fulla av smarta idéer! Bra dag
det här!”

Blogginlägg som handlar om konkurrensen eller juridiska frågor förekommer inte
under oktober och november månad.
5.3.2.2 Modebloggen
Modebloggen drivs av Annika Norman, som också är moderedaktör på SOLO. Detta
tydliggörs i bloggens header genom raderna ”En moderedaktörs vardag”. Någon
information om detta går dock inte att finna på förstasidan, till skillnad från Karin
Nordin. Under oktober månad publicerade Annika Norman 26 blogginlägg, vilket ger
ett genomsnitt på ungefär 0,84 inlägg per dag. Under november låg siffran på 21, vilket
ger ett genomsnitt på 0,7 blogginlägg per dag.
I likhet med Karin Nordins blogg, tydliggörs de ämnen som behandlas i bloggen
genom en klar indelning i kategorier. Även Annika Norman åtskiljer sådant som hör till
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arbetet på SOLO och sådant som hör till privatlivet genom denna indelning.
Kategorierna är här tio till antalet, och de kategorier som har en tydlig koppling till
SOLO är fyra. Tabellen i bilaga 3 presenterar även här samtliga kategorier och antalet
inlägg som faller under varje kategori under de undersökta månaderna. Viktigt att
tillägga är att vissa inlägg faller under fler än en kategori.
Vanligast uppdaterade kategorier är alltså; ”Mode”, ”Jobb” och ”Personligt”.
De kategorier som har en stark anknytning till tidskriften är; ”Bakom kulisserna”,
”Jobb”, ”På redaktionen” och ”SOLO”. I oktober månad faller 10 blogginlägg under
någon av dessa kategorier. I november ligger denna siffra på 9. Totalt går det alltså att
utläsa att åtminstone 19 av 47 blogginlägg en tydlig koppling till SOLO.
I själva verket uppgår blogginläggen som har en anknytning till SOLO till 25
stycken, då referenser också återfinns i övriga kategorier. Samtliga 25 blogginlägg kan
antas vara informativa i sin karaktär.
Referenser till den tryckta upplagan är det som är vanligast förekommande, då 16
inlägg av dessa 25 på ett eller annat sätt refererar till denna. Den 29 oktober
publicerades till exempel ett inlägg med rubriken ”Lördag: plåtning”, fyra bakom
kulisserna-bilder och följande text;
”Idag befinner jag mig i Niklas studio vi ska plåta fem riktigt snygga tjejer, ni får se resultatet i
SOLO nummer 1. Emma som var först ut är strax klar men nu gick kameran sönder så det blir ett
litet break. Jag underhåller mig med kaffe och min bilblandning. Hittade inte de med strössel
imorse så jag får kompensera med de här. Känns i alla fall bra med kläderna, var ju lite orolig
men tjejerna verkar helnöjda. Jag hade visserligen inte vågat säga annat om jag var i deras
situation...”

Totalt nio blogginlägg berör SOLO i stort. Den 31 oktober skriver Annika Norman;
”Idag kommer två nya praktikanter till SOLO. Såhär fin är platsen bredvid mig just nu. Jag kände
att jag också ville vara praktikant och få mitt skrivbord organiserat, städat och pyntat med
matchande parfymflaskor. Johanna sa då att det säkerligen inte skulle vara ett problem att få
önskan uppfylld, att jag skulle jobba gratis i en månad hade bara varit uppskattat. Jag tror att
jag istället väljer att tänka tillbaka på min praktikperiod som var så himla rolig. Träffade Angelica
som blev min allra första Stockholms-kompis, kände ju inte en kotte när jag flytta upp, fick lära
mig en massa och bäst av allt: fick så småningom jobbet som moderedaktör på SOLO. Det hade
jag nog aldrig trott för fyra år sedan. Men man kan lära sig det mesta, det är bevisat. Snart ska
jag lägga över mitt pågående jobb på ett usb och knalla ner till redaktionen. Ses lite senare!”

Några referenser till hemsidan och andra bloggare på hemsidan förekommer inte
under de två undersökningsmånaderna. Inte heller blogginlägg som handlar om
konkurrensen eller juridiska frågor förekommer.
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5.3.3 VeckoRevyn
5.3.3.1 PT-Fia
Sofia Sjöström, mer känd som PT-Fia, skriver som sagt för VeckoRevyn både på nätet
och i den tryckta upplagan. Denna information är lättillgänglig då den ingår i hennes
personliga presentation på bloggen, http://blogg.veckorevyn.com/ptfia. Som tidigare
nämnt driver PT-Fia sitt eget företag inom personlig träning och hälsa. I
presentationstexten länkar hon också till denna sida. Hon nämner själv, i VeckoRevyns
tryckta upplaga, att hennes karriär tog fart efter att ha varit personlig tränare till
Blondinbella i ett par månader. Bloggen är i dag Sveriges största blogg med fokus på
hälsa och träning. Under oktober månad publicerades 106 inlägg, vilket resulterar i ett
genomsnitt på ungefär 3,42 inlägg per dag. I november publicerandes sammanlagt 84
inlägg, vilket ger ett genomsnitt på 2,8 inlägg per dag.
De ämnen som behandlas i bloggen visas genom en indelning i sammanlagt 21
kategorier, som visas i tabellen i bilaga 3. Utifrån tabellen är det tydligt att den kategori
som uppdateras mest frekvent är ”Fia äter”. ”Fia säger”, ”Fia tipsar”, ”Fias vardag” och
”Fia svarar” ligger också i toppen uppdateringsmässigt.
PT-Fias kategoriindelning skvallrar inte särskilt mycket om referenser till
VeckoRevyn. Istället krävs en noga genomläsning av för att urskilja sådana referenser.
Under oktober och november månad återfinns totalt 14 inlägg som på något sätt
refererar till VeckoRevyn. Totalt tolv av dessa innehåller referenser till den tryckta
upplagan, fyra till hemsidan och två till VeckoRevyn i helhet (vissa blogginlägg
refererar till både den tryckta upplagan, hemsidan och VeckoRevyn i helhet).
Vanligast bland de inlägg som refererar till den tryckta upplagan är en informativ
approach (totalt sju stycken). Ett exempel är ett inlägg som publicerades den 4
november, där det står följande;
”Min helg startade med en intensiv intervjudejt med våra skidstjärnor Anja Pärson och Jens
Byggmark. Jag frågade ut dem om allt från jantelagen och favoritfrukosten till antistress och
självkänsla. Resultatet får ni se i kommande nummer av Veckorevyn. Tillsvidare bjuder jag på en
tjuvkik:”

Detta följs upp med fyra bilder från intervjun.
Resterande fem blogginlägg blandar mellan att vara informativa, frågande och
uppmanande. I ett blogginlägg den 26 november är rubriken till exempel ”MISSA
INTE!” och följs upp med texten;
”Har ni hunnit läsa nya numret av Veckorevyn? Den här gången visar jag utomhusträning, svarar
på frågor om bla. pulverdieter och acne och ger ett smarrigt recept på bästa fisken.”

Därefter följer tre bilder på den tryckta upplagan. Inlägget avslutas med;
”Redaktionen har även listat vassa kvinnor att hålla ögonen på i framtiden, ut och läs!”
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Referenser till hemsidan förekommer som omnämnt också. Dessa är alla
informerande. Den 3 oktober skriver PT-Fia;
”Jag vill bara meddela att det kan vara tekniska problem under dagen då vi flyttar blogg och
arkiv till min nya plats. När allt är färdigt kommer ni automatiskt slussas vidare till min nya
adress så håll ut.”

Senare samma dag finns ytterligare en uppdatering som hänger ihop med
ovannämnda;
”Jag vill bara säga hur fantastiskt roligt det känns att ÄNTLIGEN få vara här på Veckorevyn.com
officiellt!”

Inlägg som behandlar VeckoRevyn i helhet förekommer också. Dessa är informerande.
Den 18 november står det till exempel;
”Jag har svårt att förstå att det redan gått en månad sen det första numret med mina sidor som
VR:s Träningsprofil landade i hyllorna. Jag sitter redan med deadlines för nummer 2 och snart 3
och nyper mig som vanligt i armen. Jag kan tillägga att jag förstår varför jag drömde om att
jobba på den här redaktionen när jag var liten, tjejerna som skapar den här tidningen är
fantastiska och har tagit emot mig med öppna armar. Jag sitter hos dem och jobbar en gång i
veckan och det har blivit lite av veckans höjdpunkt!”

Några referenser till övriga bloggar på hemsidan finns inte. Blogginlägg som handlar
om konkurrensen eller juridiska frågor förekommer inte heller under oktober och
november månad.
5.3.3.2 Helen Torsgården
Helen Torsgården är, som tidigare nämnt, makeupartist. På sidan av detta bloggar hon
på VeckoRevyns hemsida och skriver i den tryckta upplagan. Någon information om
det sistnämnda är dock inte det lättaste att hitta på bloggen, då den personliga
informationen inte innehåller någon sådan information. Arkivet på bloggen sträcker
sig tillbaka till september 2011, men i den personliga informationen finns en länk till
föregående blogg som har ett arkiv ända tillbaka till juli 2009. Under oktober månad
publicerades totalt 91 blogginlägg, medan denna siffra i november bara uppgår till 58
inlägg. Antalet publicerade inlägg per dag ligger alltså i oktober på ungefär 2,94 och i
november på 1,93.
De ämnen som behandlas i bloggen visas även här genom en indelning i
sammanlagt 21 kategorier, som visas i tabellen i bilaga 3. I tabellen syns det tydligt
vilka kategorier som uppdateras mest; ”Dagens makeup” och ”Produkter och
recensioner”.
I Helen Torsgårdens kategoriindelning går det inte heller att urskilja någon kategori
med särskilt stor anknytning till VeckoRevyn. En genomgång av bloggarkivet visar
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dock att det finns fem referenser till VeckoRevyn i oktober och november månad.
Dessa behandlar alla den tryckta upplagan. En av dessa fem har dessutom en koppling
till hemsidan.
Referenserna är i tre av fem fall strikt informerande. Den 13 november finns
följande inlägg, som exemplifierar detta;
”Här kommer den lila sminkningen som ni kan se i Veckorevyn på min sida just nu. Ni som missar
det, här är den:”

Detta följs upp med bilder och instruktioner till sminkningen.
Den 27 november finns också en referens till den tryckta upplagan som har en mer
frågande ton;
”Ni har väl inte missat mina sminktips och tutorials i nya numret av Veckorevyn?”

Detta följs upp med ett foto på hennes sida i den tryckta upplagan.
Ett av dessa fem blogginlägg har både en koppling till den tryckta upplagan och
hemsidan. Detta blogginlägg kan antas vara både informerande och uppmanande och
finns att hitta i arkivet den 26 oktober;
”Ni har ju inte missat att jag har börjat blogga för VeckoRevyn, Sveriges bästa tidning! Min
personliga favorit. Från och med nu kommer ett ännu tjockare nummer, en gång i månaden.
Extra mycket läsning! ... och en gnutta hiilen!! ☺ Shopping, kläder, smink, skönhet, kändisliv,
relationer, sex, kärlek och karriär – bland mycket annat. MISSA INTE DET! Just nu finns ett
premiärerbjudande, 3 nr för bara 98 kr! Klicka HÄR för att komma till sidan.”

”HÄR” är en länk till Bonnier Tidskrifter. I ovanstående blogginlägg uppmanar alltså
Helen Torsgården sina läsare att börja prenumerera på VeckoRevyn. Hon informerar
också läsarna om vad som är nytt med VeckoRevyn. Några referenser till övriga
bloggar på hemsidan går inte att finna. Sådant som handlar om konkurrensen eller
juridiska frågor förekommer inte heller under de två undersökningsmånaderna.

5.5 Bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan
Hur ofta nämns ordet ”blogg*” i pappersupplagorna? Refererar den tryckta upplagan till
bloggar/bloggare i allmänhet? Refererar den tryckta upplagan till de bloggar som finns
tillgängliga på den egna hemsidan? Vilka kopplingar går att se mellan det de utvalda
bloggarna skrivit på bloggen respektive i den tryckta upplagan?

5.5.1 ELLE
ELLE nummer 11 är 308 sidor, och nummer 12 är 292 sidor. Ordet ”blogg*”
förekommer fyra, respektive fem gånger i dessa nummer, vilket ger en liten föraning
om att tidskriften inte innehåller särskilt mycket som handlar om bloggar. Istället är de
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övergripande rubrikerna; ”Reportage”, ”Mode”, ”Skönhet & Hälsa” och ”Livsstil”. I båda
numren går det dock att läsa Emma Elwins sida, vilken kallas för ”Emma fixar”.
På sida 187 i nummer 11 finns hennes sida, där det också går att läsa att detta är
”NYTT I ELLE”. Därefter står rubriken ”emmas bästa STILSÄKERT FIX” med följande
text;
”Moderedaktör Emma Elwin ger dig sina bästa stylingtips. Mer inspiration i Emmas blogg,
Emsedge.elle.se!”

På sidan går det att läsa om diverse stylingtips och ”gör det själv-tips”. I nummer 12
går det istället att finna hennes tips på sidan 207. Där ligger informationen om att det
är ”NYTT I ELLE” kvar och likaså rubriken. Rubriken följs upp med texten;
”Vår pyssligaste moderedaktör ger dig sina bästa stylingtips. Mer inspiration i hennes blogg,
Emsedge.elle.se!”

Detta följs även här upp med stylingtips och ”gör det själv-tips”. I ett stycke som
handlar om hur man kan fixa sin egen ”krage och hårband á la LV”, refererar också
texten till hemsidan Elle.se;
”Mönster för kragen finns att ladda ner på Elle.se”

En referens till bloggen ”Bloppis” går också att finna i den tryckta upplagan. I nummer
11 nämner chefredaktören bloggen i sitt intro, och menar att hon ”flyttar kläder från
förr till det förflutnas första hållplats Myrorna eller ELLEs Bloppis”. En referens till
bloggen ”Elle-galan 2012” går att finna i form av en annons i nummer 12 där läsarna
uppmanas att gå in på bloggen för att kunna kika in bakom kulisserna. Några andra
referenser till bloggarna på hemsidan går inte att finna.

5.5.2 SOLO
Både SOLO nummer 11 och 12 är 116 sidor långa. I nummer 11 förekommer ordet
”blogg*” 32 gånger. I nummer 12 förekommer ordet ”blogg*” hela 51 gånger. Detta
skvallrar om att den tryckta upplagan i relativt stor mån även använder bloggar.
Karin Nordin skriver i varje nummer en krönika som finns alldeles i början av
tidskriften, kallad ”Chefred-Karins sida”.
Efter detta finns det i början av varje nummer ett antal sidor kallade ”Aktuellt”. Där
kan man läsa om det senaste inom mode, skönhet, form, blogg och sex. På dessa sidor
finns också bilder på de anställda. Annika Norman håller i modesidan, Viola Holmgren
(Killer Colours) håller i skönhetssidan och Johanna Frölander skriver formsidan. Alla
dessa tre personer bloggar/har bloggat på hemsidan. ”På Aktuellt blogg”, som kommer
därnäst kommenterar SOLOs bloggexperter det senaste inom bloggvärlden. Dessa får
dock inte något utrymme på hemsidan. I varje nummer tilldelas också bloggprofilen
Calle Schulman en sida kallad ”Sista skriket med Calle Schulman”. Inte heller han finns
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på Solomag.se. Mer tydliga referenser till de bloggar som förekommer på Solomag.se
förekommer. På sidan 10 i nummer 11 står det;
”PÅ SOLOMAG.SE HITTAR DU VÅRA HETA BLOGGAR!”

I nummer 12 finns en artikel skriven av Adriana Engström, som bloggar under namnet
”Khuyay”. På denna sida finns en referens till hennes blogg;
”På Solomag.se hittar du ”Khuyay – lesbisk kärlek, peace, love and a lot of lovemaking”. Där
skriver Adriana om frågor som rör homosexualitet, hon bloggar också om sin vardag och om
kärleken till flickvännen Bea. Om du vill komma i kontakt med Adriana, kanske för att ställa en
fråga eller få lite support, så hittar du hennes mejladress där.”

I nummer 12 återfinns också en annons med texten;
”Är du SOLOS NÄSTA BLOGGARE? Surfa in på Solomag.se så får du veta mer!”

Referenser till andra bloggare (som inte finns på Solomag.se) förekommer i både
nummer 11 och 12. Förutom på ”Aktuellt blogg” går det i nummer 11 att läsa reportage
och intervjuer med bloggprofilerna Annie Löfblad, Andreas Wijk och Andrea Hegard. I
nummer 12 finns det reportage och intervjuer med Kenza Zuitonen, Andreas Wijk och
Angelica Blick. Alla dessa kan antas vara kända profiler inom bloggosfären.

5.5.3 VeckoRevyn
VeckoRevyns tryckta upplagor nummer 23 och 24 är båda 124 sidor långa. I nummer
23 förekommer ordet ”blogg*” 26 gånger, och i nummer 24, 39 gånger. Detta tyder på
att VeckoRevyns tryckta upplaga, i likhet med SOLO innehåller en hel del information
om bloggar.
I både nummer 23 och 24 tillägnas bloggarna Jennifer Åkerman, Helen Torsgården
och PT-Fia sidor i den tryckta upplagan. I nummer 24 finns också en sida där Amanda
Astor tipsar om sina favoriter från modevärlden. Jennifer Åkerman rapporterar på sin
halvsida direkt från Hollywood där läsarna får följa med i hennes ”LA-life och få en
inblick i det senaste och hetaste”. I nummer 23 syns hon även på ytterligare en sida,
där läsarna uppmanas att ”Sno stilen av Jennifer Åkerman”. Helen Torsgården tipsar på
sin sida om det ”bästa och hetaste från beautyvärlden”. PT-Fia tillägnas i både nummer
23 och 24 två sidor i den tryckta upplagan där hon ”peppar och ger grymma träningsoch hälsotips”.
På alla dessa sidor finns referenser till bloggen i fråga i form av en faktaruta med
texten ”LÄS MIN BLOGG PÅ VECKOREVYN.COM”.
I båda numren av den tryckta upplagan finns ett avsnitt med ”Månadens hetaste
lista”. I nummer 23 finns ”Nya ansikten på Veckorevyn.com” med på denna lista med
bilder på PT-Fia, Helen Torsgården och Molly Sandén och följande text;
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”Under hösten har vi kompletterats med ett gäng nya proffsiga superbloggare på
Veckorevyn.com. Det är den personliga tränaren Fia (som bland annat har varit PT åt
Blondinbella) som nu har sin träningsblogg hos oss, makeup-artisten Helen Torsgården som
bjuder på helt fantastiska sminkningar i sin blogg och så sångerskan och artisten Molly Sandén
som anslutit sig till VeckoRevyns gäng. Snart kommer vi också att avslöja vår nya modebloggare,
så håll utkik!”

I nummer både nummer 23 och 24 finns också en annons med bilder på dessa tre
bloggare och texten;
”Träffa våra nya superbloggare – varje dag på: Veckorevyn.com. Under hösten har vi på Sveriges
största magasinsajt för unga kvinnor – Veckorevyn.com – uppdaterats med en rad nya,
spännande bloggstjärnor. Några av dem är: Underbara artisten Molly Sandén som bjuder in dig
till hennes spännande liv! Vår nya grymma sminkbloggare Helen som lär dig lägga fantastiska
sminkningar! Härliga PT-Fia har Sveriges största tränings- och hälsoblogg med pepp, smarta tips
och inspiration!”

Petter Jansson, som bloggar på VeckoRevyns hemsida under namnet ”Petters mode”
syns också i ett fall i den tryckta upplagan. I nummer 24 berättar han, tillsammans med
andra kändiskillar om sitt mest pinsamma sexminne. På sidan står det ”Petter Jansson,
26, VR-bloggare” följt av hans svar.
I varje nummer har också VeckoRevyn med ett avsnitt där kändisar får tycka till om
tidskriften. I nummer 24 berättar Clara Lidström, bloggare;
”Jag tycker om VeckoRevyn för att den tidigt uppmärksammade bloggarnas makt och
inflytande…”

I båda numren syns även andra bloggare (som inte bloggar under Veckorevyn.com).
Humorbloggaren Egoina skriver till exempel en krönika i varje nummer. I nummer 23
syns även bland annat bloggarna Jockiboi, Linn Herbertsson, Cimon Lundberg och
Annika Marklund och i nummer 24 Angelica Blick, Ana Gina, Elin Kling, Hanapee, Jackie
Ferm och Michaela Forni – alla förhållandevis kända inom bloggvärlden.
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6. Analys
I detta kapitel analyseras de resultat jag kommit fram till i denna undersökning. Dessa
resultat kopplas också samman med de teorier som presenterades i kapitel 3. Analysen
är i likhet med resultatkapitlet uppdelad i fyra delar; (1) bloggens plats och utrymme på
hemsidan, (2) bloggarna på hemsidan, (3) de utvalda bloggarnas innehåll och sätt att
referera och slutligen (4) bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan.

6.1 Bloggens plats och utrymme på hemsidan
ELLEs förstasida innehåller mycket information och bloggarna som finns tillgängliga
tilldelas inte särskilt stor plats. Istället är det enkelt att urskilja att artiklar och
modebilder får den största uppmärksamheten. Detta kanske inte kan antas vara så
konstigt i sig, då ELLE främst profilerar sig som en modetidning. I SOLOs fall är det
istället tydligt att hemsidan innehåller mindre information och att bloggarna tilldelas
stort utrymme. Utan bloggarna hade hemsidans innehåll enkelt kunnat kännas en
aning platt, då den till skillnad från ELLEs och VeckoRevyns hemsidor inte innehåller
några fristående artiklar och liknande material. VeckoRevyns hemsida ger en
uppfattning om fylligt och rikt innehåll. Det som får störst uppmärksamhet på
hemsidan tycks vara bloggarna. Förstasidan erbjuder direkt tydlig information om de
populäraste bloggarna som finns och länken till bloggsidan har särskiljts från övriga
länkar med hjälp av annorlunda färg, storlek och typsnitt. Haig framhåller att det är
viktigt att hemsidan ger ett starkt intryck och fångar besökarens intresse direkt
(2000:31). Han menar också att människor lätt blir uttråkade och att det därför är
viktigt att förse besökaren med fyllig och relevant information (2000:36). Med detta i
åtanke skulle jag säga att samtliga tidskrifter lyckas bra, även om hemsidorna ser olika
ut och trycker på olika saker.
Enligt Haig bygger starka relationer på tillit. För att bygga tillit till sina kunder,
menar han att organisationer bör registrera sitt domännamn. Information och bilder
på de anställda ger också ett mer förtroligt intryck (2000:37-38). Information och
bilder på de som bloggar och på de anställda förser samtliga hemsidor sina läsare med.
Medan både ELLE och VeckoRevyn har registrerat sina tidskriftsnamn som
domännamn för hemsidorna, heter dock SOLOs hemsida Solomag.se. Detta kan skapa
en viss förvirrig om man inte sedan tidigare känner till hemsidans namn. Googlar man
på ”Solo” kommer dock Solomag.se upp som första alternativ.
Vidare menar Haig att det är viktigt att hemsidan är användarvänlig (2000:36).
ELLEs hemsida är tydligt strukturerad, trots att den innehåller mycket information.
Det är enkelt att navigera sig runt på hemsidan då de översta länkarna alltid är synliga.
Det är också enkelt att hitta till de olika bloggarna, då bloggarna listas högst upp i
menyraden. Dessutom ser strukturen på alla ELLEs bloggar ungefär likadan ut, vilket
gör dem enkla att förstå sig på. Eftersom ELLEs logotyp alltid är synlig högst upp på
sidan, ger detta ytterligare en igenkänningsfaktor. Även SOLOs hemsida är lätt att
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förstå sig på. Informationen är uppdelad på ett tydligt sätt och i likhet med ELLEs
hemsida ligger headern och samtliga länkar alltid kvar oberoende av vilken
underliggande sida man befinner sig på. Bloggarnas struktur ser även här ungefär
likadan ut. VeckoRevyn skiljer sig från övriga i det avseende att den underliggande
bloggsidan inte innehåller förstasidans header och länkar. Istället har en ny header och
nya länkar fått ta plats. Den omdirigering som sker i och med att man trycker på
länken ”VeckoRevyn blogg” upplevs dock inte särskilt förvirrande. Genom ett klick på
den fjärde länken, ”VECKOREVYN”, kommer man enkelt tillbaka till VeckoRevyns
förstasida.
Trots att de tre hemsidorna ser annorlunda ut och ger bloggarna olika stort
utrymme och uppmärksamhet, är det tydligt att alla tre tidskrifter försöker skapa ett
mervärde med hjälp av bloggarna. Dessutom ger bloggarnas funktioner möjlighet till
dialog där läsarnas kommentarer kan komma att påverka det som skrivs. Om läsarna
känner sig manade att kommentera, får tidskriften också utökad kunskap om
målgruppen.
Haig nämner att Internet tillåter organisationer att se bortom så kallade
”gatekeepers” och kommunicera med målgruppen direkt (2000:3). Bloggen hjälper
denna direkta kommunikation avsevärt och erbjuder konstant kommunikation som
vem som helst kan ta del av. I VeckoRevyns fall har man även tagit det hela ett snäpp
längre, då det på hemsidan finns möjlighet för vem som helst att starta en blogg. Detta
pekar på att det blir allt viktigare att integrera och engagera målgruppen. VeckoRevyn
uppmuntrar alltså sina läsare till att ta större del i organisationen och skapa innehållet
tillsammans med dem. Genom att börja blogga på hemsidan, ökar också chansen till en
större och mer synlig blogg. Detta genom att chefredaktören antyder att VeckoRevyn
ständigt är på jakt efter ”VIP bloggare”. Dessutom tilldelas de ”senast uppdaterade”,
”premium”, ”mest lästa i veckan” och ”mest kommenterade” läsarbloggarna mer
uppmärksamhet.

6.2 Bloggarna på hemsidan
Att organisationer publicerar sådant som är relevant, är som sagt väldigt viktigt. Enligt
Haig, kan hjälp från en tredjepart vara till organisationens fördel i detta avseende.
Sådan hjälp kan också komma att öka uppmärksamheten från såväl onlinevärlden som
offlinevärlden. Enligt honom, är det därför smart att ta hjälp av kändisar, inkludera
kunder på hemsidan och även använda anställda på hemsidan som ansikten utåt
(2000:65). Det är något samtliga tidskrifter har tagit fasta på. Bloggarna på dessa tre
hemsidor skrivs av såväl kändisar, ”kunder” och anställda. Bland ELLEs tolv bloggar
återfinns både ansikten som är kända för den breda massan såsom Elsa Billgren och
Marie Serneholt, men också bloggar som är redaktionellt styrda. På SOLOs hemsida
ryms i dag totalt tio bloggar däribland fyra är skrivna av tjejer som jobbar på
redaktionen. VeckoRevyn har som nämnt en omfattande bloggportal där vem som
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helst kan starta en blogg. Det totala antalet bloggar denna portal inrymmer är svårt att
få något grepp om, men de bloggar som tilldelas störst uppmärksamhet är de så
kallade ”VIP bloggarna”. Dessa är totalt elva till antalet. Bland dessa bloggar går det att
hitta välkända namn som Molly Sandén och Sara Montazami. Ingen av dessa elva
bloggar är redaktionellt styrda, men flertalet bloggpersonligheter bland ”VIP
bloggarna” syns ändå i den tryckta upplagan med jämna mellanrum.
Samtliga tre tidskrifters hemsidor innehåller bloggar som skriver inom många olika
områden. ELLEs bloggar handlar om att från mode, smink, inredning och design till
träning och popstjärneliv. SOLOs bloggar innehåller bland annat mode, skönhet,
homosexualitet och livet utanför Sveriges gränser. VeckoRevyns bloggar innehåller, i
likhet med ELLE och SOLO, flertalet ämnen och inrymmer därför flera intressen. Man
kan bland annat läsa om mode, smink, träning, hår, resor och utlandsliv. Samtliga
tidskrifter kan därför antas fånga in många olika läsargrupper.
Dessa ämnen som det skrivs om i bloggarna matchar i sin tur de ämnen som de
tryckta upplagorna innehåller. Detta visar att tidskriften har ett samband mellan det
som publiceras online och det som händer i ”världen utanför Internet”. Enligt Haig är
detta av vikt, då organisationer som vill lyckas online måste kunna relatera till världen
utanför (2000:139). Mer om under punkt 6.4.

6.3 De utvalda bloggarnas innehåll och sätt att referera
De bloggar som har studerats är alltså; ”Emma Elwin” och ”Bloppis” på ELLEs hemsida,
”Karin Nordin” och ”Modebloggen” på SOLOs hemsida och ”Helen Torsgården” och
”PT-Fia” för VeckoRevyn. På de två bloggarna tillhörande ELLE, går det enkelt att ta del
av bloggarens roll gällande tidskriften. Så är även fallet när det gäller SOLOs bloggar.
Sådan information är också enkel att hitta på PT-Fias blogg. På VeckoRevyns blogg
tillhörande Helen Torsgården är det dock svårare att urskilja att hon även skriver för
den tryckta upplagan. I detta fall är en ökad transparens något att önska. Enligt Brian
Solis riktlinjer för hur personer i organisationer bör förhålla sig till sociala medier, är
det nämligen viktigt att tydliggöra vilken organisation man jobbar för. Detta ger i sin
tur en ökad trovärdighet (2010:196-199).
De sex undersökta bloggarna är alla också duktiga på att använda en personlig och
varumärkesbyggande ton. Ingen negativ information om konkurrenter går att finna.
Inte heller någon information om juridiska frågor, rättstvister och krissituationer går
att finna i de blogginlägg som publicerats under undersökningsmånaderna. Allt detta
enligt Solis rekommenderade riktlinjer (2010:196-199).
Samtliga sex bloggar innehåller kategoriindelningar, vilket är ett snabbt och enkelt
sätt att underlätta för besökaren. Kategoriindelningarna skvallrar om vilket innehåll
bloggen har och gör det enkelt för läsaren att navigera sig så att denne kan läsa om det
som är av störst intresse. Enligt det resultat jag har fått fram står det också tydligt att
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samtliga bloggar främst håller sig till sina respektive expertområden, vilket enligt Solis
också är att föredra (2010:196-199).
Uppdateringarna gällande dessa bloggar ser ganska olika ut. Flitigast uppdaterade
bloggar i inbördes ordning är; PT-Fia, Emma Elwin, Helen Torsgården, Karin Norman,
Modebloggen och Bloppis. När det gäller flest referenser till hemsidan, övriga bloggar,
den tryckta upplagan och tidskriften i stort, ser ordningen lite annorlunda ut; Karin
Nordin, Modebloggen, Emma Elwin, PT-Fia, Helen Torsgården och Bloppis. Enligt
resultatet jag fick fram genom att granska bloggens plats på hemsidan, är det dock
tydligt att samtliga sex bloggar refererar till övriga bloggar på hemsidan på det sätt att
bilder på dessa bloggare förekommer bredvid bloggmaterialet som publicerats.

6.3.1 ELLE
På Emma Elwins blogg går det att urskilja både referenser till den tryckta upplagan
och hemsidan. Dessa referenser är oftast informerande i sin karaktär, men vid några få
tillfällen ställer hon också frågor till sina läsare. Den 10 oktober ber hon läsarna säga
om det är något de saknar på Elle.se. I detta inlägg har hon fått fler kommentarer än
vanligt, vilket tyder på att läsarna tycker om att ge tips på vad som kan förbättras. Haig
menar att organisationer i första hand måste tänka på att bygga relationer genom att
tillgodose målgruppernas Internetbehov (2000:58). Genom att då direkt fråga
målgruppen om vad som kan förbättras, är det större chans att ELLE kan tillgodose det
behov målgruppen har när de går in på deras hemsida. En läsare har bland annat
kommenterat att bloggarna på Elle.se bör byta till en ”lättare kommentarsgrej”.
Enligt Solis bör referenser och uttalanden om konkurrens skrivas på ett
diplomatiskt sätt (2010:196-199). Emma Elwin refererar vid ett tillfälle till SOLOs
bloggare Annika Norman (Modebloggen) på ett proffsigt sätt. Detta tyder på att hon
behandlar konkurrensen från övriga bloggar med modeinriktning på ett sätt som också
gynnar henne själv i längden.
Bloggen Bloppis har en stark inriktning och fungerar som en loppis i bloggform.
Därför förekommer inte heller några referenser till ELLE. Men bloggen kan istället
antas främja relationen mellan redaktionen och läsarna som kan sägas gå utanför
uppnåendet av organisatoriska mål.

6.3.2 SOLO
Karins kategoriindelning bidrar till en ökad transparens och trovärdighet, eftersom
hon tydligt visar vilka kategorier som har en anknytning till SOLO. Enligt Solis är det
viktigt att klargöra om man har som syfte att tjäna något på det man publicerar
(2010:196-199). Karin Nordin gör det enklare för läsarna att identifiera detta, vilket
gör henne trovärdig. Det ter nämligen sig ganska självklart att kategorierna ”Bakom
kulisserna”, ”I senaste numret”, ”Om SOLO”, ”Omslag”, ”På redaktionen” och ”Tävla
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med SOLO” syftar till att höja tidskriftens anseende och skapa ett intresse för
tidskriften.
Som tidigare nämnt, smiter dock referenser till SOLO även in i övriga kategorier.
Referenser till både den tryckta upplagan, hemsidan och SOLO i stort är vanligt
förekommande. Närmare hälften av alla inlägg som publicerades under oktober och
november innehåller sådana referenser. Referenserna har både informerande,
frågande och uppmanande karaktär. Den 19 oktober finns en undersökning där Karin
Nordin vill veta om hennes bloggläsare brukar läsa SOLO. Det vanligaste svaret är ”Ja,
varje nummer”, vilket tyder på att de flesta av hennes läsare också läser den tryckta
upplagan. Den 12 november återfinns även ett inlägg där hon frågar sina läsare om de
vill att SOLO ska innehålla mer inredning. Genom att fråga sina läsare om detta, visar
hon att hon är villig att ändra SOLOs innehåll utifrån sina läsares åsikter. Karin Nordin
refererar också till hemsidan och övriga bloggar på hemsidan. Detta kan exemplifieras
med ett inlägg som publicerades den 8 november, där hon på ett positivt sätt
presenterar och länkar en ny bloggare på Solomag.se. Den 14 oktober efterfrågar hon
även en ny modebloggare till hemsidan, där läsarna har möjlighet att ansöka om att få
blogga under tidskriftens namn. Genom att blogga på hemsidan erbjuds också bloggen
att bli ”exklusivt marknadsförd i SOLO”. Hon nämner även att det finns en chans för
denne bloggare att få göra redaktionella uppdrag för SOLO och SOLO Mode. Detta är ett
tydligt exempel på att hon använder en varumärkesbyggande ton och lockar
människor till att engagera sig i tidskriften.
Modebloggen har i likhet med Karin Nordins blogg en indelning i kategorier vilken
göra det enkelt för läsare att identifiera sådana inlägg som refererar till SOLO. Men
precis som i ovannämnda blogg är det inte heller här ovanligt med referenser även i
blogginlägg som faller under andra kategorier, vilket i sin tur kan komma att minska
trovärdigheten. Över hälften av alla blogginlägg refererar på något sätt till SOLO.
Samtliga inlägg har en informerande karaktär, där Annika Norman informerar och
förklarar saker med anknytning till SOLO. Den 29 oktober publicerades till exempel ett
inlägg med bilder tagna bakom kulisserna på en plåtning. I inlägget nämner hon att
resultatet av fotograferingen kommer att synas i SOLO nummer 1. Haig menar att
onlinematerial måste vara exklusivt (2000:16). Även Solis framhåller att det är viktigt
att förse läsarna med unikt material (2010:196-199). Genom ovannämnda inlägg
erbjuds läsarna exklusiv information som inte går att ta del av någon annanstans. Om
de sedan vill se mer av detta, få de helt enkelt köpa tidningen. Den 31 oktober berättar
hon också att SOLO kommer att ta emot två nya praktikanter. I detta inlägg får man
också veta en del om Annika Normans egen väg till jobbet som moderedaktör på SOLO.
Detta ger en personlig inblick i hur klättringen uppför karriärstegen kan se ut. För
läsare som är intresserade av att också jobba inom modebranschen är detta hjälpfullt,
vilket Solis påvisar är fördelaktigt även för bloggaren i fråga (2010:196-199).
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6.3.3 VeckoRevyn
Till skillnad från SOLOs undersökta bloggar, skvallrar inte PT-Fias kategoriindelning
särskilt mycket om referenser till VeckoRevyn. Men referenser till VeckoRevyn
förekommer ändå, och har både informativ, frågande och uppmanade karaktär. I ett
blogginlägg som publicerades den 26 november frågar hon sina läsare om de hunnit
läsa det nya numret av VeckoRevyn, informerar om vad hennes sida i detta nummer
innehåller och uppmanar till att köpa tidskriften. Här sätter hon upp ett samband med
vad som händer i världen utanför hennes blogg, precis som Haig menar är viktigt
(2000:139), och ger läsarna en exklusiv förhandsvisning på vad som finns i numret.
Referenser till hemsidan förekommer också, där hon informerar sina läsare om att
bloggen ska flyttas till Veckorevyns hemsida. Den 18 december pratar hon även om
tidskriften i helhet och menar att tjejerna som skapar VeckoRevyn är ”fantastiska”.
Hon skriver alltså fördelaktigt om VeckoRevyn, som enligt Solis är bra (2010:196-199).
Detta inlägg uppfattas, enligt min mening, också som väldigt personligt och trovärdigt.
I likhet med PT-Fias blogg, går det inte heller att på Helen Torsgårdens blogg
urskilja några referenser till VeckoRevyn enbart genom att titta på kategoriernas titlar.
Några fåtal referenser förekommer ändå och majoriteten av dessa har en informativ
karaktär där hon tipsar om sina sidor i den tryckta upplagan och ger bloggläsarna
exklusiv information. Den 26 oktober talar hon gott om VeckoRevyn och informerar
sina läsare om att den tryckta upplagan numera är ännu tjockare. Hon uppmanar sina
läsare att inte missa detta och tipsar också om ett premiärerbjudande där man kan få
tre nummer av VeckoRevyn för 98 kronor. I och med denna reklam för tidskriften
representerar hon VeckoRevyn på ett sätt som enligt Solis är att föredra (2010:196199).

6.4 Bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan
Referenser till bloggarna på respektive hemsida är betydligt mer vanligt
förekommande i SOLOs och VeckoRevyns pappersupplaga. I ELLEs fall verkar istället
fokus ligga på annat än bloggar. I ELLEs upplaga får dock Emma Elwin ta plats med en
egen sida i båda numren. På dessa sidor finns också referenser till bloggen på
hemsidan. Annars ter det sig ganska ovanligt att personer på redaktionen tilldelas
särskilt stor plats i den tryckta upplagan.
I SOLOs och VeckoRevyns upplaga går det att urskilja att personerna bakom
tidskriften får ta en större plats och många gånger refereras till med hjälp av text
och/eller bilder på de anställda. Således får även personerna bakom bloggarna synas i
den tryckta upplagan. I SOLOs upplaga förekommer till exempel ett par sidor i början
där olika personer från redaktionen berättar om det senaste inom diverse
specialområden. Där syns både Annika Norman, Viola Holmgren och Johanna
Frölander (alla med bloggar på hemsidan) med bild. Någon textreferens till bloggarna
på dessa sidor förekommer däremot inte. Karin Nordin tilldelas också plats i den
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tryckta upplagan. I VeckoRevyns pappersupplaga tilldelas bloggarna Jennifer Åkerman,
Helen Torsgården och PT-Fia referenser i form av både bild och texten; ”LÄS MIN
BLOGG PÅ VECKOREVYN.COM”.
Det går även att se att samtliga undersökta bloggare som förekommer i den tryckta
upplagan skriver om sådana ämnen som också ingår i de respektive bloggarna. Emma
Elwins sida i ELLE handlar om mode, vilket också hennes blogg gör. Annika Norman,
för SOLO, skriver också om mode i den tryckta upplagan, vilket även är hennes främsta
ämnesområde i bloggen. Karin Nordin skriver inledningsordet, krönikan, vilket är
sammanlänkat med hennes roll som chefredaktör. Denna roll kan man även säga att
hon intar i bloggen. Som tidigare nämnt, skrev Karin Nordin den 14 oktober ett inlägg
om att de på SOLO söker en ny modebloggare. Denna information fångas också upp i
den tryckta upplagan nummer 12 i form av texten ”Är du SOLOS NÄSTA BLOGGARE?
Surfa in på Solomag.se så får du veta mer”. Precis som Haig nämner, kan detta
samarbete mellan ”onlinevärlden” och ”offlinevärlden” anses smart (2000:139). Helen
Torsgården tipsar på sin sida i VeckoRevyns tryckta upplaga om det ”bästa och senaste
från beautyvärlden”, vilket går hand i hand med det hennes blogg handlar om. Även
PT-Fia skriver i den tryckta upplagan om sådant som sammanlänkas med det som
skrivs i bloggen, nämligen träning och hälsa.
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7. Avslutning
Här presenteras studiens slutsatser utifrån syftet och frågeställningar följt av egna
reflektioner sammanlänkat med förslag på framtida forskning.

7.1 Slutsatser
Som klargjort i inledningskapitlet, har studiens syfte varit att kartlägga hur tre svenska
tidskrifter riktade till unga kvinnor använder bloggen både på hemsidan och i den
tryckta upplagan. Studien har också haft som syfte att urskilja om det finns ett
samarbete mellan dessa medier och hur det i så fall tar sig form. Vidare har studiens
syfte varit att klargöra vilka skillnader och likheter det finns gällande detta
användande de tre tidskrifterna emellan och även tydliggöra hur de redaktionellt
skrivna bloggarna används. För att besvara detta syfte har jag utgått ifrån
frågeställningarna; Vilka bloggar finns på respektive hemsida och vilket utrymme får
dessa? Vad innehåller de redaktionellt skrivna bloggarna och refererar dessa något till
hemsidan i övrigt, den tryckta upplagan eller tidskriften i stort? Syns bloggarna något i
den tryckta upplagan? I så fall, hur? Och slutligen, utifrån dessa tre frågeställningar;
vilka likheter och skillnader går att uppfatta de tre tidskrifterna emellan?
Den första slutsatsen som kan dras är att de tre tidskrifterna ger bloggarna olika
stor uppmärksamhet på hemsidan. Först och främst går det att se att ELLE sammanlagt
har tolv bloggar på hemsidan, SOLO tio och VeckoRevyn en hel bloggportal. ELLE ger
inte sina bloggar särskilt stor uppmärksamhet på hemsidan där de lätt kan komma att
försvinna bland övrigt material. SOLO däremot verkar bygga nästan hela hemsidan på
bloggarnas existens och ger dem stort utrymme. VeckoRevyn ger i sin tur också
bloggarna stor plats på hemsidan, då de är det första som syns på hemsidans
förstasida. Detta trots att hemsidan också innehåller mycket annat material. Det går
även att urskilja att både ELLE och SOLO ger de tillgängliga bloggarna ungefär lika stor
uppmärksamhet på hemsidan, medan VeckoRevyn tydligt väljer att dra på de så
kallade ”VIP-bloggarna” där namn som Freja Kjellberg, Helen Torsgården, Jennifer
Åkerman, Molly Sandén, PT-Fia och Sara Montazami ingår.
Den andra slutsatsen som kan dras är att de undersökta bloggarna som är
redaktionellt skrivna används på olika sätt, och innehåller olika saker, men att samtliga
enligt Solis riktlinjer arbetar på ett önskvärt sätt. Det enda undantaget är bloggen
skriven av Helen Torsgården, för VeckoRevyn, där en önskad transparens önskas.
Referenser till övriga bloggar, hemsidan, den tryckta upplagan och tidskriften i stort
ser däremot olika ut. En likhet som går att se enligt resultatet som kom fram genom
granskningen av bloggens plats på hemsidan, är att det är det tydligt att samtliga sex
bloggar refererar till övriga bloggar på respektive hemsida på det sätt att bilder på
dessa bloggare förekommer bredvid bloggmaterialet som publicerats i bloggarna. I fem
av sex fall (bloggen ”Bloppis” är undantaget) går det också att urskilja någon form av
referenser i det egenskrivna bloggmaterialet. Emma Elwin, som bloggar för ELLE
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refererar under dessa undersökningsmånader flest gånger till vad som händer på
övriga delar av hemsidan. Då SOLOs undersökta bloggar är flitiga med att referera till
den tryckta upplagan, hamnar dock både VeckoRevyn och ELLE på efterkälken.
Referenser till tidskriften i stort är vanligast förekommande på SOLOs undersökta
bloggar, och knappt förekommande alls på undersökta bloggar tillhörande ELLE och
VeckoRevyn.
Den tredje slutsatsen som går att uppfatta är att bloggarna också får olika stor
uppmärksamhet i den tryckta upplagan. I både SOLO och VeckoRevyn kretsar mycket
av innehållet kring både bloggar i ren allmänhet och bloggarna som finns tillgängliga
på hemsidan. I ELLEs fall går det inte att se särskilt mycket information om bloggar i
den tryckta upplagan i dagsläget, med vissa mindre undantag. Det går även att se att
samtliga bloggar som förekommer i den tryckta upplagan (med undantaget ”Bloppis”)
berör sådant som också skrivs på hemsidan.
Samarbetet mellan bloggarna på hemsidan och den tryckta upplagan ser således
olika ut tidskrifterna emellan. Ett sådant samarbete är tydligast hos SOLO, där
bloggarna i relativt stor utsträckning refererar till den tryckta upplagan, och den
tryckta upplagan i sin tur refererar tillbaka till bloggarna. VeckoRevyn hamnar något
efter i detta, men även där går det att se ett samarbete, där den tryckta upplagan i stor
mån refererar till bloggarna på hemsidan. När det gäller ELLE verkar det istället vara
så att webben och den tryckta upplagan fungerar fristående, då samarbetet dem
emellan inte är särskilt stort.

7.2 Egna reflektioner och förslag på framtida forskning
De allra flesta förknippar säkerligen ELLE, SOLO och VeckoRevyn med deras
respektive tryckta upplaga. De allra flesta känner förmodligen också till dem som
ledande inom sin nisch på tidskriftsmarknaden. Neld menar dock, som tidigare nämnt,
att en tydlig trend på tidskriftsmarknaden är att fler titlar satsar på
varumärkesutveckling (2011:2). Detta är tydligt gällande de undersökta tidskrifterna
då de också tagit Internetvärlden med storm och har förhållandevis välbesökta
hemsidor. Siffrorna som presenteras under punkt 2.5 i denna studie visar nämligen att
människor i större utsträckning väljer att besöka de respektive hemsidorna än att läsa
den tryckta upplagan.
Alström, Gulliksson och Hedman framhåller att tidskrifter bör utvecklas vidare med
webben, eftersom tidskrifter och Internet har ett förhållande till varandra (2006:25).
Denna möjlighet är något som samtliga tre tidskrifter, enligt min mening, har tagit
tillvara på. De har alla sett bloggens möjligheter och utnyttjar det faktum att läsandet
av andras bloggar som företeelse numera är en naturlig del av många ungdomars
vardagsaktiviteter. Som nämnt inledningsvis, under avgränsningar, har denna studie
enbart undersökt tidskrifter som använder sig av bloggar på hemsidan. Sett till enbart
tryckta upplagor finns dock en konkurrent till studiens undersökningsobjekt, nämligen
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Cosmopolitan. Denna tidskrift har inte fått något utrymme i övriga delar av studien,
men är ändå intressant att dra paralleller till i detta avsnitt, då siffror från TS visar att
Cosmopolitan år 2010 hade en upplaga på 53 000 (Tidningsstatistik AB 2011).
Upplagan var vid detta tillfälle alltså större än både SOLOs och VeckoRevyns. Ser man
istället till hemsidan, Cosmopolitan.se, är det tydligt att de ligger efter både ELLE,
SOLO och VeckoRevyn i besökarantal. Vecka 50 år 2011, hade de till exempel bara
2 436 unika besökare (http://www.kiaindex.net). Vad detta beror på går naturligtvis
att spekulera i. En skäligen rättvis gissning är att avsaknaden av bloggar bidrar till den
låga siffran. Övrigt material på hemsidan har nämligen till synes flera likheter med
övriga tre tidskrifter. Cosmopolitan har alltså inte uppmärksammat bloggarnas makt
och inflytande på hemsidan, vilket de gör att de också hamnar efter sina konkurrenter i
besöksstatistiken. Huruvida detta också påverkar populariteten gällande läsningen av
den tryckta upplagan, är dock oklart. Något som däremot går att uppfatta är att den
tryckta upplagan i likhet med övriga, har tappat tiotusentals läsare bara de senaste
åren. Om denna siffra fortsätter att sjunka finns det risk att tidskriften också så
småningom dör ut, då hemsidan inte drar särskilt mycket trafik.
Som nämnt redan i inledningsstadiet, har denna studie haft sitt största fokus på hur
tidskriftsorganisationer använder sig av bloggen. Syftet har därmed inte varit att
undersöka användandet av bloggar ur en läsarsynvinkel. Detta ter sig dock också vara
ett område som behöver mer forskning. En intressant aspekt att undersöka i framtiden
är därför hur och om de redaktionellt skrivna bloggarna på de redan undersökta
tidskrifterna kan komma att påverka hur läsarna konsumerar deras produkter. Har de
redaktionellt skrivna bloggarna någon makt och kan de påverka människors vilja att
köpa den tryckta upplagan av tidskriften?
Precis som klargjort i bakgrundskapitlet, har det blivit allt mer populärt att läsa
andras bloggar (Findahl 2011:19, Färdigh 2010:99). Andersson påvisar också att de
unga tjejerna som skriver bloggar ofta har ett större företroendekapital än de
traditionella källorna, då de befinner sig nära sina läsare både åldersmässigt och
erfarenhetsmässigt. Därför, menar hon, har de också möjlighet att förstärka vissa
beteenden (2010:95). Bloggfenomenets framåtskridande har bidragit till att vi numera
ser en trend bland organisationer och företag att ingå avtal med fristående och
välkända bloggare, där bloggaren ifråga tillbeds skriva fördelaktigt om en produkt mot
en summa pengar eller andra förmåner. Utifrån detta vore det intressant att undersöka
om dessa kända bloggpersonligheter fungerar som bra intygare eller om man som
läsare ifrågasätter trovärdigheten då det i många fall är tydligt att det handlar om ren
och skär produktplacering.
Det är förmodligen rättvist att säga att konsumenter i hög grad påverkas av
personer i deras omgivning. Det är dessutom förmodligen rättvist att säga att vi är
psykologiskt bundna till att lita mer på vad våra vänner anser än vad ”de elaka
marknadsförarna” säger. Precis som Lövheim skriver, väljer Sveriges toppbloggare att
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porträttera sig som ”vänner till läsarna” (2011:12). Därför skulle det också vara
intressant att undersöka huruvida detta kan leda till att gränserna mellan icke
kommersiella och kommersiella personer suddas ut och om människor kan komma att
forma en relation med personen bakom bloggen, trots att de aldrig träffats i
verkligheten.
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Bilaga 1 – Frågescheman till innehållsanalysen
Frågor till hemsidan:
•
•
•

Hur syns bloggarna på hemsidan? Är det lätt att hitta bloggarna? Syns de
tydligt redan på förstasidan?
Är bloggar den största dragningskraften gällande hemsidan eller får någon
annan del större fokus?
Hur ser hemsidan och underliggande bloggar ut i form av layout?

Frågor till de bloggar som finns tillgängliga på respektive hemsida:
•
•
•

Hur många bloggar finns på hemsidan?
Vilka bloggar på hemsidan? Vad har de som bloggar för koppling till
tidskriften?
Vilka bloggar får störst uppmärksamhet?

Frågor till de utvalda bloggarna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken roll har bloggaren gällande tidskriften? Hur framkommer denna
information?
Hur många inlägg publiceras per dag i bloggen?
Används en personlig och varumärkesbyggande ton?
Vilka ämnen behandlas i bloggen? Är dessa tydligt framlagda?
Skriver bloggaren något om konkurrens eller sådant som har med juridiska
frågor att göra? Om ja, hur tar detta sig uttryck?
Refererar bloggen till den tryckta upplagan?
Refererar bloggen till vad som händer på hemsidan och övriga bloggar?
Refererar bloggen till tidskriften i helhet?
Är dessa referenser informerande, frågande eller uppmanande?
Hur ofta förekommer dessa referenser?

Frågor till pappersupplagorna:
•
•
•
•

Hur ofta nämns ordet ”blogg*” (innefattar alla ord som inleds eller avslutas
med blogg) pappersupplagorna?
Refererar den tryckta upplagan till bloggar/bloggare i allmänhet?
Refererar den tryckta upplagan till de bloggar som finns tillgängliga på den
egna hemsidan?
Vilka kopplingar går att se mellan det de utvalda bloggarna skrivit på bloggen
respektive i den tryckta upplagan?
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Bilaga 2 – Bilder på hemsidorna
Här återfinns bilder på hemsidornas förstasida och de underliggande sidorna som
beskrivs i resultatets första del.
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Bilaga 3 – Tabeller
Här under ser du de undersökta bloggarnas kategoriindelning och hur många inlägg
som faller under respektive kategori under oktober och november månad. Viktigt att
tillägga är att ett och samma blogginlägg stundvis faller under fler än en kategori.
Emma Elwin:
Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Back to basic

0

0

0

Dagens outfit

14

11

25

Designer

6

1

7

ELLE

8

5

13

Fashionshows

6

4

10

How to

0

0

0

Inspiration

20

7

27

Jag

3

7

10

Kärlek

6

4

10

Lite av varje

13

4

17

Mat

0

3

3

Mingel

1

3

4

Modebilder

0

0

0

Musik

0

1

1

People

0

0

0

Shopping

7

11

18

Sketches

0

3

3

Skönhet

2

1

3

Stilleben

1

2

3

Streetstyle

7

10

17

Styling

0

3

3

Three questions

0

2

2

Trend

1

0

1

95

82

177

Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Bälten

0

1

1

Byxor

1

0

1

Bloppis:
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Jackor

2

0

2

Kappor

4

0

4

Kavajer

0

0

0

Kjolar

2

2

4

Klänningar

4

2

6

Koftor

2

0

2

Övrigt

6

2

8

Skor

3

4

7

Smycken

0

0

0

Stövlar

1

0

1

Toppar

2

1

3

Tröjor

2

1

3

Väskor

0

1

1

29

14

43

Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Accessoarer

2

1

3

Bakom kulisserna

0

1

1

Bättre mat

5

6

11

Hår & stil

1

0

1

Hästar & ridning

5

4

9

I senaste numret

1

0

1

Media & karriär

0

0

0

Min stil

5

1

6

Mode

4

5

9

Karin Nordin:

Musik

1

1

2

Om SOLO

8

7

15

Omslag

1

2

3

På redaktionen

8

14

22

Parfymer

0

1

1

Personligt

13

19

32

Resa

1

1

2

Skönhetstips

8

4

12

Tävla med SOLO

4

0

4

67

67

134
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Modebloggen:
Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Bakom kulisserna

0

0

0

Jobb

8

8

16

Kändisinspiration

0

1

2

Lite av varje

0

0

0

Mode

15

13

28

På redaktionen

2

1

3

Personligt

6

5

11

Shoppingtips

0

0

0

Skönhet

0

0

0

SOLO

0

0

0

31

28

59

Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Allmänt

1

0

1

Dagens matlåda

0

0

0

Fia

1

1

2

Fia frågar

10

6

16

Fia i media

5

5

10

Fia säger

19

9

28

Fia svarar

11

12

23

Fia tipsar

11

14

25

PT-Fia:

Fia tränar

7

6

13

Fia utmanar

5

1

6

Fia äter

33

30

63

Fias frågestund

0

8

8

Fias klienter

8

3

11

Fias läsare

6

4

10

Fias serier

1

0

1

Fias vardag

13

11

24

Frukost

11

10

21

Lördagsgodis

5

9

14

Lunch/Middag

11

9

20

Mellanmål/Kvällsmål

7

6

13
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Okategoriserade

2

2

4

167

146

313

Kategorier

Uppdaterat okt

Uppdaterat nov

Totalt

Accessoarer

0

0

0

Dagens makeup

28

27

55

Dagens outfit

0

0

0

Face chart

0

0

0

Förvaring och tips

0

0

0

Hårtips

6

1

7

Highlight/Rouge/Shading

0

0

0

Hudvård

0

0

0

Helen Torsgården:

Inspiration

0

2

2

Julklappstips/presenttips

0

1

1

Läsarfrågor

0

0

0

Makeup tutorials

4

4

8

Min kamera/foto

1

0

1

Naglar

1

0

1

Okategoriserade

18

3

21

Produkter och recensioner

22

21

43

Shoppat

0

0

0

Sminkningar

0

3

3

Sminktips

7

11

18

Tävlingar

0

0

0

Videoinlägg/videotutorials

12

5

17

99

78

177
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