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Today, we live in a consumption society. We buy products to soothe our needs and 

desires. Thru material things we can express our own personal identity and shopping 

is seen more as a pleasure than a need to survive.  

 

With the background media- and communication studies, the reason of this study 

was to explore how blogs as a social medium can influence the consumption ideal in 

society. With dialogical analysis and semiotic analysis we wanted to see if we could 

find a specific consumption culture in the content of six blogs we did our studies on. 

We found that the blogs showed us that there is normal to have everyday luxury and 

spoil oneself with expensive things. However, some of the result clearly shows that 

there is a difference between the Swedish and the international blogs.  

 

Keywords: Blog, consumption, social media, formation of opinion, communication, 

Swedish, international, dialogical analysis and semiotic analysis.  
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet håller vi en diskussion kring det som ligger till grund för vår 

studie. Vi redogör vad som ligger till grund för vår problemformulering och vårt 

syfte med hjälp av tidigare forskning, samt begrepp som berör vår studie.  

 

 

1.1 Bakgrund  
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle. Vi köper produkter för att de ska stilla vårt 

behov och begär. Människor är av natur konsumenter, vilket innebär att vi i olika 

sammanhang konsumerar olika produkter beroende på vad det är vi vill ha. 

Konsumtion är en del av vår vardag och konsumtionskulturen är enligt Celia Lury 

(1996) en form av materialistisk kultur där människor kan relatera till varandra. 

Genom materiella ting kan man uttrycka sin egen personlighet och därmed blir 

produkter en nyckelsymbol i det vardagliga livet och blir i slutändan något vi 

värderar högt. Genom att studera vilka konsumtionsmönster en person har, kan man 

urskilja och ge en fingervisning om vilken samhällstillhörighet denna har. Att 

studera människors konsumtionsmönster innebär även att man kan se vilken social 

identitet en person har. Konsumtion ger utrymme där människor kan söka sin egen 

identitet och hitta en samhörighet med andra utan att bli besvärad och där man inte 

blir påtvingad en identitet genom sociala omständigheter eller andra traditioner. 

(Lury, 1996) 

 

Celia Lury (1996) skriver vidare att shopping, som är en del av 

konsumtionsmönstret, har kommit att bli till en hobby för människor och att det är 

något som vi gör för nöjes skull och inte för att vi är i behov av dem. Det ständigt 

växande utbudet av olika konsumtionsvaror har lett till hur utvecklingen av 

konsumtionssamhället ser ut idag. Idag kan också människor handla hemifrån 

genom internet och kataloger. Detta har också varit en annan bidragande faktor till 

de konsumtionsmönster vi ser i samhället idag.  

 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikation som ger användaren tillåtelse 

att kommunicera direkt med varandra med både text, bild och ljud. Sociala medier 

har hyllats för sin demokratiska tillgång till kommunikation och att de kan skapa ett 

jämlikt samtal mellan personer. (NE, 2010a)  
 

Bloggar har idag en stor plats i de sociala mediernas värld. De har sedan starten fått 

en stor genomslagskraft och används idag för både privatbruk, inom företag och för 

andra informationsbärande meder. (NE.se, 2010b) Enligt Våge, Stattin & Nygren 

(2005) har bloggarna idag bidragit till en förändring inom mediebranschen. Det är 

inte längre bara nyhetsredaktioner och företag som står för skrivandet och 

rapporteringen utan nu är det miljontals aktiva skribenter ute på nätet som även står 

för den typen av skrivande. Bloggar har tagit en plats bredvid stora organisationer 

med stora kostnader, system och traditioner. Bloggarna kan idag utmana och 

konkurrera med dessa genom att vara snabbare och effektivare och kan helt enkelt 

bli ledande informationsspridare och entreprenörer. Det som är unikt är att de oftast 

arbetar helt utifrån sig själva. En blogg kan enkelt arbeta som en oberoende aktör 
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och kan genom sina texter och sitt skrivande utmana de traditionella medierna på 

grund av snabbheten. Bloggarna använder sig även utav åsikter som kan vara 

snäppet vassare samt mer personliga i sina vinklingar och ett nätverk att utnyttja. 

Vidare skriver Våge et al. (2005) att bloggarna har bidragit till en snöbollseffekt på 

nätet, där åsikter och nyheter sprids allt fortare när de kommer i rullning.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Bloggarna sitter idag enligt Våge et al. (2005) på en stor makt som förs vidare direkt 

ut till läsarna. Det kan handla om politiska åsikter, de senaste trenderna inom 

träning, utseende, mode, resor, etc.  Bloggar har olika avsändare, syften och olika 

former. De har väldigt stor betydelse inom externa och interna kommunikationen 

inom mediebranschen. Bloggarna är också en viktig del inom opinionsbildning inom 

politik och journalistik. Det är också en viktig kanal för olika intressegrupper. (Våge 

et al. 2005) I bloggar vars innehåll syftar till mode och livsstil kan man tydligt 

urskilja spår av konsumtionskultur, d.v.s. att vi idag lever för att tillfredsställa våra 

materiella behov där materiella ting ökar vår levnadsstandard. (Gnef, 1997) Med det 

faktum att bloggare idag kan ses som opinionsbildare finns det intressanta mönster 

att utläsa när det kommer till konsumtion. I detta fall skulle det betyda att bloggar 

kan vara betydelsefulla i beslutsprocessen där andra människor bestämmer sig för 

vad de ska konsumera. Eftersom konsumtionssamhället idag erbjuder ett stort utbud 

av olika typer av produkter anser vi att bloggar som sociala medier har en stor 

potential på vad som ska konsumeras av den enskilda personen. Detta resonemang 

kan vi koppla till agenda-setting teorin eller dagordningsteorin som den också heter 

på svenska. Teorin går ut på att medierna inte bestämmer vilka åsikter vi ska ha om 

en viss tanke, utan den fokuserar på vad vi ska ha åsikter om. Opinion kan inte 

bildas om det inte är någon som skriver om det. (Jarlbro, 2006) Detta leder till att 

författarna bakom bloggarna bestämmer vad det är som ska talas om och vad som är 

inne just nu. Sen får läsarna bestämma om de håller med eller inte. Det blir lättare 

för läsaren att tänka till om ett visst ämne om de läst om det på en blogg. Författarna 

bakom bloggen kan framstå som en trovärdig källa som andra personer tar efter. I 

vårt fall kan det betyda att bloggerskor styr sina läsare i vad de ska köpa eller inte 

köpa då de redan har sagt sin åsikt. 

 

Vi anser, baserat på egna erfarenheter, att de populäraste bloggerskorna är en stor 

del av vårt konsumtionssamhälle då de skriver om de nya produkterna de har köpt 

och vilka trender de följer. Detta leder till att personerna bakom bloggen konstruerar 

en typ av konsumtionsmönster eller norm som sedan kommuniceras ut till läsarna. 

Bloggar kan påverka vad läsaren ska tycka är rätt eller fel genom att de skapar 

inlägg om produkter och skriver om de senaste trenderna. Detta leder till att läsaren 

konsumerar och på så sätt tillfredsställer sitt eget ha-begär.  

 

I bloggarna finner vi text och bilder och därför är användandet av språket och 

innehållet en intressant aspekt i analyserandet av konsumtionskulturen. I språket och 

texterna kan vi hitta sociala identiteter och relationer men även system av kunskap 

och olika värderingar. Fairclough menar att språket kan vara en av många materiella 

former av ideologi. (Phillips & Winther Jørgensen, 2000) Bloggar som publicerar 

information via internet kan vara något som bidrar till en konsumtionskultur och 

bloggarna i sig kan fungera som en diskurs inom konsumtionskulturen, d.v.s. vad 
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man kan se för slags konsumtion som råder i bloggarna. Denna aspekt kan vara 

intressant att belysa ytterligare i analysen av bloggar.    

 

1.2.1 Internationellt perspektiv  
Vidare är det intressant att titta på är hur internationella bloggar ser ut när det 

kommer till innehåll och konsumtionsaspekter i jämförelse med de svenska 

bloggarna. Genom att bloggfenomenet uppkom i USA (Våge et al. 2005) kan man 

tänka sig att det ser lite annorlunda ut där likväl som internationellt, då man har 

olika kulturer och synsätt på livsstil. Anledningen till att titta på bloggar ur ett 

internationellt perspektiv är att koppla det till vår utbildning internationell 

kommunikation, som fokuserar på det kommunikativa, med ämnen som berör 

kommunikation, digitala medier, språk och samhällsorienterade ämnen. Genom att 

studera bloggar som socialt medium och samtidigt jämföra detta fenomen genom ett 

globalt/internationellt perspektiv har vi lyckats fånga de nyckelord som beskriver 

vår utbildning Internationell kommunikation.  

 

1.3 Tidigare forskning 
Med konsumtionskultur menas tidigare forskning om konsumtionskultur (Droge, 

1993) Konsumtionskulturen uppkommer genom utbytet mellan varor som 

produceras och det som sedan konsumeras av befolkningen. Konsumtionskulturen 

kräver att konsumtion är accepterat eller attraktivt och att folk bedömer sig själva 

utifrån olika livsstilar. En viss typ av livsstil leder till att man konsumerar en viss typ 

av produkter eller varor. Teknikutvecklingen och turismen har också lett till att 

konsumtionssamhället har utvecklats och har lett till en viss global 

konsumtionskultur. På senare år har det också funnits en större tillgång till 

nätshopping som också har bidragit till denna utveckling. Den nya globala 

konsumtionskulturen har framkallat en ny livssyn som är inriktad på tonårskändisar, 

popkultur, privatisering och varumärkesmarknadsföring. Detta i sin tur leder till att 

konsumenter väljer att konsumera en viss typ av produkt. Ett behov uppstår och man 

konsumerar efter sina begär. Detta leder till att vi definierar oss efter vårt eget 

konsumtionsbeteende och andras. (Droge, 1993) 

 

Enligt tidigare forskning om konsumtion och bloggar skriver Levin, Shademanpour 

& Sijaric (2009) att konsumtionskulturen i bloggarna skapas av bloggerskorna 

själva. Genom att bloggerskorna har en viss typ av livsstil och lever ett viss typ av 

liv, skapar de ideal för hur andra människor ska konsumera. Konsumtionsmönstren 

skapas genom att bloggerskorna blir så kallade ”kändisar” och att det bidrar till att 

läsarna konsumerar på ett visst sätt, i detta fall, som bloggerskorna.  

Konsumtionskulturen skapas när bloggerskorna inkluderar sig själva i texten. De 

menar att texten visar vad bloggerskorna använder sig av och att läsarna då 

identifierar sig med författarna och att därigenom skapa nya mönster – man vill på 

så sätt skapa tillhörighet. Eftersom bloggerskorna är en opinionsbildare säger de att 

modebloggare skapar ideal.  

 

Det framkommer i tidigare forskning att bloggerskorna verkar leva en typ av lyxliv, 

där lyxprodukter anses vara något normalt. Detta är enligt Levin et al. (2009) en typ 

av konsumtionsideal och något bloggerskorna anser sig förtjäna. Skönhet, shopping, 
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dyra resor och festande är något som tillhör vardagen och att bara något 

designerplagg blandat med vad som kan sägas vara normala märken, är något som är 

obligatoriskt. Allt detta ser man som ideal och det är just det som bloggarna 

förmedlar.  

 

I tidigare forskning kring bloggen som en trovärdig marknadsföringskanal har 

Jóhannesdóttir & Lundin (2009)  intervjuat berörda personer kring bloggen som 

opinionsledare och köpbeslut. Där har bland annat Sofia Flobrant, som bloggar på 

Vibb.se och skriver om mode, uttalat sig om att bloggar har stor inverkan på vad 

läsaren ska köpa. Roland Karlsson, grundare och drivare av blogg.se, är inne på 

samma spår. Han säger att ett blogginlägg där författaren visar upp ett nyinköpt 

plagg är mer personlig än en vanlig reklamkampanj och att bloggar kan ha större 

effekt än traditionella medier vad gällande köpbeslut.  

 

I sin uppsats har Jóhannesdóttir & Lundin (2009) kommit fram till att: 

 

Alla respondenter anser att bloggare kan ses som opinionsledare 

inom modevärlden. Det beror mycket på att det är en personlig 

kanal. Vad som karaktäriserar en bloggare som opinionsledare 

beror på vilken ton denne har och antalet läsare. Att en 

opinionsledare inte behöver ha högre intellekt än sin åhörarskara 

anser vi vara intressant, då det är vanligt att bloggare är en vanlig 

person och inte någon typisk ledargestalt. Modebloggare har ofta en 

stor kunskap inom mode och det är modeintresserade som läser 

bloggar. (Jóhannesdóttir & Lundin, 2009:47) 

 

I en annan uppsats har författarna kommit fram till att:  

 

Efter att observerat bloggarna, anser vi att författarna bakom 

bloggarna vill förmedla en viss typ av livsstil som de lever och som är 

normalt och rätt att leva. Inlägg i bloggarna handlar oftast om hur 

bloggerskorna lever sina liv, där fester, resor och sociala upplevelser 

framhävs. Denna livsstil tyder på någon sorts framgång och att man 

kan unna sig olika typer av upplevelser. (Levin et al. 2009:42) 

 

Vidare i sin uppsats har de kommit fram till: 

 

Bloggerskorna verkar visa upp ett behov av att shoppa och 

konsumera kläder. Vi har tidigare konstaterat att vi lever i en 

konsumtionskultur och det är kanske i detta stycke som detta 

framkommer mest och den typ av konsumtion som man eventuellt 

först tänker på. Bloggerskorna är även i dessa inlägg måna om att 

inkludera sig själva i sina inlägg och visa på aktivitet. Som vi varit 

inne på tidigare så bidrar diskurser till att konstruera sociala 

identiteter. Det språk som används i bloggarna bidrar till att 

konstruera bloggerskornas identiteter som modemedvetna. I 

inläggen inkluderar de sig själva precis som i inlägg rörande andra 

kategorier. Med detta kan de visa engagemang i vad de tar på sig 
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och visat därför medvetenhet kring sina klädval. De visar sig ofta i 

märkeskläder och skriver varifrån kläderna kommer, vilket kan ses 

som ett ideal i den bemärkelsen att det är viktigt varifrån kläderna 

kommer. Detta kan peka på att bloggerskorna bidrar till att driva 

fram ett beteende hos andra människor att också vilja konsumera 

märkeskläder. (Levin et al. 2009: 65)  

 

 

Det visar sig alltså att tidigare forskning kring samma ämne att bloggarna kan 

bidra till hur konsumtionssamhället ser ut. Det visar sig också att bloggerskor 

har stort inflytande gällande konsumtionsmakt och opinionsbildning. Dessa är 

intressanta teorier och blir passande till vår studie om bloggar och 

konsumtionsideal.  

 

I en annan uppsats om bloggar och marknadsföring har man kommit fram till: 

 

Vår undersökning visar att det i slutändan inte är modebloggen i sig 

som påverkar, utan fokus ligger på personen bakom den. Personen 

förmedlar information samt ses som en inspirationskälla. 

Modebloggerskorna inger en känsla av trovärdighet då de visar upp 

plagg som de själva köpt eller vill ha på sig. Trovärdigheten får då 

en högre nivå jämfört med andra kanaler som visar ett mode som är 

svårt att ta till sig. Modemagasin visa oftast även trender och bilder 

som inte är direkt greppbart för läsaren, varpå 

identifikationsmöjligheten sänks.  (Bandh & Kastås, 2009:41) 

 

1.4 Problemformulering 
Mot bakgrund av problemdiskussion och tidigare forskning verkar det som att 

bloggarna kan medverka till hur konsumtionen ser ut i ett samhälle. Det bloggarna 

förmedlar är en typ av konsumtion där man ska unna sig det allra bästa och att det 

gärna får kosta lite extra. Bloggen visar tydligt på vad som är rätt eller fel. Det är hit 

människor söker sig för att finna inspiration och se vilka varor som ska konsumeras 

just nu. Mycket av tidigare forskning och främst uppsatsmaterial från tidigare 

studenter har haft ett marknadsföringsperspektiv med sin studie och på det synsättet 

studerat bloggar och deras konsumtionsideal de förmedlar. Vår uppsatsfokus 

kommer inte ligga på marknadsföringsdelen av konsumtionen, utan fokus kommer 

ligga på den kommunikativa delen, d.v.s. vad bloggerskor, med hjälp av den text och 

de bilder publicerar, se vilket konsumtionsmönster de förmedlar.  

 

1.4.1  Syfte 
Genom att studera nationella och internationella kvinnliga mode- och livsstils 

bloggar utifrån ett sändarperspektiv, vill vi ta reda på om det förekommer en viss typ 

av konsumtionsmönster som bloggarna förmedlar ut och om bloggarna kan ses som 

opinionsbildare när det kommer till konsumtion. Utifrån vårt syfte har vi tre stycken 

del frågor. 
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1. Hur kommer maktanspråken om konsumtionsideal till uttryck i bloggarna? 

Kan innehållet i bloggarna beskrivas som ett maktmedel? 

2. Vilka skillnader/likheter finns mellan svenska och internationella bloggar i 

vår studie?  

Märker man av någon kulturell skillnad i deras innehåll beroende på deras 

kultur? 

3. På vilka sätt förmedlas konsumtionsmönster i de studerade bloggarna?  

Är det genom texter eller bilder och kan det t.ex. jämföras med Bourdieus 

teorier om mode, smak och socialdistinktion?  

 

1.5 Avgränsning 
I vår studie har vi valt att avgränsa oss när det gäller valet av bloggar. Vi kommer 

inte i vår undersökning att studera bloggar som är kopplade till andra branscher, 

exempelvis: företagsbloggar, redaktörsbloggar och bloggar som är kopplade till 

någons arbete. Bloggarna ska inte vara skriva av män, därför vi enbart vill studera 

kvinnliga bloggar. Vi gör ett medvetet val när vi väljer att studera bloggar som går 

under kategorin mode och livsstil.  
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2. BLOGG SOM FENOMEN 
 

Denna del är en beskrivande text av vad en blogg är och vad begreppet blogg står 

för. Informationen är ett verktyg för att vidare ska kunna läsa teorierna vi skriver 

om och kunna följa med oss i vår tankeprocess. 

 

 

 

blogg (av engelska weblog och svenska webblogg), personlig och 

öppen dagbok eller logg på webben. En typisk blogg består av 

regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och 

synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till 

relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder 

och/eller videor. Varje blogginlägg har datumangivelse och 

bloggens läsare har möjlighet att publicera kommentarer i 

anslutning till dessa. (NE, 2010b) 

 

Bloggen härstammar från mitten av 1990-talet och var till en början en funktion som 

skulle fungera som en dagbok på webbsidor där man skriver kommentarer om ett 

specifikt ämne. I slutet av 1990-talet ändrades dock detta och bloggen som fenomen 

fick en stor genomslagskraft. Bloggar har idag en stor plats i de sociala mediernas 

värld. De har sedan starten fått en stor genomslagskraft och används idag för både 

privatbruk, inom företag och för andra informationsbärande medier.  Idag finns det 

miljontals bloggar skrivna av människor från världens alla hörn, kvinnor som män i 

olika åldrar och samhällsstatus. Bloggar som socialt medium har kommit att blivit 

ett maktmedel där människor kan föra ut kunskap och åsikter till en bred publik. 

Bloggare skapar nätverk där de interagerar direkt med sina läsare och responsen är 

lika kvick som uppdateringen. (Våge et al. 2005) 

 

Bloggarna besitter idag på en stor makt som förs vidare direkt ut till läsarna. Det kan 

handla om politiska åsikter, de senaste trenderna inom träning, utseende, mode, 

resor, etc.  Bloggar har olika avsändare, syften och olika former. De har även stor 

betydelse inom externa och interna kommunikationen inom mediebranschen. 

Bloggarna är också en viktig del inom opinionsbildning inom politik och 

journalistik, de är också en viktig kanal för olika intressegrupper. En blogg kan 

skapas av vem som helst genom olika typer av webbportaler eller tjänster på nätet. 

Andra typer av bloggar är de så kallade mikrobloggarna, där man som skribent 

skriver mycket korta inlägg om sig själv på nätet så att allmänheten kan läsa. Även 

videobloggning är en ny typ av bloggning där man postar små videoklipp som är 

kopplad till någon aktivitet eller intresse.  Majoriteten av de bloggar som finns idag 

skrivs av privatpersoner. (Ne, 2010b)  

 

Enligt http://bloggportalen.aftonbladet.se (2010) finns det flera olika kategorier man 

som bloggare kan tillhöra. Det kan till exempel vara vardagsbetraktelser, mode och 

design, politik och samhälle, humor och ekonomi etc. De bloggar som ingår i vår 

studie faller under kategorierna mode och livsstil, d.v.s. att bloggarnas innehåll ska 
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innehålla mode, shopping, konsumtion av varor och tjänster samt livsstil – hur de 

lever sina liv. Dessa bloggar innehåller allt från vardagsbestyr till shopping. 

 

I tidigare avsnitt har det kommit fram att bloggar kan ses som opinionsbildare inom 

modevärlden (Jóhannesdóttir & Lundin, 2009) och att modebloggerskorna kan ses 

som en trovärdig källa då de utgår ifrån sig själva. (Bandh & Kastås, 2009) Vi har 

även tagit upp att vi idag lever i ett konsumtionssamhälle och att konsumtion är en 

del av vår vardag, där vi köper produkter för att stilla våra behov och begär. (Lury, 

1996) Då dessa två komponenter tillsammans visar att shopping och bloggar går 

hand i hand och med det som bakgrund kan vi se att bloggen som socialt medium 

idag sitter på en stark makt när det kommer till att föra ut olika åsikter om ett 

specifikt ämne. Därför anser vi att det är intressant att titta på bloggarna och deras 

författare som undersökningsmaterial. Författarna bakom bloggen kan ses som 

någon expert och opinionsbildare gällande ett visst ämne, i vårt fall konsumtion, och 

det kan i detta fall vara intressant att se hur bloggarna kan påverkar sina läsare och 

om det finns någon gemensam konsumtionskultur som bloggarna förmedlar. Det är 

intressant för oss att titta enbart på kvinnliga bloggar då en undersökning från 

artikeln ”Svenskarna och internet 2009” som World Internet Institut har gjort 

(Forsberg, 2009) visar att bloggläsandet är som störst bland unga kvinnor mellan 16 

och 25 år, drygt 69 procent av kvinnliga internet användare läser bloggar.   
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3. TEORIER 
 

I vår teoridel har vi utgått från teorier som vi anser passar vår studie. De handlar 

om kommunikation, opinionsbildning och konsumtionskultur. Kapitlet är indelat i tre 

olika sektioner: samhällsteorier, kommunikation & påverkan/makt.  

 

 

3.1 Bourdieus studier om mode, smak och socialdistinktion 
Bourdieu skriver i sina studier att den vanligaste uppfattningen man har om en 

människas smak för ett visst mode är att den främst visar en personlig stil. Det kan 

exempelvis vara att en person köper ett par kostymbyxor istället för jeans. Detta val 

leder till att man visar sin egen stil och genom sina kläder uttrycker man en viss 

smak som man själv accepterat och som man står för.  Kläderna är också ett uttryck 

för att visa upp social status och klassmässiga relationer. Det kan till exempel visas i 

att konsumtionseliten i Sverige väljer vissa märken eller designers för att göra en 

tydlig markering av distans till en annan grupp. De val man gör kan också visa 

vilken grupp man tillhör. Med hjälp av kläder, konsumtion och med symboler 

markerar vi vilken position en person har på den sociala arenan. (Månsson, 2007) 

Dessa symboler som Bourdieu skriver om tolkar vi som att de kan vara 

statussymboler, så som dyra designermärken som vi genom våra sociala 

konventioner har bestämt är mer exklusiva och visar en högre grad av social status, 

än vad andra märken är.   

  

Bourdieu har vidare i sina studier analyserat hur sociala strukturer både formas och 

omvandlas genom folkmassans och individernas kamp om olika symbolvärden. Han 

skriver: 

 

Omstruktureringen av modets fält är bara en effekt av 

omstruktureringen av maktens fält (fältet av objektiva relationer 

mellan friktionerna inom den dominerande klassen). Denna 

omstrukturering har fått många observatörer att se tecken på den 

styrande klassens försvinnande i vad som i själva verket bara är en 

omorganisering av arbetsdelningen inom maktutövandet, åtföljd av 

en diversifiering av den samhällskategori som (i enlighet med nya 

modaliteter) äger tillträde till det borgliga livets profiter och 

prestige. (Månsson, 2007:390) 

 

 

Utifrån vårt analysmaterial som ligger till grunden för denna uppsats kan vi 

applicera Bourdieus tankar på de bloggar vi valt ut att analysera. Vi ser det som att 

den omstrukturering som skett, har sett genom att makten gått från de personer som 

tidigare har haft denna makt, så som skådespelare, modeller och högt uppsatta 

politiker till personerna bakom bloggarna. Med detta kan vi se att personerna bakom 

bloggarna är de personer som kan påverka vad man ska konsumera. Det är dem som 

sätter agendan på vilken produkt som har symbolvärden. Genom att bloggarna 

skriver om vissa typer av märken de inhandlat, leder det till att dessa produkter får 

en viss status och som läsarna också till viss del vill konsumera för att nå upp till 



 

  15 (59) 
 

samma status som personerna bakom bloggarna.  Bloggerskorna, som många läsare 

följer, kan bli en sorts maktelit som visar vad som är inne resp. vad som är ute. 

Genom att författarna bakom bloggarna väljer ut vilka designers och märken de 

gillar sätter de sin position i samhället och vilken samhällsgrupp de tillhör. Det vi 

kan uttyda är att bloggerskorna skapar sin egen sociala status och ställning och att 

detta förmedlas ut till sina läsare som i sin tur kan tar inspiration från dem. Ska vi 

dra det ett steg längre kan vi säga att bloggerskorna väljer vissa typer av plagg eller 

märken som många läsare kanske inte har råd med, och när läsarna sedan, av 

exempelvis ekonomiska själv, väljer en billigare variant, så skapas det olika sociala 

klasser och tillhörigheter.  

 

Thompson (2001) berättar att sociala fenomen kan betraktas som målmedvetna 

handlingar som utgörs i kontrollerade sociala sammanhang, där det sociala livet 

består av individer som strävar mot olika mål. I grund och botten handlar det om att 

man hela tiden förser individen med olika böjelser och möjligheter. Dessa 

möjligheter ses som komplexa och därför använder man sig av Bourdieus 

interaktionsfält för att klargöra kontexten. Interaktionsfältet går ut på att individerna 

i ett samhälle innehar olika positioner i fältet, i samhället tolkar vi det som, där man 

besitter olika former av resurser. En individ som befinner sig inom fältet innehar en 

sorts makt, en makt som individen har möjlighet att använda för egna intressens 

skull. (Thompson, 2001)  

 

Som bloggare sitter man på en viss makt inom ett interaktionsfält. I vårt fall är fältet 

konsumtionssamhället och bloggerskorna som har många läsare, har de resurser som 

gör att de blir en del av samhället, en sorts maktelit som förser läsarna med olika 

böjelser och möjligheter. Dessa personer bakom bloggen berättar för läsarna vad 

som är inne eller ute. De kan alltså gå in i en händelse, exempelvis berätta om en 

viss produkt och avgöra om varan är bra nog att använda. Texterna som läsarna tar 

del av förser dem med böjelser och begär. Detta genom att man i bloggarna får läsa 

vad författarna har handlat och vilket märke produkterna har.  

 

3.2 Bloggar och dess kontext 
3.2.1 Konsument och konsumtionssamhället 
Enligt Gnef (1997) konsumerar människor för att tillfredsställa sina behov och sina 

materiella begär. Eftersom vi lever i en industrialiserad värld, där vårt basbehov 

redan är lagda konsumerar vi prylar för att öka vår levnadsstandard. Dagens kvinna 

präglas av sin egen generations höga materiella välfärd. Dagens kvinna ställer höga 

krav på sig själv men också på andra. Hon vill ha en tydlig och klar tanke som 

stämmer överens med sina egna värderingar och där hon kan uttrycka sin egen 

personlighet genom det hon konsumerar. Personlig utveckling är något som dagens 

kvinna värderar högt och klädstilen är viktig när det kommer till att uttrycka sin 

egen högt personliga stil. Saker och hög materiell standard är något som ses som en 

självklarhet enligt Gnef (1997) 

 

När det kommer till konsumtionskulturen kan man säga att det är två kulturer som är 

intressanta att titta på när det kommer till bloggar och deras makt de besitter. Den 

första är, enligt Gnef (1997) pionjärkonsumenterna; Dessa personer är trendsättarna 
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och opinionsbildare. Kort och gott kan man säga att de är dessa personer som sätter 

de framtida konsumtionsmönstren. Den andra som är intressant att titta på är de så 

kallade What´s for me-konsumenterna. Dessa konsumenter ser sig själva som en 

unik individ och uttrycker sin unika stil genom upplevelser och njutningar. Detta kan 

kopplas till bloggarna som inom genren mode och livsstil kan ses som pionjärer 

inom sitt område då de genom texter och bilder förmedlar vad de själva anser är rätt 

eller fel.  

 

I vår kultur har vi friheten, men också skyldigheten, att konsumera. Detta är kanske 

det tydligaste budskapet i bruset och stämmer också överrens med den 

samhällsekonomiska tanken om tillväxt. Konsumtion är bra, det säger ekonomerna, 

det säger politikerna och det säger också medierna. Tydligast är det i reklamen. 

Konsumismen lyfter fram andra värden i kulturen. De bildar en slags 

konsumtionsetik, som betonar vikten av att leva i nuet och som fokuserar på 

individen och hennes kropp. Konsumtionskulturen har skapat en ny samhällsklass 

som tolkar verkligheten åt resten av befolkningen. Kulturen bygger på exponering, 

att synas är lika med att bli omtyckt, att synas är att finnas. Konsumtionskulturens 

bildspråk presenterar en värld av välbehag och bekvämlighet. (Jacobson, 2004) 

  

3.2.2 Bloggen - ett socialt utryck med maktpotential  
Enligt Carlsson (2009) kan man beskriva sociala medier som en mötesplats. 

Människor har i alla tider konverserat med varandra. Information och erfarenheter 

utbytts, man rekommenderar favoritställen och produkter samt skvallrat. Det gjorde 

man förr, och det är samma sak idag. Den skillnad som finns nu om man jämför med 

då, är att människors kontaktnät har växt, mycket tack vara den nya tekniken. 

Människor är inte begränsade till att bara umgås med grannen eller klasskamraterna, 

utan man kan vara social med hela världen. I den tid vi lever i idag utbyter vi åsikter 

och tar del av andras åsikter och trender. Det går snabbt att komma i kontakt med 

andra konsumenter för att få de senaste nyheterna om en viss vara. Sociala medier, 

som exempelvis bloggar, har blivit den nya djungeltelegrafen och vissa forskare vill 

sticka ut hakan och gå längre. De menar att sociala medier har blivit en ofrånkomlig 

del av den västerländska vardagen och gränsen mellan det privata och det offentliga 

privatlivet suddas ut.  

 

Sociala medier har flera olika funktioner. De som är intressanta att titta på är att de 

är ett sätt att knyta kontakter med andra personer med liknande intressen. Man vill 

sprida information och åsikter över något man tycker är viktigt och framförallt är det 

ett sätt att få svar på frågor och söka efter hjälp gällande en viss produkt samt att få 

kunskap och inspiration. (Carlsson, 2009) 

 

3.3 Bloggen utifrån ett medievetenskapligt perspektiv 
3.3.1 Om synlighet och offentlighet i Internetålder 
I dagens samhälle, säger Thompson (2001) att vi kan tänka oss att de personer som 

syns i TV eller andra medier är en del av en offentlig värld som är öppen för allas 

blickar. Vi skapar ett sorts förtroende för de personer som uppträder i olika 

mediesammanhang. Denna klyfta som skapas i vår värld, där vi kan betrakta 

offentliga personer som människor i vår närhet, och till och med kalla dem vid 
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förnamn, är något som inte fanns förr. Förr kunde man inte, med hjälp av 

mediekanaler, föra ut sitt budskap som man kan göra idag. Vare sig man vill eller 

inte blir man synlig för omvärlden, om man är en person som besitter en sorts makt 

enligt Thompson (2001)   

 

Medieutvecklingen har skapat ny offentlighet, som man jämför med förr i tiden, då 

man var tvungen att vara på samma plats för att kunna ta det av något som hände. 

Händelserna idag är inte kopplade till denna gemensamma plats, utan en handling 

kan utföras var som helst och individer kan ta det av händelserna ändå. Detta kallar 

Thompson (2001) som medierad offentlighet. Som exempel på medierad offentlighet 

tar Thompson (2001) upp boktryckarkonsten som kommit att bli en milstolpe. 

Boktryckarkonsten innebar att man nu inte behövde vara på plats för att ta del av en 

händelse och man behövde inte heller ha en publik på plats för att skapa en 

gemenskap. Nu bildade läsarna ett kollektiv och läsandet blev en publik utan plats. 

Vidare kopplar Thompson (2001) Habermas till sina tankar. Habermas har en teori 

som heter den borgliga offentligheten, som grundar sina tankar på det tryckta ordet 

och kom att spela en avgörande roll när det kom till att stimulera debatten hos 

människorna. Detta vidareutvecklar Thompson med att säga att Habermas 

egentligen inte var ute efter det tryckta mediet i sig, utan vad det kännetecknade, att 

det var ett kommunikationsmedium och att det skapade sociala relationer. Habermas 

ansåg att det nya medium skapandet allt mer blivit kommersialiserat och knutet till 

särintressen.  

 

Bloggare kan ses som en del av medierad offentlighet. Personerna bakom bloggarna, 

kan när som helst och från vilket plats som helst föra ut sina tankar och funderingar 

om en händelse. Skapandet av boktryckarkonsten hade samma effekt när den var ny, 

som bloggarna har idag. Man skapar genom bloggarna en social interaktion, även 

om man inte är på samma plats.  

 

Med egna erfarenheter och eftersom vissa bloggare befinner sig i den offentliga 

världen, kan man säga att det privata har blivit offentligt. Som privatperson skriver 

de om sig själva och med hjälp av den nya medierad offentligheten världen kommit 

att bli offentligt. Det man ska tänka på också är, att om en blogg har blivit tillräckligt 

offentlig och fått stor uppmärksamhet, att bloggarna blir personliga utan att vara 

privata. De skapar en sorts distans mot världen samtidigt som de delar med sig av 

sig själv.   

 

3.3.2 Kommunikation via mode- och livsstilsbloggar  
Enligt Gnef (1997) är nyckelordet för konsumtion förmågan, förmågan att påverka 

samhället och sin egen livssituation. Det är detta som är den viktigaste aspekten. 

Inflytande går hand i hand med taktkänsla när det kommer till konsumtion och makt. 

Man ska vara väl medveten om hur världen ser ut idag och kunna avväga vad som är 

”inne” just nu. Taktkänslan innebär att man ska känna till hur man ska marknadsföra 

sina produkter i relation till rätt kunder och konsumenter och hur man sysselsätter 

nätverkarna med rätts sorts information. Reklam avbildar rådande 

samhällsförhållanden menar Jarlbro (2006). Det man ska tänka på är att reklam är en 

form av övertalning, d.v.s. att mottagaren ska övertalas att konsumera något som han 
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eller hon inte har köpt tidigare. Genf (1997) anser också att det är betoningen av 

individuell frihet som är mer värdesättande.  

 

Det man kan säga är att det är de nya kvinnorna som är dagens trendsättare och 

opinionsbildare. De kan, på många sätt, påverka vad andra personer ska konsumera 

och ge en fingervisning om vad som är populärt. Det ger också en klar visning till 

företagen som ska marknadsföra och sälja sina produkter att veta vart de ska titta på 

och vilket sätt som är det effektivaste sätt att marknadsföra. Det är den nya kvinnans 

beteende som reklam och PR byråer hårdbevakar för att det är hon som säger vad 

som ska köpas just nu. (Gnef, 1997) 

 

3.3.3 E-propaganda 
Internet har kommit att blivit en kanal för opinionsbildning, det finns vissa 

allmängiltiga drag som visar att denna opinionsbildning är av en speciell karaktär. 

Dessa karaktärsdrag är inte av nytt slag utan snarare en förstärkning samt 

intensifiering av egenskaper hos redan existerande medietyper. Sammantaget gör 

dessa medier internet till en kommunikationsform av stor betydelse för propaganda 

och annan opinionsbildning. Internet som medieform har även andra utmärkande 

egenskaper inom området för opinionsbildning samt propaganda (Petersson, 2009) 

-  Snabbhet: Meddelanden som tidigare enbart skickades via telefon, radio 

och television har mer blivit ersatt av internet för omedelbar förmedling av 

meddelanden. Med Internets kan även innehåll som brev och dokument nå 

mottagaren omedelbart. 

- Räckvidd: Meddelanden som sänds kan nå miljontals mottagare över hela 

världen med ett knapptryck. 

- Precisa målgrupper: Traditionella medier når i stor grad en stor målgrupp, 

men med internet kan man styra målgruppen och låta budskapen riktas till 

många små samt avgränsade kategorier och mottagare. 

- Effektivitet: Att sända stora mängder information till ett stort antal personer 

via internet minskar kostnaden enormt i jämförelse om man hade gjort 

samma sak via traditionella medier. 

- Åtkomst: Genom internet kan databanker, arkiv och olika typer av 

dokumentsamlingar bli allmängiltiga.  

- Flexibilitet: Genom att styra över sina egna meddelanden kan mottagaren 

sända budskap vidare i oförändrad form, men kan även modifiera innehållet. 

- Multimedia: Gränser mellan olika medieformer förlorar en del av sin 

betydelse genom internet. 

- Interaktivitet: Internet har bidragit till att envägskommunikation kan komma 

att kompletteras av eller helt ersättas av tvåvägskommunikation. 

 

Internet har bidragit till en förändring gällande enskilda individers roll i 

opinionsbildningen. Det är fortfarande en liten del av befolkningen som aktivt 

medverkar genom bland annat bloggar eller liknande som är former av 

medborgarjournalistik och som har en stor avgörande betydelse. Via internet kan 

medborgare genom praktiska möjligheter själva vara med och påverka och bidra till 

att fästa uppmärksamheten på olika samhällsproblem eller att man kan göra inlägg i 
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pågående debatter eller diskussioner inom olika ämnen eller kritisera beslut och 

beslutsfattare samt kontakta andra människor med åsikter. (Petersson, 2009) 
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4. METOD 
 

I detta kapitel följer en presentation av vårt urval, metodval samt tillvägagångssätt 

och begränsningar.  

 

 

4.1 Val om metod 
 

4.1.1 Dialogisk analysmetod 
I vår uppsats valde vi att använda oss ut av dialogisk analysmetod, som är en form 

av kvalitativ textanalys som syftar till att undersöka språket i texterna, innehållet i 

form av diskurs och kontext. Diskuren i vår studie är konsumtion, vad bloggarna 

förmedlar ut för eventuella konsumtionsmönster samt livsstilsideal genom deras 

texter. Konsumtionsdiskursen i vårt fall är kopplat till kontexten bloggar som socialt 

medium.  

 

Enligt Ekström & Larsson (2000) finns det centrala begrepp för den dialogiska 

analysen, dessa begrepp är i sin tur fungerande verktyg för analysprocessen. I vår 

undersökning använde vi oss av följande: 

- Kommunikationshändelse: Är något som har sagts, en utsaga eller en replik i 

form av en text, något som sagts i verkligheten som har påverkats av vad 

som sagts innan eller av en situation. Detta uttalande kan även förändra det 

som sker efter. I vår studie är det, det skrivna inlägget i bloggen som är 

intressant för vår analys, det är där kommunikationshändelsen utspelar sig, i 

texten. Vad som har sagts om konsumtion och livsstil samt hur det är 

kommunicerat i bloggarna. 

- Diskurs: Är ett begrepp med många innebörder, men kan kort beskrivas som 

studiet av en språklig handling som motsvarar både form- och 

innehållsmässiga aspekter. Diskurs används främst för att kunna synliggöra 

en sammanflätad språklig kedja av utsagor i en viss kontext. Diskurs i vår 

studie är bloggen som socialt medium som synliggör den språkliga kedjan.  

Detta blir sedan föremål för analys. Här har vi tittat på hur diskursen ser ut 

gällande konsumtion och livsstil, på vilka sätt talas det om dessa aspekter, 

kan man t.ex. finna likheter och skillnader mellan de svenska och 

internationella bloggarna gällande diskurserna konsumtion och livsstil. 

- Kontexter: Sammanhanget för det som har sagts består till grunden av flera 

kontexter för vad som sagts, vad som sägs och hur man agerar. Hur man 

framför något påverkar också förståelsen för det som sagts, och 

bakgrundskunskap har betydelse för hur man tolkar något. Vår kontext 

består av bloggen som socialt medium. Det är inom den här kontexten vi 

kommer leta efter konsumtionsdiskurser. Här har vi tittat på vad som sägs 

om konsumtion och livsstil, letat efter mönster och talande exempel då dessa 

aspekter förekommer. 

I den dialogiska metoden tittar man på vad texter har för värderingar, vad som sägs 

och hur det kan tolkas. Texter och textenheter skapar genom samarbete 
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meningsskapande i ett socialt och kulturellt sammanhang. (Ekström & Larsson 

2000) Detta betyder att en blogg som hela tiden matar ut samma typ av inlägg med 

samma innehåll, i den här studiens fall konsumtion och livsstil, skulle sådana 

repeterade handlingar kunna få som konsekvens att mottagaren handlar efter dessa. 

Genom att studera bloggtexter med en dialogisk analysmetod kan man studera 

textinnehållet för att kunna se om bloggar matar ut konsumtionsmönster som skulle 

kunna ha någon form av maktpotential.  

 

Den dialogiska analysmetoden passade denna studie väl då bloggar består till stor 

del av text, och dessa texter var föremål för undersökningen, där syftet var att finna 

konsumtionsmönster samt texter som förmedlar former av livsstilsideal. I studien låg 

fokusen på textinnehållet, vad som skrivs om konsumtion och livsstil, om det fanns 

utmärkande konsumtionsmönster och texter om livsstil, och hur dessa aspekter 

framställs i både svenska samt internationella bloggar skrivna av kvinnor. Fokus låg 

bland annat på vad för produkter som pengar spenderas på, hur de lever sina liv och 

hur de förmedlar detta via ett socialt medium online. Genom att analysera 

blogginlägg utifrån vad bloggerskorna skriver kunde vi se om man genom en blogg 

kan förmedla någon typ av makt gällande konsumtion och livsstil, och därmed 

kunna se hur sändaren i detta sammanhang bloggförfattarna ger uttryck för detta i 

sina texter.  

 

4.1.2 Semiotisk bildanalys 
Semiotiken fokuserar främst på meningsskapande och kommunikation, hur 

människor kommunicerar via olika tecken. Det är produktionen och användandet av 

tecken samt hur man tolkar tecken som är viktigt inom semiotiken. Semiotiken blir 

användbar när man vill försöka förstå hur bilder påverkar eller samverkar med den 

som betraktar.  När man studerar en bild eller ett visuellt budskap så har bilderna ett 

manifest samt latent budskap, det vill säga ett tydligt och bestämt budskap samt ett 

mer dolt budskap, vilket man finner när man gör en kritisk analys. Bilder, objekt och 

andra fenomen bidrar till olika föreställningar hos mottagaren. Det skapar olika 

budskap och värderingar genom att vi tolkar bilder olika beroende på kulturell 

bakgrund etc. Från att någon skapat bilden till att en mottagare ser den kan jämföras 

med en kommunikationsprocess, där bilden är meddelandet, med ett innehåll vi kan 

tolka.  

 

 I den semiotiska analysen utgår man ifrån att en bild kan tolkas som antingen ett 

eller flera tecken, dessa tecken kan bestå av olika uttryck och innehåll. Koderna kan 

förstås som en kultur eller ett gemensamt system som organiserar tecken och på så 

sätt ger bilden en mening. Tolkningen av bilder skiljer sig dock beroende på att 

koder bygger på konventioner det vill säga överenskommelser som är bestämda av 

sin kultur för vad något betyder. Enligt Barthes (2004) så behandlar den semiotiska 

bilanalysen två nivåer, en uppenbar samt en underliggande mening i bilden, dessa 

nivåer motsvarar denotation samt konnotation.  

- Denotation beskriver vad vi ser eller förstår av en bild, vad bilden står för 

och vad som är dens uppenbara mening. Detta gäller samtliga bildelement i 

en bild. 
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- Konnotation beskriver en djupare förståelse och mening av en bild, vad en 

bild t.ex. symboliserar. Tolkningen kan skilja sig beroende på personlig eller 

kulturell kontext. 

Inom semiotiken behandlar man även begreppen ikon, symbol samt index.  

Ikoniska tecken är när ett föremål representerar ett verkligt objekt, ikoniska tecken 

bygger på att likna det verkliga. Indexikala tecken indikerar alltid något, dessa 

tecken visar ett förhållande till något och bygger på närhet. Symboler kan bygga på 

kulturella konventioner, det vill säga att det inom en kultur finns en bestämd 

betydelse för symbolen. (Eriksson, 2004)  

 

Med hjälp av den semiotiska analysen kunde förekommande bilder som talade för 

konsumtion och livsstil bli analyserade för att även kunna visa på att det även 

förekommer konsumtionsmönster och budskap och livsstil genom bilder och inte 

bara genom text. Då bilder är ett vanligt förekommande element i bloggar 

tillsammans med texter.  

 

En bilds kontext behöver inte vara begränsad till enbart en kontext, när man ska 

tolka en bild eller ett budskap behöver man ta hänsyn till ett flertal kontexter. Först 

bör man se på sändarkontexten, det vill säga i vilket sammanhang bilden är skapad i, 

och ifall sändaren har ett bestämt budskap eller grundbetydelse för sin bild. 

Mottagarens kontext tillkommer även i en analys, och där tittar man på den inre 

kontexten för bilden. Den inre kontexten fokuserar på hur grundelementet, 

delelement samt helhetsbetydelsen har byggt ihop bilden. När man tittar på 

förhållandet och kontexten mellan text och bild så tittar man på bildens yttre 

kontext. Barthes (2007) skriver om förankringen mellan bild och text och menar att 

en bild är för mångtydig och därför behöver en verbal kontext för att skapa en tydlig 

mening och förankring. Detta skulle kunna jämföras med hur ett blogginlägg 

vanligtvis är uppbyggt, med både text och bild som tillsammans skapar en betydelse. 

 I Eriksson (2004) kan man läsa om hur senare bildsemiotiker Theo van Leeuwen 

och Günther Kress avvisar Barthes synsätt, de menar att bild och text ska tolkas som 

olika enheter. Eftersom en bild och en text är av två olika meningsskapande slag så 

kan man inte från början bestämma att textens betydelse avgör betydelsen för 

bildens. Utifrån denna teori har denna studie valt att tolka och analysera bilder och 

text var för sig. För att kunna särskilja de två metoder som förekommer i studien och 

för att visa ett tydligt resultat för båda analyserna. 

 

4.2 Beskrivning av datainsamling 
När vi gjorde vårt urval utgick vi ifrån ett icke-sannolikhetsurval som är passande 

vid skrivandet av en kvalitativ undersökning. (Merriam, 1994) Denna typ av 

urvalsmetod innebär att man inte kan försäkra vad som kommer med i studien, det 

finns ingen sannolikhet för varje element som man beräknar att ta med. Utifrån icke-

sannolikhetsurvalet har vi använt oss av ett ändamålsenligt urval . Vi beskriver vilka 

kriterier som krävs för att en enhet ska räknas in i studien. Man tittar på vad som är 

typiskt, idealt och extremt etc. Genom detta urval letar vi efter mönster och 

bestämda egenskaper som bygger på vår teoretiska bakgrund som vi vill leta efter i 

den primära delen som är bloggarna och dess innehåll.  
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De kriterier som sattes inför urvalet av bloggar var att bloggarna skulle vara skrivna 

av en person som berättar om sin vardag och sitt liv genom texter och bilder, där vi i 

vår undersökning skulle kunna få tillgång till passande material för en senare analys. 

Det var även viktigt att bloggarna skulle innehålla konsumtion och livsstil, där 

bloggförfattaren skriver och visar hur hon handlar och visar upp vad hon 

konsumerar samt hur hon beskriver sin livsstil i ord och bild. Med dessa kriterier 

kom vi fram till att mode och livsstils bloggar var passande för just den här studien, 

då innehållet i dessa bloggar skulle kunna ge oss tillräcklig med material. Samtliga 

bloggar skulle vara skrivna av unga kvinnor mellan 20 och 35 år. Vi hade inga krav 

på vart bloggförfattarna skriver ifrån som t.ex. ort eller nätverk. Utan det är 

innehållet i varje blogg som är det primära. De internationella bloggarna valdes ut 

efter både innehåll, precis som de svenska, men här var det viktigt att få en spridning 

på nationalitet då det kändes relevant för vår studie där utgångspunkten är att 

jämföra svenska bloggar med internationella. Gnom en större spridning bland de 

internationella bloggarna fick vi mer tyngd och ett intressant samt varierande 

material för analys samtidigt som det blev representativt för vår studie. I sökandet 

efter passande bloggar hade vi även krav på att bloggarna skulle vara aktiva, det vill 

säga att de skriver flera gånger per dag, på så sätt skulle vi ha ett brett utbud att 

undersöka och på så sätt kunna hitta talande inlägg som gav relevans för vår studie.  

 

De svenska bloggarna har vi funnit med hjälp av http://bloggportalen.atonbladet.se, 

som är en webbsida som listar Sveriges mest populära bloggar. På webbsidan listas 

de bloggar som har flest antalet läsare per vecka. Valet föll på tre bloggar som alla är 

listade som toppbloggar, d.v.s. att de rankas efter hur många läsare som besöker 

bloggen per vecka. De svenska bloggarna är alla listade som toppbloggar, d.v.s. de 

är bland de trettio mest besökta bloggarna i Sverige. De internationella bloggarna 

var inte lika lätta att finna då det inte finns några direkta topplistor eller webbsidor 

som listar bloggar på samma sätt som i den svenska bloggsfären. Urvalet för de 

internationella bloggarna har därför skett genom att vi klickat oss fram till bloggar, 

som bland annat andra bloggar har länkat till som läsvärt på deras egna sidor. Där 

efter har vi valt ut de som har kunnat matcha våra kriterier med passande innehåll 

och relevans. De internationella bloggarna skiljer sig därför en aning gentemot de 

svenska, då det inte finns någon förd statistik gällande antalet läsare, utan här var vi 

tvungna att förbi se det då det är innehållet som är det primära, inte antalet läsare. 

Sammanfattningsvis har alla bloggarna samlats in med ett noggrant urval med hjälp 

av våra kriterier och har därför ett rikt och passande innehåll som även är av hög 

relevans.  

 

Efter vi gjort vårt urval av bloggar begränsade vi vårt material till att enbart 

undersöka blogginlägg som publicerats under april månad 2010. På så sätt skulle vi 

hinna gå igenom varje publicerat inlägg för varje blogg och ändå ha tillräckligt med 

material och minimera risken för att åta oss ett alltför tungt material och förlora tid. 

Efter att ha gått igenom alla publicerade inlägg för april månad kunde vi sålla bort 

de inlägg som inte föll inom ramen för våra kriterier, konsumtion och livsstil för att 

kunna få ett relevant och gripbart material för vidare analys. Ur detta material valde 

vi sedan ut de inlägg som var mest talande, där konsumtion och livsstil fanns 

representerat klart och tydligt och där man kunde urskilja mönster som föll 

intressanta för analys. Ur dessa utvalda delar bröt vi ut direkta citat för att kunna 
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påvisa hur konsumtion och livsstil beskrivs i bloggar och därför blir dessa delar 

sedan representativa delar för varje enskild blogg. Delar plockade ur helheten. För 

att kunna förenkla vårt arbete och för att på ett effektivt sätt kunna hitta 

representativt material ställde vi frågor till bloggmaterialet, frågor för texter samt 

frågor för bildmaterial, som är baserade på diskuren konsumtion och livsstil. Genom 

att ställa dessa frågor kunde vi försäkra oss om att svaren vi fick kunde bli ett 

relevant material med bra tyngd. Frågorna lyder: 

 

1 Hur beskrivs konsumtion? Vad shoppar och spenderar dem pengar på? Vad 

handlar det om för produkter? Billigt? Dyrt? Luncher? Hur ser deras uteliv ut?  

2 Kan man urskilja speciella mönster i deras konsumtion, vad är det de 

konsumerar, är det någon form av lyx som konsumeras, det vill säga dyra varor 

eller vanor och är det något som förekommer ofta? 

3 Hur visar de konsumtionsmönster och återkommer samma typ av inlägg? 

4 Hur visar bilderna konsumtion? 

 Vad utgör bildens denotativa tolkningsmöjligheter? 

 Vad utgör bildens konnotativa tolkningsmöjligheter? 

 Vilka symboler finns i bilden? 

 Vilka ikoner finns i bilden? 

 Vilka index finns i bilden? 

 Vad utmärker bilden inre kontext? 

 Vad utmärker bildens yttre kontext?  

 

4.3 Datainsamling 
Under vår studie valde vi ut sex bloggar att studera, tre svenska bloggar och tre 

internationella bloggar. Dessa val föll på: 

 

1. Blondinbella: http://blondinbella.se 

2. Tyra: http://tyras.se   

3. Mogi: http://mogis.se 

4. Belle: http://petit-cheri.blogspot.com  

5. Emily: http://cupcakesandcashmere.com  

6. Sasha: http://libertylondongirl.com  

 

Under april månad 2010, följde vi dessa bloggar för att bilda oss en uppfattning om 

vad och hur de skriver om konsumtion. Genom att plocka ut alla inlägg om 

konsumtion valde vi sedan ut några representativa inlägg som kom att användas som 

analysobjekt i vår empiri del. Alla inlägg som innehöll konsumtion fick representera 

helheten, och ur helheten valde vi ut representativa inlägg/delar som fick 

representera denna helhet. Inläggen vi valde ut valdes genom ett systematiskt urval 

där de mest talande inläggen och bilderna om konsumtion valdes ut. Bilderna och 

texterna var med hjälp av våra frågor till empirin uttömmande och vi kunde genom 

dem genomföra vår studie. Dessa delar bestod av inlägg vars innehåll motsvarade de 

frågor vi ställt till empirin. Inläggen fick också den funktionen att vara 

representativa exempel för att läsaren ska kunna följa med oss i våra resultat. Alla 

inläggen vi valt att citera är citerade korrekt. Vi har inte bearbetat om texterna utan 
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citaten som finns i vår empiri motsvarar de texter som finns på bloggarna. Dessa 

inlägg har sedan kunnat besvara våra frågor vi ställde inför vår studie.  

 

På texterna genomfördes en dialogisk analys, där vi såg blogginlägget som kontext 

och där innehållet om konsumtion var diskursen. I det materialet analyserade vi och 

kom fram till ett resultat. De skrivna inläggen utgjorde även en 

kommunikationshändelse, där man skulle finna dessa diskurser om konsumtion. I 

texterna tittade vi med hjälp av frågorna på materialet vad bloggerskorna skrev om 

konsumtion. Vi letade efter allt som handlade om vad de konsumerade och hur de 

konsumerade. Bildanalysen gjordes även den med hjälp av de frågor vi ställde till 

materialet och utifrån dem kunde vi få fram ett resultat om vad bilderna sa om 

konsumtion. I empirin har bilderna dock ersatts av denotativa texter som förklarar 

vad som finns på bilden. Detta har gjorts för att vi som forskare inte ska riskera att 

använda oss av otillåtet material i vår forskning som inte tillhör oss. Svaren vi 

hittade i inläggen samlade vi in och delade upp i kategorier. Dessa kategorier var 

shopping och livsstil, d.v.s. hur de konsumerar i vardagen. I dessa kategorier kunde 

vi göra en djupare närläsning för att sedan använda oss av de redan utvalda 

representativa inläggen och bilder som passar in i diskursen konsumtion. Noterbart 

är att vi kom att analysera helheten och inte bara delarna vi valt ut. Det vi redovisar i 

analysen är de mest talade inläggen vi har hittat om konsumtion, men inspiration 

från dem ger det resultatet en mer rättvis bild och en bredare bild över helheten.  

 

Vi kopplade sedan de resultat vi hittar i bloggarna till sekundärdata. (Bell & 

Bryman, 2003) Sekundärdata består av redan insamlat och redovisat material som 

finns i teoridelen. Sekundärdata är framtagen för att vi själva ska få kunskap om 

konsumtionssamhället och hur konsumtionsmönstren förmedlas och de är framtagna 

med hjälp av tryckt litteratur, elektroniska dokument och andra uppsatser om 

bloggar och konsumtion. De teorier som finns i teorikapitlet är redan insamlat 

material från andra författare och kommer ligga till grund för uppsatsen. Med våra 

metodverktyg samlade vi in primärdata. Primärdata i vårt fall kom från de bloggar vi 

valt att analysera. Primärdata kom sedan kopplas till sekundärdata för att sedan 

kunna få fram ett resultat som besvarade våra delfrågor. De resultat vi fick fram 

tillsammans med vår sekundärdata och primärdata kommer analyseras med hjälp av 

våra metodverktyg och därigenom kom vi få fram de konsumtionsmönster som 

bloggarna förmedlar och utifrån det kom vi diskutera våra resultat.  

 

4.4 Begränsningar 
Vi har i vår studie varit begränsade gällande vilka bloggar vi har kunnat välja att 

analysera. Eftersom vi är begränsade i vårt språk har vi enbart valt bloggar på 

svenska eller engelska. Därför har valet av de internationella bloggarna och varifrån 

de skriver fallit på en blogg från USA, en från England och en som har namnget att 

hon befinner sig i Frankrike och Australien.  Vi har i vår studie valt att inte titta på 

kommentarsfälten i bloggarna. Eftersom vi tittar ur ett sändarperspektiv, är 

mottagarnas reaktion på inlägget orelevant. Vi har även bortsätt från bloggens 

reklam, om det skulle finnas någon samt inlägg som inte berör vårt syfte, så som 

politik, familjeliv, och engagemang i olika grupper. Vi har även valt bort att titta på 

videobloggar som kan finnas, eftersom vi enbart ska fokusera på texten samt bilden 

som hör till inlägget. Som vi nämnt i urvalsprocessen har vi också varit begränsade 
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gällande att hitta relevanta internationella bloggar, då vi inte funnit några bra 

webbsidor som listar toppbloggar. Då vi funnit sådana listor har bloggarna som 

listats varit nischade, och inte passat väl in i vår studie.  

 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Vi hade i vår studie valt ut sex stycken bloggar som skulle fungera som våra 

undersökningsobjekt, d.v.s. det var dem vi observerade under en längre tid.  

Eftersom vi hade valt ut tre svenska bloggar och tre internationella bloggar anser vi 

att detta var ett giltigt urval och att vi genom bloggarna skulle få fram ett tillräckligt 

giltigt svar. Vi ville få fram tillräckligt mycket information om konsumtion som 

skulle fungera som tillräckligt vetenskapligt. Genom våra redan ställda frågor till 

materialet ökade tillförlitligheten på vår undersökning och att den gick korrekt till. 

 

4.6 Etik 
En forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. Man får inte förvränga, 

förfalska, vilseleda eller plagiera sina resultat. Alla forskningsresultat som kommer 

fram måste därför alltid redovisas öppet så att andra forskare ska kunna upprepa 

samma forskning, just då kan man betrakta resultaten man kommit fram till som 

vetenskapligt godtagen. (vr.se. 2010)  

 

I vår studie har vi valt att använda artistnamnen på våra bloggar. Detta grundar sig 

på att bloggarna är något som är offentligt och som alla kan ta del av. Bloggarna är 

allmänna och tillgängliga för alla. Eftersom man som bloggerska väljer att blogga 

offentligt, ska dessa även kunna fungera som medietexter. Namngivningen grundar 

sig även på att om framtida forskare vill bedriva samma undersökning som vi gjort, 

ska de veta varifrån vår studie grundar sig på. Vi anser inte att vår studie om 

konsumtionskultur inom bloggsfären kommer att skada författarna bakom bloggarna 

i framtiden, då deras texter redan blivit publicerade av dem själva. Vi har dock valt 

bort att publicera bilder i vår undersökning, då bloggerskorna har upphovsrätt på 

sina bilder. Vi har därför ersatt de faktiska bilderna med beskrivande texter, d.v.s. 

denotativa texter så att läsaren ska kunna se vad vi grundar våra svar på. Våra 

resultat är hederliga och vi har inte förvrängt, förfalskat, vilselett eller plagierat 

något innehåll. Däremot är inläggen som vi valt ur citerade på ett korrekt sätt och vi 

har inte skrivit om dem. Vårt forskningsresultat redovisas öppet så att andra forskare 

ska kunna kontrollera och upprepa forskningen och att vår studie ska uppfattas som 

vetenskapligt godtagen. Det är dock nämnvärt att poängtera att det inte är personerna 

bakom bloggen som är målet med vår studie, utan vilka konsumtionsmönster man 

kan utläsa i texterna som finns i bloggarna.  

 

4.7 Kritiska reflektioner 
Vår avsikt var från början att analysera diverse internationella toppbloggar som hade 

ungefär samma mängd läsare som de svenska. Problemet har varit att vi inte har 

funnit bra och användbara webbsidor man kan ta del av läsarstatistik och popularitet 

bland bloggarna. Om vi hittat s.k. toppbloggar har våra sökningar givit oss bloggar 

som inte matchat våra kriterier. Vi fick då inse att läsarantalet inte spelade någon roll 

och vi fokuserade istället på innehållet på de bloggar vi fann istället.  
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Vi hade gärna styrkt vårt empiriska material med en större variation mellan de 

internationella bloggarna. Vi hade från början tänkt variera de geografiska samt 

kulturella skillnaderna, så att resultatet skulle blivit mer uttömmande och få en större 

global bredd och inte ett mer västerländskt perspektiv som det ledde till. Men då 

våra språkliga kunskaper är begränsade föll valet på engelskspråkiga bloggar. Valet 

av bloggar hade kunnat inkludera nordiska bloggar, men då vi anser att de är för 

nära den svenska kulturen valde vi att avstå. En svaghet har också varit vårt 

tillvägagångssätt har varit begränsade till den tidsramen vi haft, skulle vi gärna haft 

mer empiriskt material att fylla ut analysen med.  
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5. EMPIRI 
 

I följande kapitel har vi sammanställt samtlig inhämtat empiriskt material. 

Materialet består av observationer av bloggar, som vi följt under en månads tid. 

 

 

5.1 Svenska bloggar 

Vi vill passa på att nämna att vi nämner ordet lyxkonsumtion i texterna. Med 

lyxkonsumtion menar vi att det konsumeras märkesvaror så som Dior, Prada, 

Chanel, Gucci och Calvin Klein. En av anledningarna till lyxkonsumtion är att 

medierna fokuserar mycket på märkesvaror och att de som trendsättare i kulturen har 

en stark inverkan på det som anses vara lyx och mode. (Vidlund, 2007). 

 

I följande texter publicerar vi de resultat vi kommit fram till i vår studie. Det gör vi 

med hjälp av citat som är korrekt citerade för att underlätta våra tankegångar. Vi 

kommer inte att beskriva vilka bloggar vi valt ut, då det inte är personerna bakom 

bloggarna vi vill studera, utan vad som står i deras texter om konsumtion. En 

beskrivning om vilka personerna bakom bloggarna är, är orelevant i denna studie. 

De bloggar vi analyserar har artistnamnen: Blondinbella, Mogi och Tyra.  

 

5.2 Det ideala shoppandet - svenska bloggar 
Under insamlandet av det empiriska materialet kom vi över ett omfattande material 

som berör konsumtion. Framförallt handlar det om shopping där bloggförfattarna 

beskriver i både text och bild vad de konsumerat, vart någonstans de konsumerar, 

samt hur mycket de spenderar. Då det är unga kvinnor som står som bloggförfattare 

skulle detta resultat inte vara direkt överraskande, då shopping inte är något 

ovanligt. Dock är det intressant att se hur dessa bloggerskor redogör för sin 

konsumtion online, för en stor massa och publik, hur öppna de är i sina bloggar och 

hur deras privata och personliga rutiner och intressen blir offentligt och allmänt känt 

genom ett stycke text och några bilder ute på webben. Det är svårt att se om dessa 

bloggar har en privat och personlig sida, då de ständigt uppdaterar och matar sina 

läsare med vart de befinner sig, vad de äter och shoppar samt hur de lever sina liv. 

Bloggarna sätter ingen tydlig gräns för vad som är privat eller offentligt. Kanske är 

det därför som bloggen har blivit ett fenomen som visar på ett ständigt online-liv. 

Något som är vanligt förekommande bland bloggarna är konsumtion av dyra 

produkter, något som kan beskrivas som lyx då det inte är tillgängligt för de flesta 

människor. Det är även vanligt att bloggarna exponerar sin konsumtion med hjälp av 

bilder, där de radar upp sina produkter som om det vore ett skyltfönster, där de 

redogör för produktmärken, butiksnamn och pris, så att läsare ska kunna veta exakt 

vart man kan få tag på samma produkter, eller bara inspireras. Ett annat vanligt 

förekommande element i bloggarna är Dagens outfit där bloggförfattaren talar om 

vad hon har på sig, med hjälp av bilder på sig själv och tillhörande texter. Detta 

skulle man kunna jämföra med en skyltdocka eller en reklambild. I blogginläggen 

upplever man en öppenhet som talar om det mesta och bloggförfattarna är inte rädda 
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för att exponera sig, även fast det rör sig om en stor massa som agerar publik 

framför deras bloggar, det finns inget som syftar på konsekvenser eller nackdelar 

utan det är en positiv bild man upplever i innehållet.   

 

Tyra älskar att shoppa och hon spenderar gärna pengar på vad hon anser är inne och 

modernt just nu om wedges: 

”Hej idag blir det mycket shopping  Jag har precis suttit och 

beställt hem några jätteläckra wedges från Gojane. Är det någon 

som kommer springa omkring i kilklackar i vår (och redan nu) så är 

det Tyra! Ska fortsätta mitt shoppande på nätet nu. (Tyras.se:2010-

04-18) 

På bilden som följer texten ovan visas följande bild och på den bilden ser man nio 

par skor av modellen wedges, kvinnoskor med hög och bred klack i trä och remmar, 

i olika färger och material. De står uppradade på samma sätt en efter en, i både en 

vertikal linje och horisontell. Bilden kan beskrivas som en produktbild som visar hur 

varje sko ser ut. Sex av nio bilder har även fått gröna bockar applicerade på sig och 

tre av dem har fått röda kryss applicerade på sig. Bilderna är hämtade från en 

webbshopp. Och är inte tagna av bloggaren Tyra själv.  

Detta är ett inlägg publicerat av Tyra, där hon beskriver hur hon shoppar, hon 

använder sig i detta sammanhang av en webbshop som hon namnger. Hon beskriver 

hur läckra denna typ av skor är, och på ett övertygande sätt och beskriver sig själv 

bära dem till våren. Vilket skulle kunna beskrivas som att hon sätter sig själv i en 

expertroll, där hennes ord talar om att dessa skor är rätt att köpa, de är fina och att 

hon kommer bära dem.  Hon har även lagt upp en bild i inlägget där rader av skor 

visas. Genom en denotativ tolkning kan man tyda att denna bild visar skor, i 

jämförelse med t.ex. ett produktblad. Skorna i sig är ikoner då de visar ett verkligt 

objekt. Vid en konnotativ tolkning kan man se att en djupare mening har applicerats 

på bilden, då bloggförfattaren själv har markerat med gröna tecken på de skor som 

hon anser vara ”inne” samt röda tecken på de som hon anser vara ”ute”. Dessa 

tecken motsvarar symboler och kan symbolisera rätt och fel, som t.ex. ett trafikljus 

där grönt står för ”kör” och rött för ”stopp”. Detta gör att man konnoterar den gröna 

färgen som ”rätt” och den röda som ”fel”.  Detta är grundat på västvärldens habitus 

och vårt kulturella bagage där vi genom inlärning har tagit till oss detta. I detta 

publicerade inlägg har texten och bilden en tydlig förankring då de kompletterar 

varandra, men genom att bilden har fått en djupare tolkning skulle den kunna stå för 

sig själv och budskapet skulle ändå vara tydligt. Nämligen att just dessa skor är vad 

som är rätt just nu enligt bloggförfattaren.  

Tyra skriver gärna om vad hon har bär för kläder, för att inspirera sina läsare eller 

för att kunna uppmana om trender och bra butiker. Hon skriver gärna om sina 

senaste inköp och moderelaterade upplevelser. Något som är populärt är vintage och 

second hand-butiker, något som Tyra skriver om:  

 

”Idag var jag och Evelina ute och gick en promenad och så gick vi 

till Clas Ohlson och handlade allt som behövs till kontoret. Sedan 
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på väg hem så passerade vi en söt liten Second Hand-butik som jag 

aldrig i hela mitt liv sett förut, och vad tror ni hängde där och skrek 

på mig? Jo ett AAAAAASfint skärp från YSL. Allt är rätt! Färgen, 

guldet och modellen. ÅH LYCKA!” (tyras.se:2010-04-19) 

 

I detta publicerade inlägg beskriver Tyra hur hon på sin promenad gick förbi en 

secondhandbutik, som hon gick in och fyndade i. Hon beskriver sitt fynd som är en 

produkt av dyrt designermärke. Men genom att det inte är ett nytt skärp och att det är 

i en secondhandbutik det har inhandlats i, upplever man det som mer acceptabelt och 

som ett rent fynd, när det i själva verket handlar om en produkt av ett erkänt 

designermärke. Något som skulle kunna upplevas som mindre glamouröst är 

begagnade produkter. Men genom sin text förmedlar Tyra motsatsen, där butiken 

beskrivs i positiva ord, och där produkten beskrivs i detalj och som ett fynd. Här 

vänds den inte allt så speciella secondhandbutiken till en mer glamourös butik 

genom en text publicerad av Tyra, och det spontana köpet av en dyr designerprodukt 

uppfattas som något normalt och spontant. 

Inom bloggvärlden förekommer det mycket texter och bilder som beskriver trender. 

Det är oftast genom att blogga om en produkt som den blir uppmärksammad och 

populär. Genom att bilder och texter exponeras i större mängder kan det sluta med 

att en produkt tillslut beskrivs som ”ombloggad”, som man kan tolka som en erkänd 

produkt bland andra bloggare.  

”Ingen kan väl ha missat den ombloggade tröjan från Bikbok och 

Ginatricot! Man har ju sett den rödvita mest, och jag har aldrig 

tyckt att den varit skitsnygg. Nu hittade jag en rosa som jag tyckte 

var lite Victoria Secret-anda på, men sen kom jag på att jag aldrig 

skulle använda den. Precis när jag skulle gå ut ur butiken såg jag 

den mörkblå/vita och föll som en fura! Verkligen den snyggaste av 

dem alla tycker jag, så den fick följa med hem. Passar perfekt till ett 

par jeans i sommar!” (tyra.se:2010-04-18) 

I detta publicerade inlägg av Tyra kan man läsa om hur hon köpt en ”ombloggad” 

tröja. Det kan man direkt tolka som att denna produkt har i enligt Tyra blivit 

omskriven i ett flertal bloggar. Därför är det uppenbart att man som läsare ska veta 

vilken tröja det handlar om, och om inte så förstår man att det är en tröja som är 

otroligt populär och detta utstrålar en viss status. Produkter av billigare slag jämförs 

gärna som i detta fall med ett internationellt erkänt märke, och detta gör den 

ombloggade produkten om än mer glamorös än vad den var innan. Detta tycks vara 

vanligt i bloggsfären. Att man gärna lyfter såkallade budgetprodukter genom att 

jämföra eller kombinera med dyrare märken, på så sätt kan man uppfatta att det blir 

mer exklusivt eller acceptabelt att handla på vanliga klädkedjor. 

 

En annan bloggerska, Mogi skriver oftast om shopping, där nästan varje publicerat 

inlägg redogör för dagliga inköp i både text och bild. Hon beskriver själv hur hon 

shoppar mycket, och man upplever att det finns pengar tillgängliga oavsett vilken 

dag det handlar om. I undersökningen av Mogi kan man tydligt utläsa att shopping 

är en aktivitet som utövas varje dag. Det är ingen hemlighet och varje dag visar hon 
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upp sina produkter med bilder, märken och prislappar som skulle kunna 

kategoriseras som lyxprodukter, då det handlar om stora summor pengar och fina 

designermärken. Mogi delger även vart hon handlar, butiksnamn och adress går att 

spåra i de flesta inlägg hon publicerar i sin blogg.  

”Jag köpte fyra nya toppar från Forever 21 ikväll, fasiken vad 

mycket snyggt de har! Om det är en budgetkedja jag skulle kunna 

bygga en hel garderob på så är det Forever 21, de gör verkligen 

fantastiska plagg! Det som gör det extra roligt är att de får in tonvis 

med nya kläder varje vecka så det är roligt att komma tillbaka, 

vecka efter vecka och hitta nya snygga ting som säljs slut på ett 

dygn! Klänningen som min kurskamrat hade var tyvärr slutsåld, 

attans rackarns, håller på att kolla efter den online nu! Den var så 

snygg!  

Här är en av de nya topparna, det är så löööjligt snyggt med 

kornblått mot brun hy, kontrasten är makalös, sen att det var ruffles 

på den var ju som en bonus! Jag älskar ruffles! Ni kommer se vad 

jag köper imorgon, hehe, shöpping shöpping! Haha nä nu ska jag 

stänga av Disney Channel, är förbaskat trött! 

Toodelodel!”(mogis.se:2010-04-29) 

I detta publicerade inlägg kan man läsa om hur Mogi har shoppat på den välkända 

ungdomskedjan Forever 21 i Miami under sin resa. Hon berättar gärna vart hon har 

handlat, och förtydligar det gärna genom att ändra på teckenstil för att markera hon 

förklarar även att denna butik är av slaget budget. Mogi använder gärna ett målande 

språk som sprudlar av entusiasm och positiva ord, vilket får shopping att framstå 

som hennes livsmål och en aktivitet som är hennes dagliga hobby, och inte en 

nödvändighet. Mogi beskriver gärna hur hon själv skulle bära sina plagg, och man 

får ofta ta del av hur hon tänker kring mode och trender. Mogi använder gärna 

talspråk i sina texter, vilket gör att de blir väldigt personliga och uttrycksfulla. 

Genom att Mogi gärna skriver om dyra produkter kan man tänka sig att detta kan 

skapa ett avstånd till sina läsare då en vanlig tjej i 20-års ålder inte normalt handlar 

produkter i samma omfattning som Mogi, samt att summorna inte tillhör vad som 

kanske skulle kunna klassas som normalt.  

Mogi har även publicerat ett inlägg som heter ”tips från coachen” där hon har en 

annan syn på vad som anses som budget: 

”Får mycket förfrågningar om att jag ska tipsa er om plagg som 

inte är allt för dyra men fortfarande färgsprakande och väldigt 

förträffliga av sig! LouiseBeen är den bästa sidan om man vill få 

tag på grymma tunikor till ett bra pris! Här är tre av mina favoriter 

just nu. Den första marinblå tunikan kostar 749 kr, gör snygg! Den i 

mitten, den vita, kostar ca 1100 kr, men vi låter den gå för idag då 

den är så snygg! Tänk er att trä på sig denna över sin bikini för att 

traska ner till stranden. Och den sista koftan är min favorit, 
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Missoni-inspirerat mönster, enbart 560 kr om jag minns priset rätt. 

Hur snyggt som helst till en brun kropp, mörka slitna jeansshorts, ett 

vitt slappt linne och ett nätt guldhalsband. Ruggigt läcker! Allt 

finnes på LouiseBeen!” (mogis.se:2010-04-05)  

I detta publicerade inlägg kan man läsa om hur Mogi genom sin blogg tipsar sina 

läsare om tunikor som enligt Mogi är budgetpriser. Då Mogi ofta skriver om 

plaggtypen tunika, så har hon tagit på sig en roll som expert inom ämnet. Mogi utgår 

ifrån sitt eget tycke och smak och listar alternativ hon gillar och som hon beskriver 

som budget. Något man skulle kunna ifrågasätta då budget ser olika ut beroende på 

vem man frågar. I det tidigare inlägget beskriver Mogi budget med summan 167 kr, 

vilket är en markant skillnad med summorna i detta inlägg. Mogi utgår istället helt 

och hållet utifrån sin egen budget. 

Att Mogi uppmärksammar sitt intresse för att spendera pengar undgår inte läsaren av 

hennes blogg. Hon spenderar pengar på kläder men också på lyxiga godsaker och 

hon talar gärna om kvalitet och hur stora mängder hon köper och får i sig. Något 

som de allra flesta bloggarna i denna undersökning skriver om är dagens outfit, en 

redogörelse för vilka kläders som används för dagen, som sedan visas upp på bild 

med tillhörande textbeskrivning.  

 

Mogi beskriver sin outfit för kvällen:  

”Idag hade jag på mig min nya klänning från By Malene Birger 

som jag köpte innan jag åkte hit, den är verkligen super härlig att 

ha på sig, det ända jobbiga är att den är så urringad så man går 

runt och visar BH:n hela tiden men det ska ju vara så fashionabelt 

inne med bustiers så då skadar det ju inte med en härlig BH från 

Chantelle, hoho.. Jösses, ligger och kollar på “Enough” med 

Jennifer Lopez på Oxygen, den filmen är allt bra gripande, jag 

ligger på helspänn konstant även fast jag säkerligen har sett den 2 

gånger innan!” (mogis.se:2010-04-28)  

I det publicerade inlägget beskriver Mogi detaljerat kvällens outfit, och hon delger 

hur det är att bära plaggen, hur de sitter, vart de är köpta etc. På så sätt kan man som 

läsare få reda på vart man kan köpa dessa plagg, men också hur de ser ut på. Hon 

beskriver även problemet med sin klänning, men samtidigt hur det kan räddas i form 

av att det är ”inne” med underklädesplagg som syns, vilket förmedlar en känsla av 

att Mogi har koll på modet och sin egen stil.  

När Mogi reser så är det främst hennes shopping man får läsa om, under en dag i 

Miami får man följa med på en av många shoppingdagar med Mogi: 

”Idag så råkade det bli megashopping. Åkte till Aventura Mall och 

den är som sagt ENORM! Man kan gå runt i timmar, timmar, 

timmar, det är absolut en av Floridas bästa malls, efter Bal 

Harbour, men Bal Harbour är enbart lyx. Aventura är blandat, lyx 
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och medelprisade butiker. Det blev shopping på Abercrombie & 

Fitch (Massa!!), Victorias Secret, PINK, Anthropologie, B-Chic 

samt 7 for all man kind, visar allt när jag återhämtat mig från denna 

runda! Har hittat så förbaskat mycket fint! Mycket mysigt!” 

(mogis.se:2010-04-24) 

På bilden som visas i det publicerade inlägget ser man sex stycken shoppingkassar 

av det lyxigare slaget, inga plastpåsar, utan av tyngre pappersmaterial med antingen 

tyg eller rephandtag. Alla kassar har tryckta loggor på sig som visar vilket märke 

kassens innehåll kommer ifrån. De är i olika färger, allt från rosa, guld, svart och 

vitt. På påsarna kan man avläsa märken som: Victoria ´s secret, 7 for all man kind 

etc.  Påsarna verkar vara uppradade utanför en butik på marken och bilden är tagen 

av vad man kan tyda, Mogi själv.  

I detta publicerade inlägg kan man läsa om hur en shoppingdag i Miami med Mogi 

kan se ut. Hon beskriver platsen som en av de bästa i Florida för shopping, hon 

beskriver vad för sorts butiker som går att hitta samt vad hon själv har handlat. Hon 

beskriver även hur mycket ”förbaskat fint” hon shoppat och hur mysigt det var att 

handla denna gång. Hon delger även vilka märken som hon handlat, detta gör hon 

både genom text samt bild. Bilden visar ett flertal shoppingpåsar som genom 

denotativ tolkning tyder på att hon har shoppat flera saker på flera olika ställen. Den 

konnotativa tolkningen säger att Mogi har shoppat mycket, på olika butiker av 

kategorin lyx, dyra och erkända märken, bilden symboliserar shopping, pengar och 

konsumtion, de fina loggorna på varje shoppingkasse kan indikera att innehållet är 

dyrt och det konnoterar även status. Budskapet kan tolkas som en trofébild av 

dagens ”fångst” Mogi visar upp vart hon har shoppat, men inte exakt vad hon har 

shoppat. 

Något som ofta förekommer i bloggar är att bloggförfattaren besvarar en läsarfråga i 

ett inlägg, i detta fall har Mogi svarat på en fråga gällande sin resa till Miami. 

”Vad kostar det att åka iväg på en sådan här språkresa till 

Miami? Hur mycket har du i fickpengar? 

Jag är här tre veckor och biljetten samt boendet gick på ca 40 000 

kr, sedan så är det upp till var och en hur mycket de vill göra av 

med i nöje/shopping/mat/uteliv osv. Jag har lagt en budget på ca 10 

000 kr per vecka och jag är här i 3 veckor, vilket jag tror kommer 

räcka gott och väl. (mogis.se:2010-04-14) 

I detta publicerade inlägg kan man läsa om hur Mogi svarar på en läsarfråga, här 

visar hon hur mycket hon spenderar på en resa, vilket skulle kunna enligt många 

anses som stora summor pengar för bland annat shopping, som i Mogis fall är 

hennes intresse. Detta indikerar på en mycket god ekonomi som tillåter mer än bara 

en språkresa. Här får läsaren reda på hur mycket det kostar att leva som Mogi i 3 

veckor på resande fot – 40 000 kr. 
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En annan blogg, Blondinbella skriver mycket om sin livsstil, men även om mode 

och shopping. Hon delger i vissa publicerade inlägg om vad hon har köpt, hur det ser 

ut och vad prislappen motsvarar. 

”På flygplatsen köpte jag mina favoritläppstift som jag förbrukar 

likt Maria Montazami om inte värre. Nummer 13 från YSL som är en 

corallfärgad har ständigt varit min favorit men nu köpte jag två nya 

färger, 1:an som är ljusrosa och 2:an en nudefärgad. Läppstiftets 

konsistens är verkligen perfekt, väldigt mjukt, återfuktande och 

täckande, Oh gosh nu låter jag verkligen som henne. Men dem är så 

bra! Ca 250 kr styck.” (mogis.se:2010-04-12) 

I detta publicerade inlägg berättar Blondinbella om sina senaste inköp på 

sminkfronten. Två läppstift från YSL, ett erkänt designermärke och 

kosmetikamärke. Hon beskriver färgerna och hon jämför sig gärna med en tv-profil 

som missbrukar läppstift. hon beskriver konsistens, färg etc. Samt återger priset. På 

så sätt kan läsare gå och köpa exakt samma produkt. 

Att visa upp inköp är en vanlig företeelse i bloggar, ger en djupare förståelse för det 

som inhandlats, det kan öka inspirationen och inlägget blir mer givande och 

intressant att läsa: 

 

”Idag fick jag ett sug efter smycken och rusade in till en av mina 

favvo-butiker Antikt & Gammalt och Nytt och köpte två ringar som 

jag blev helt förälskade i. Ringar är en besatthet jag har. De ska 

vara stora, blaffiga i guld och skrika “Versace”. De var lite dyrare 

än vad jag brukar handla ringar för, men de var så snygga!” 

(blondinbella.se:2010-04-20) 

 

I detta publicerade inlägg beskriver Blondinbella sitt ”sug” efter att shoppa och 

dessutom att det helst ska en secondhandbutik. Hon beskriver sin kärlek till två 

ringar som hon köpte, och beskriver även att hennes smak för smycken kan liknas 

vid Versace som är ett dyrt och exklusivt märke, som är känt för mycket guld, glitter 

och mönster, något som man som läsare antas veta om. Men för den som inte är 

insatt i designermärken blir detta ointressant. Hon beskriver även att de var dyrare 

än vad hon brukar handla för, vilket blir konstigt, då hon inte brukar redovisa för 

sina ”normala” kostnader när det kommer till smycken.  

 

När Blondinbella shoppar kan det ibland hamna på summor som kanske inte tillhör 

det normala i prisväg för en 19-åring. Och det kan beskrivas såhär: 

 

 

”Säg hej till min nya kärlek. Min Omega Seamaster har fått big 

konkurrens av en Longines Admiral L704. Fast den här är lite 

tuffare så det är kul att kunna växla. Denna klocka ligger på 28 900 

kr men jag ser mig själv gå på möten på kontor på flotta adresser 

och göra bra affärer och investeringar så i mitt huvud kommer jag 

att tjäna mer pengar än tidigare med denna klocka på min handled. 
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Min Omega tog mig ju till ett miljonkontrakt med Spotlife så frågan 

är hur långt Longines tar mig. . Älskar Longines slogan “Elegance 

is an attitude” (blondinbella.se:2010-04-21) 

 

På bilden som är med i det publicerade inlägget ser vi en bild som är tagen av 

Blondinbella själv. Det är en närbild på en blågrå klocka i större modell. Klockan 

ligger i en ask på ett vitt underlag i en blå ask. På asken står även en logotyp som det 

står Longines på.     

 

Detta publicerade inlägg beskriver Blondinbella nya tillskott i klockväg. Det är en 

dyr klocka av ett lyxigare slag, tillverkad av ett erkänt klockmärke. I detta inlägg är 

även prislappen är redovisad som kan tolkas som dyr. Bilden visar enligt en 

denotativ tolkning en klocka i sin originalförpackning. Bilden kan genom konnotativ 

tolkning säga att bilden föreställer en dyr och exklusiv klocka, som visas 

tillsammans med sin originalask där loggan är symboliserar ett dyrt klockmärke, 

status och lyx. Klockan kan i sig symbolisera lyx, då vi i vår kultur kan se fina 

klockor som något fint, lyxigt och statussymboliserat. Bilden skulle även kunna 

konnotera ett livsstilsideal som innehåller gott om pengar. Texten och bilden är 

förankrade då de tillhör samma kontext. Inlägget handlar om klockan, texten och 

bilden beskriver samma sak. Hon beskriver klockans modell, och hur hon ser sig 

själv bära den och i vilka sammanhang. Vilket förmedlar en känsla av att det var ett 

bra köp för henne. Hon menar att med den kan hon tjäna mer pengar, vilket det inte 

finns några riktig belägg för mer än i hennes tankar. Hon menar att klocktillverkaren 

har en perfekt slogan, som kanske kan jämföras med henne som person.  

 

De svenska bloggarna i den här undersökningen har alla gemensamt att de uttrycker 

sig genom text men även mycket bilder, där de delger för sina inköp i detalj, 

gällande utseende, märken och priser, det är så de uttrycker sig och sina värderingar, 

värderingar som talar om shopping som nöje, statussymboliserade bilder 

tillsammans med redovisning av märken och priser förmedlar att de är angelägna om 

att synas och uttrycka sig genom sina personliga stilar. Språket varierar och texterna 

är oftast skrivna i talspråk, med engelska ord och uttryck som målar upp en bild av 

modemedvetna tjejer med mycket tid och mycket pengar, som ständigt är i rörelse 

och kontakt med online-livet där läsarna kan följa dem vart de än befinner sig eller 

vad de än gör. För att hålla kontakt med sina läsare skriver de gärna till dem och 

uttrycker sig med ”Hej på er!” ”puss på alla mina fina läsare” på så sätt anar man 

att det finns ett ständigt behov hos bloggarna att skriva och exponeras för en publik 

och inte för sin egen skull. Genom att de har en publik är de vana vid respons och på 

så sätt kan mönster urskiljas, då de gärna skriver liknande inlägg och använder sig 

av uttryck som t.ex. ”Dagens outfit” genom att de får respons och uppmärksamhet 

bygger de sin identitet och formar sedan sin blogg utifrån det. Många inlägg skulle 

kunna jämföras med reklam, då texterna är beskrivande, säljande och sammansatta 

med bilder, skillnaden är att det är en individ bakom dessa inlägg. En individ som 

kan anpassa och forma sina texter hur de vill utan att tänka på konsekvenser 

gällande deras värderingar eller ideal.  

 



 

  36 (59) 
 

I bloggarna finns det ett ständigt flöde av konsumtion, där pengar alltid tycks vara 

tillgängliga, det är sparsamt med texter om budget och smarta ”spara” tips. Det kan 

vara så att dessa bloggar drivs av tjejer som inte sitter på några ekonomiska 

svårigheter, utan snarare tvärtom och därför finns det ingen anledning för dem att 

blogga om sådana saker. Konsumtion beskrivs i bloggarna som något positivt, roligt 

och inte bara något nödvändigt. Genom att tolka blogginläggen kan man uppleva att 

konsumtion är en del av vardagen, något som krävs för att kunna ha något att skriva 

om, att vara intressant, på topp och hela tiden aktuell kräver konsumtion av 

produkter, när det väl har kommit i rullning kan det vara svårt att sluta skriva om 

det, då hela bloggen bygger sin identitet på t.ex. dagens outfit. 

 

Man upplever det som om att bloggerskorna söker sin tillfredställelse genom 

konsumtion, men kanske också för att stilla deras publiks behov av nya och 

spännande inlägg. Mogi exempelvis köper något nästan varje dag och det är ofta 

produkter av dyr sort, vilket förmedlar en bild av att de flesta bloggarna i detta fall 

har en väldigt god ekonomi, gott om tid och ett ständigt behov av att leva ett online-

liv där de ständigt exponerar sig och är tillgängliga på webben. I denna bloggsfär är 

det svårt att se förbi den perfekta ytan som förmedlas. Bloggarna kan nästan 

jämföras med kvinnliga modemagasin, där ideal lyfts fram och där en bekymmerslös 

tillvaro exponeras, där svårigheter och vardagliga bestyr är mer eller mindre 

osynliga. Detta har istället ersatts med att prata om dagens shopping, dyra klockor 

och hur mycket man spenderar. Något som kanske de allra flesta bara kan drömma 

om. Genom bloggar kan man uttrycka sig fritt, man kan uttrycka sin livsstil och 

forma den hur man vill genom att producera sina egna texter och bilder kan man bli 

vem man vill, det finns inga regler för hur man bloggar. 

 

5.3 Den ideala livsstilen – från vardagens bestyr till kvällens 

nöjen – svenska bloggar 
 

I den här undersökningen får man, förutom att läsa om bloggförfattarnas inköp, följa 

med dem i deras vardag via deras bloggar, i bloggarna förekommer det innehåll som 

beskriver deras livsstilar som innebär olika aktiviteter, det kan vara allt ifrån en fika 

inne i storstaden, dagens olika bestyr och kvällarnas olika festaktiviteter. De tre 

svenska bloggarna i denna undersökning, är skrivna av kvinnor som alla är bosatta i 

Stockholms innerstad, och det framkommer tydligt att de lever ett hektiskt liv med 

storstadspuls som genomsyrar deras tillvaro, då de ständigt är på gång och samtidigt 

hinner uppdatera sina bloggar. Detta gör att deras publik kan följa med dem i deras 

liv oavsett när eller oavsett vad de gör för stunden. Som tidigare nämnts förekommer 

det en ständig konsumtion av produkter, men det förekommer även konsumtion av 

olika aktiviteter och tjänster. Dessa kvinnor spenderar mycket pengar på att äta sina 

måltider ute, gärna på omtalade restauranger och kedjor som många känner till, de 

beskriver gärna vad de äter, vart de äter och fotodokumenterar gärna sina måltider 

och publicerar det sedan på bloggen, på så vis kan man få en bild av hur de lever 

sina liv, och vad bloggarna förmedlar för typ av livsstilsideal. Något som 

förekommer ofta i den här undersökningen är Stureplan, ett finare shoppingstråk i 

Stockholms innerstad, även känt för sina uteställen och besökande kändiselit. Det är 
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oftast här som dessa kvinnor spenderar sina dagar och lever sina händelserika och 

fartfyllda liv, som även kantas av galapremiärer, utekvällar och färgsprakande 

luncher. Vid en närmare undersökning av bloggarna, ser man ett tydligt mönster. 

Där dagarna består av oftast liknande aktiviteter, och framförallt deras enorma 

framfart och sin ständiga förmåga att kunna uppdatera sina bloggar. Livet verkar 

kretsa kring bloggen och även den minsta detaljen kan vara värd att dokumentera för 

sina läsare. 

 

Bloggerskan Tyra skriver mer än gärna om vad hon gör på dagarna. Hon utelämnar 

sällan information, utan är istället öppen med vad hon sysselsätter sig med under 

dagarna. Hon skriver om ett aktivt liv, som innehåller shopping, träning, jobb och 

vänner. Hon lever ett föga normalt liv, som de flesta gör, men bloggar gärna om det:  

”Åh herregud vilken dag. Imorse vaknade jag av att Evelina ringde 

mig och sa att jag skulle prata i Gomorron Sverige kl 10.00. Sedan 

blev jag jättepigg och skulle gå runt Djurgården. När jag kommit ut 

utomhus märkte jag att jag hade träningsvärk i benen och i samband 

med det så ringde jag Evelina och hon och Emelie var påväg till en 

pressfrukost för Desigual i Täby. Jag plåtas varje onsdag i Täby 

som jag kom ju på att jag också kunde åka dit. Fort som fan in på 

kontoret och byta om och ta på mig smink, sen kom min taxi. Jag 

ringde och tvingade med Pernilla också (ägare för Sidandsally som 

jag plåtas för varje vecka) så det var jättekul. Star PR hade 

anordnat ett jättelyckat litet event i nya butiken i Täby Centrum. 

Efter det så åkte vi till studion och plåtade i 2 timmar, och nu är jag 

tillbaka på kontoret och har precis ätit tacos till lunch. 

Idag fyller en av mina absolut bästa vänner LISA år. Grattis mitt 

hjärta! Kul att jag har messat henne flera gånger den här månaden 

typ “Hej är det idag när du fyller” och så har jag alltid haft fel dag. 

Så igår fyllde hon år utan att jag grattade. Fan. Så får jag sms av 

henne idag “Hej gumman grattis på namnsdagen och igår var 

dagen du inte skulle glömma haha”. Så grattis min älskling en än 

gång!!!!” (tyra.se:2010-04-28) 

I detta publicerade inlägg får man en känsla av att Tyra har bråttom eller är väldigt 

stressad. Att starta ett inlägg med ”Åh herregud vilken dag” kan antyda att hon har 

en fullspäckad dag med mycket att göra. Tyras dag består bland annat av att 

medverka in en morgonshow på SVT, en promenad runt Djurgården samt plåtningar 

och pressfrukost på Desigual som är ett företag inom mode. Tyra gillar att märka ut 

sina ord med fet stil för att läsaren ska kunna se ordentligt på var hon har varit och 

vart hon medverkar, detta uppmärksammar man direkt som läsare. Att plåtas varje 

vecka är något som är normalt i Tyras vardag, något hon skriver mycket om. Hon 

har också med en beskrivande text på vad Sidandsally är för att läsaren ska få en 

större inblick om vad det handlar om. Den texten kan vara riktad till nya läsare, eller 

så vi hon helt enkelt bara göra reklam för vad det är. En återkommande läsare som 

följt hennes liv och vardag ett tag, borde veta vad det är då hon skriver om det 
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mycket i sin blogg. Hon avslutar sitt inlägg med att skriva ” Man fick välja 2 plagg 

från butiken som man fick med sig hem. Jag valde den här underbara klänningen! 

Helt fantastisk! Jag bara älskar långklänningar.” (tyra.se:2010-04-28) Detta säger 

att Tyra fick välja vilka kläder hon ville utan att betala. Detta kan ses som en gåva 

från företaget/butiken hon jobbar för, eller att företaget ser det som en chans för 

gratis reklam i en stor blogg, med många läsare.  

Under april månad, då analysen av bloggarna skedde kom det inte fram så mycket 

om Tyras uteliv, trots att hon gärna skriver om inbjudningar till olika event och 

premiärer. Man får därför en uppfattning om att det förekommer fester ofta, men i 

ett publicerat inlägg skriver hon:  

”Hej sunshines! Hur mår ni idag? Jag mår sådär. Sov dåligt inatt. 
Kom hem runt 00.00 efter att ha tagit en öl med Egoina och Evelina. 

Innan det var vi på ett fullproppat Cafe Opera men gick snart 

därifrån. Alltså vakterna på Cefét är dom otrevligaste vakterna jag 

någonsin stött på i hela mitt liv. Så fryga och riktigt jävla otrevliga. 

Dom går över gränserna hela tiden om vad som är okej eller inte! 

Kommer nog aldrig gå till Cafét igen om det inte är någon riktigt 

bra fest där (Typ Blogawards:).” (tyra.se:2010-04-30) 

I detta publicerade inlägg beskriver Tyra ett erkänt uteställe i Stockholm, som är 

känt för sitt kändisklientel. Hon berättar om att det hade varit mycket folk på 

utestället och att vakterna var väldigt otrevliga. Hon är frispråkig i sitt inlägg och 

skyr inte att prata om hennes känslor kring deras vakter. Detta kan tolkas som ett 

tips från Tyra, eller en varning, att man ska inte besöka Café opera när man är i 

Stockholm. Tyra ratar ett mycket känt uteställe och är öppen med denna direkta 

kritik i sin blogg. Vilket tyder på att hon inte behöver gå till detta uteställe, det finns 

annat som är bättre.  

Till skillnad från Tyra, skriver bloggerskan Mogi inte lika utförligt om sin vardag. 

Hon är mer inne på spåret att ge läsaren en beskrivning om t.ex. vad hon äter, festar 

och umgås med vänner. Under analysen av bloggarna var Mogi utomlands större 

delen av månaden. Hon skriver att hon är i USA för att studera engelska. Så här 

skriver Mogi i ett inlägg: 

”Nu är jag klar med mina lektioner för idag, har lärt känna 

världens härligaste tjej från Venezuela, hon är uber trevlig, hon har 

vart här och pluggat i nio månader nu och kan hela Miami utantill, 

jag fick ett tips om Bal Harbour, den mallen ska tydligen vara den 

bästa om man vill shoppa Chanel osv. Shoppingen i Miami är grym, 

verkligen helt fantastisk, tänkte puttra iväg till Lincoln Road nu och 

kika in på Anthropologie, Victorias Secret osv. Tänkte även ta mig 

en Blizzard, världens onyttigaste glassar, hoho, men ack så så 

delicious, det är en Ben & Jerry gånger tio!” (mogis.se:2010-04-14) 



 

  39 (59) 
 

I Mogis blogg kan man följa hennes vardag. I den kan man se tydliga spår av ett 

intensivt konsumerande. Hon skriver om vad hon äter och om hennes ständiga vilja 

att få shoppa. Hon skriver i sina blogginlägg om vilka butiker hon ska besöka, ett 

ständigt planerande och rutinmässigt konsumerande. I detta publicerade inlägg 

skriver Mogi att Miami verkligen är en bra stad att shoppa i. Hon berättar även att 

hon ska äta världens godaste glass. Överlag kan man säga att denna text är ett 

exempel på vad Mogi oftast skriver om, det är en bra och representativ bild av vad 

Mogi förmedlar i sina blogginlägg. Många inlägg handlar om de plagg hon köper i 

sin vardag och att hon gärna äter glass.  Glass är ett återkommande ämne i Mogis 

blogg, liksom andra sötsaker och onyttigheter som t.ex. Ben & Jerry och Haagen 

Daze, som verkar vara ett favoritmärke bland glassar hos Mogi. Det är inte bara 

klädmärken som återges, utan även andra produkter.  

I sin blogg skriven Mogi även lite om sitt uteliv, som upplevs som aktivt. Var och 

varannan helg är hon ute och festar med sina vänner. Då är det ofta på Stureplan hon 

figurerar. Dit där rika och berömda drar sig till som man upplever det i analysen. 

Stureplan är känt för att vara besökt av Sveriges kändiselit samt Stockholms 

överklass. Mogi skriver utförligt vad hon dricker, oftast champagne och andra 

drinkar. Hon beskriver vad hon har på sig under kvällarna och framförallt vilka 

ställen hon alltid besöker. Hon visar mer än gärna upp bilder som är tagna av 

Stureplans egna fotografer som publicerar bilderna på http://stureplan.se. Mogi 

länkar gärna till Stureplan webbsida också för att visa upp vart hon varit, som ett 

litet extra bevis på hennes festliga kvällar. 

”Vicken rolig kväll det var igår! Vi började på Hotellet med bubbel, 

ett riktigt härligt ställe att börja kvällen på. Jag hade på mig 

överdrivet sommriga kläder, haha. Knallgul blommig klänning från 

Forever 21, mockajacka i lila från Monroe samt blåa skor från Zara 

och en stor blå stenring från Smyk. Kännde mig lite överambitiös 

men det livar upp med färg! Efter Hotellet så puttrade vi till V där 

det blev världens tjejbord, stämningen på topp! Vi avslutade kvällen 

dansandes på Hells Kitchen. Daniella spelade som vanligt riktigt 

shake-vänliga låtar! Vid halv fyra så slockande våra ögonlock och 

vi gick till Seven Eleven och köpte Ben & Jerry samt saltade 

lantchips som vi knaprade i oss flitigt, lantchips är gudomligt gott! 

Älskar den krispiga faktorn, möms!  

Nu är jag hemskt stressad, eller inte stressad, det blir jag knappt två 

gånger om året, men jag är rejält oroad om jag kommer hinna fixa 

allt som måste fixas innan mitt plan lyfter imorgon. Men jag ska 

sätta igång nu! Hade jag tänkt..Bilderna är lånade från Stureplan.” 

(mogis.se:2010-04-10) 

I det publicerade inlägget ovan så beskriver Mogi sitt uteliv. Inlägget beskriver det 

hon vill berätta från kvällen och är ett bevis på att hon gärna festar kring Stureplan. 

Hon skriver också, som nämnts innan om glassen Ben & Jerry’s och andra 

onyttigheter. Det man märker vid en analys av Mogis blogg är att hon är ute och 

fikar väldigt ofta, hon äter även ute samt att hon emellan åt frossar i onyttigheter. 
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Hon skriver bland annat: ”Sitter och fikar på NK, dricker härlig varmchoklad med 

massa grädde, skinkmacka och morotskaka. Magen är nöjd, nu måste jag fortsätta 

köpa nödvändigheter för avfärden för USA.”( mogis.se:2010-04-09) 

Detta ger en bild av att Mogi kan äta precis vad hon vill, men samtidigt se snygg och 

smal ut. Det man reagerar på när man läser Mogis blogg är att, i kontrast till alla 

onyttigheter hon får i sig, Så nämner hon inte ordet motion, och man ser inte heller 

något som tenderar på att hon tränar eller tänker på sin hälsa, vilket förmedlar en 

bild av att Mogi kan göra det som många andra inte kan eller vill, nämligen att äta 

oändligt med sötsaker utan att reflektera över det, eller kombinera det med hälsosam 

mat eller motion. Mogi förmedlar en bild av att det är konsumtion av olika slag som 

skapar hennes livsstil, det är vad dagarna går ut på, och de viktigaste uppgifterna 

som rör sig kring Mogi är vad för färg hon ska välja på en tröja. Det är en bild av en 

superkonsument som förmedlas, där drivkraften är att ständigt konsumera utan 

direkt mål eller mening, motion och hälsa kanske finns där, men det är inte något 

som syns eller förmedlas i bloggen, eller så är det helt enkelt inte prioriterat alls då 

bloggen baseras på Mogis shopping och konsumerande livsstil, utrymmet är för litet 

för att rymma träning och motion.  

I Blondinbellas blogg skriver hon detta inlägg:  

”Tyra kallar alltid mig tant och jag vet att jag många gånger inte 

lever ett liv som en vanlig 19 åring gör men jag har alltid varit 

lillgammal av mig. Jag somnar halv tio på kvällen, vaknar 

klarvaken klockan sex, Marianne är mitt favoritgodis för de är 

liksom en karamell och choklad i ett (!), jag fikar hellre med bullar 

än att festa på krogen och en resa med vinprovning i Florens lockar 

mer än en partyresa till Grekland. Ni kanske tycker att de låter 

tråkigt men jag älskar verkligen mitt liv! Det är häftigt att få vakna 

upp varje morgon och känna “wow” vad jag är lycklig. Jag tror att 

ska man hitta lycka så måste man känna sig nöjd med sin tillvaro 

och dig själv samtidigt som man strävar efter att nå nya drömmar 

bara för att det är roligt. Man tjänar pengar när man inte är 

beroende av pengar, likadant är det med lycka, du känner dig 

lycklig när du inte hela tiden jagar den.” (blondinbella.se:2010-04-

05) 

Blondinbella ser inte sig själv som en vanlig 19 åring. I sitt inlägg skriver hon att 

hon känner sig lillgammal och radar upp saker som normalt sett skulle passa in på en 

äldre person. Hon älskar sitt liv och det märks när man läser hennes blogg. Hon är 

oftast väldigt positiv och hon gör det hon blir lycklig av enligt henne själv. Hon 

jobbar, reser och kan shoppa det hon vill. Trotts Blondinbellas inlägg kan man ändå 

uttyda att hon ändå älskar att, kanske inte festa, synas i vimlet på premiärer: 

Åh gud ni MÅSTE se Invictus! Det är en film om apartheid i 

Sydafrika och Nelson Mandela. Hela hjärtat var i känslostorm 

under hela filmen och tårarna bara rann. Filmen handlar om hur 
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Nelson Mandela skapar fred i landet mellan de vita och svarta via 

en sport; Rugby! Och hur man får hela nationen att kämpa 

tillsammans. Jag var helt tagen och ni måste bara se filmen, men ha 

tålamod man får ge filmen en stund i början. Festfixaren Johan 

Petré hade som vanligt ordnat en härlig kväll och i och med 

galapremiären var Sydafrikas Ambassad där så under middagen 

och festen på Undici bjöds det på afrikansk dans, musik, vin och 

mat, ascoolt. Jag och Denise hade verkligen jättetrevligt, Nils var i 

krokarna då han hängde på oss lite senare. (blondinbella.se:2010-

04-07) 

Blondinbella beskriver i detta inlägg att festfixaren hade fixat en härlig galapremiär 

och beskriver gärna namn på personerna och företagen som fixat hela 

föreställningen. Till skillnad från de andra svenska bloggerskorna skriver hon 

väldigt mycket om sin pojkvän och deras gemensamma liv. Vad de gör tillsammans 

etc. Hon skriver i detalj om deras resa till Åre och hur hon älskar landet. Hon skriver 

mycket om sitt umgänge med vänner och skriver även om vilka ställen hon besöker. 

Hon äter ofta middag ute och nämner inget om utgifter, budget eller spara.  

Blondinbella skriver mycket om vardagslyx. Att hon äter mycket choklad samtidig 

som hon anser att träna också är lyx. Hon går och fönar och stylar sitt hår en gång i 

veckan inför hennes och Tyras show de har tillsammans. Hon förmedlar en livsstil 

som är fyllt med fart och fläkt, projekt och aktiviteter men som ändå kan tolkas som 

väldigt roliga och bekymmerslösa, en livsstil som innehåller ekonomiskt trygghet 

och ett ständigt arbete med att vara uppdaterad och online och att konsumera ”rätt” 

produkter för att kunna visa sig intressant och spännande. 

Alla de svenska bloggerskorna har alla gemensamt att de konsumerar mycket, det är 

inte bara shopping som är en stor del av deras vardag, utan de visar även på en 

livsstil där vardagen består av just konsumtion. Det är inte bara produkter de 

konsumerar, det är även vanor som t.ex. att äta mycket ute på restaurang, gå på 

premiärer, festa på Stureplans inneställen och unna sig vardagslyx som för många 

andra skulle kunna betraktas som riktigt lyxigt och speciellt. Alla bloggerskorna är 

väldigt öppna med sin konsumtion, och det är konsumtionen som också präglar 

mycket av deras livsstil. Det typiska för deras livsstilar är att de förmedlar en otroligt 

positiv bild av deras liv, där en ekonomisk trygghet tycks blomstra och livet är i 

allmänhet bekymmerslöst. Genom sina bloggar får man som läsare följa med dem, 

som en vän fast via onlinelivet, där man kan beskåda flera av de steg som 

bloggerskorna tar varje dag, vi får veta vart de ska, vart de har varit och vad för sorts 

sallad de valde till lunch på det välkända caféet. Deras agendor visas flitigt och det 

finns ingen tydlig gräns mellan det privata och det offentliga onlinelivet som man 

kan utläsa vid en närmre analys. Bloggarna sänder ut ett livsstilsideal som många 

drömmer om att ha, där pengar alltid tycks finnas, där projekt och roliga 

erbjudanden strömmar in och där vardagslyx och måltider ute är rutin. De tycks 

också förmedla ett livsstilsideal som präglas av att de vill uppnå en högre social 

status, genom att röra sig mycket på Stureplan, gå premiärer och synas i det 

offentliga, något som deras läsare säkert kan tycka är beundransvärt. Bloggerskorna 

har skapat en egen kultur, där det gemensamma är just bloggandet, där 
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konsumtionen är deras drivkraft och innehåll. De agerar också som en sorts levande 

reklam eller marknadsföring, då uttryckta ord och meningar om produkter eller 

uteställen i bloggarna blir värdefulla och användbara för alla som läser. 

Bloggerskorna visar genom deras vardag att de lever i en kultur som förmedlar en 

typ av hög social status i samhället. 

 

5.4 Internationella bloggar  
I följande texter publicerar vi de resultat vi kommit fram till i vår studie. Det gör vi 

med hjälp av citat som är korrekt citerade för att underlätta våra tankegångar. Vi 

kommer inte att beskriva vilka bloggar vi valt ut, då det inte är personerna bakom 

bloggarna vi vill studera, utan vad som står i deras texter om konsumtion. En 

beskrivning om vilka personerna bakom bloggarna är, är orelevant i denna studie. 

De bloggar vi analyserar har artistnamnen: Emily, Belle och Sasha.  

 

5.5 Det ideala shoppandet – internationella bloggar 
Emily driver en blogg baserad på mode och livsstil utifrån sig själv där hon uttrycker 

sitt tycke och sin smak genom texter och bilder. Hon skriver gärna om trender, 

outfits och om sin vardag, hon publicerar även bilder på sig själv. Emily tipsar ofta 

om aktuella trender som i inlägget nedan: 

“After seeing countless pictures of stylish ladies at Coachella in 

patterned shorts, I‟ve been dying to recreate the look (minus the 

bikini tops that were worn out at the desert).  I typically rely on 

multiple stores to provide an adequate variety of shapes and styles, 

but Topshop has a firm grip on this season‟s trend.   I love how 

butterflies and abstract watercolor prints suddenly seem fresh and 

crisp, though I‟m fairly confident that I owned both such patterns as 

a child.  Whether you throw on a gauzy tunic or slouchy tank, these 

shorts all provide a welcomed departure from my normal routine.” 

(cupckeandcashmere.com:2010-04-27) 

I detta inlägg beskriver Emily den senaste trenden om plagget shorts, hon beskriver 

vilken stil det ska vara på dem, hur man bär dem samt kombinerar dem. Hon 

beskriver hur hon vill att de ska se ut och vart man kan hitta de finaste exemplaren. 

Hon beskriver hur trender kommer tillbaka och varför man bör anamma denna trend 

just nu. Detta förmedlar en form av riktlinje för modeintresserade och genom att 

skriva i jagform förmedlas det en känsla av medvetenhet och kunskap. 

Att beskriva hur man kan eller bör klä sig vid en viss årstid är inte ovanligt när man 

läser bloggar. Bloggförfattare utgår ofta ifrån sig själv och inspirerar sina läsare. 

Emily beskriver hur hennes “våruniform” skulle kunna se ut: 

“I‟d be happy dressing in slight variations of J.Crew‟s entire spring 

line from here on out. A crisp blazer, t-shirt, tangle of chains and 

you‟re out the door. Of course I‟ll make sure things don‟t ever get 

too monotonous by throwing on different pants (rolled up khakis one 

day and boyfriend jeans the next), switching between oxfords and 
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wedges and occasionally doing my hair differently.” 

(cupcakeandcashmere.com:2010-04-22) 

I det publicerade inlägget beskriver Emily detaljerat hur vårmodet kan bäras utifrån 

ett visst designermärke. Emily beskriver hur hon själv skulle bära olika plagg och 

kombinera dem, vilka stilar som gäller och inte gäller. Hon skriver utifrån sig själv 

vilket förmedlar en känsla av närhet och igenkännande. Genom att tala om vad som 

är rätt eller fel, upplever man en viss expertroll i Emilys text, och det skapar en 

känsla av auktoritet. 

I en annan blogg skriven av Belle får vi läsa: 

 

“I completely adore the style of fashion editors and directors at the 

moment. I am going nuts over at the fashion spot saving multiple 

images of these beautiful, beautiful ladies and their beautiful, 

beautiful attire. Emmanuelle Alt - Fashion Director ,Vogue Paris, 

Christine Centenera - Fashion Editor, Harper's Bazaar Australia, 

Natalia Alaverdian - Fashion Editor, Harper's Bazaar Russia, 

completely in love. Hope your weekend was fabulous!”( petit-

cheri.blogspot.com:2010-04-18) 

 

I det publicerade inlägget visas en bild, bilden i inlägget visar två sammansatta 

bilder föreställande två tjejer ståendes på en gata i storstadsmiljö. Tjejerna har på sig 

två olika outfits och ska representera två olika stilar. Den ena tjejen på bilden har 

mörka och stora solglasögon. Hon har en svart kavaj med ärmpuffar. Under det har 

hon en vit t-shirt och gråa lössittande byxor. Hon bär högklackade skor och håller en 

väska i ena handen. På den andra bilden ser man en tjej med en beige blus 

kombinerat med en grå väst över som har en pälskrage. Hon har åtsittande 

mörkblåjeans med ett skärp i midjan, bruna högklackade skor och en väska i ena 

handen. Bilderna är tagna ur verkligheten och symboliserar modet just nu enligt 

denna bildkälla. Den konnotativa tolkningen kan säga att bilden är ett utkast ur vad 

som anses som inne och moderiktigt i vår kultur, det smala idealet och de trendiga 

kläderna, som är hämtade ur ett aktuellt modemagasin. 

 

Detta inlägg beskriver hur Belle ser på det rådande modet just nu, hon beskriver hur 

bilder från tidningar sänder ut fantastiska bilder, och att de är inspirerande. 

Budskapet är vad som är trendigt just nu. Text och bilder är förankrade då texten är 

inspirerad av bilderna. Texten förmedlar budskapet i bilderna, och bilden förstärker 

texten. 

 

Att beskriva en produkt på ett mer ovanligt sätt kan göra ett inlägg mer spännande 

och intressant att läsa Belle skriver såhär: 

 

“I am delighted to welcome to the world baby Rocco!! Hello. Hello 

love. You are mine.... 

I got home from work, walked into my room and there my baby was. 

In all its UPS boxed glory - in the end it was delivered! (No one was 

home to sign for it so they left it under the porch (SO glad it was 
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not stolen or someone would have gotten a mouthful!!) but mum 

got home to it in time before any bag bandits could get to it.) I 

unwrapped the box, and looked at him and smiled (I have decided it 

is a him. The leather, the studs, it just makes sense for it to be a 

boy.) I carefully pulled him out of his Alexander Wang plastic bag 

and looked at him in awe, then squealed, then jumped up and down, 

stuffed any clothes that were within arms reach into him to give him 

shape and pranced around my house showing him to anyone that 

would listen. (petit-cheri.blogspot.com:2010-04-06) 

 

Detta publicerade inlägg beskriver det nya tillskottet ur Belles samling av väskor. 

Belle beskriver i texten en dyr designerväska som har varit efterlängtad nästan som 

om det vore ett barn hon väntat på. Texten är skriven på ett intensivt sätt som 

beskriver lyckan över en ny väska av det erkända designermärket Alexander Wang. 

Belle beskriver hur hon ser det levererade paketet och hur hon steg för steg tillslut 

håller i sin nya fina väska. Det står ingenting om priset, men alla modeintresserade 

kan utan större svårigheter priset utantill, eller så kan man bara kika på nätet om 

man är nyfiken, vilket man blir som läsare efter att ha läst detta inlägg.  

 

Sasha som står bakom bloggen Liberty London Girl skriver mycket om mode och 

livsstil, dock skriver Sasha inte så mycket om sitt privatliv, eller sin egen shopping, 

utan skriver gärna inlägg som tipsar och inspirerar till mode och trender: 

  

I ett publicerat inlägg förekommer två bilder, på bilderna som är tagna 2010-04-08 

ser man i inlägget samma person. Hon bär samma typ av solglasögon. Hon är blond 

och har vind i håret på båda bilderna. I den övre bilden är fotot taget vid en pool, 

personen sitter i en solstol på den andra bilden står personen utomhus med ett 

landskap i bakgrunden. På bilderna är det den inre kontexten som är i fokus då det är 

solglasögonen på bilderna som är intressant, och som även är budskapet i bilden. 

Detta inlägg innehåller ingen brödtext, utan bilderna står för sig själva. Budskapet är 

att solglasögonmoder från 90-talet gäller även nu 2010. Solglasögonen är en symbol 

för modet nu och då. Solglasögonmärket är Ray-Ban och modellen heter Wayfarers.  

 

Sasha skriver inte så mycket om sig själv i sin blogg och är sällan personlig, hon 

publicerar nästan aldrig bilder på sig själv och som många andra bloggar så tillhör 

inte dagens outfit inlägg det vanlig men i detta publicerade inlägg gör Sasha ett 

undantag: 

 
“I‟ve been protecting my skin with a number of products so far. I 

like the Organic Pharmacy’s new Cellular Protection Sun Cream 

SPF25. Quite brilliantly, it is free from preservatives, colorants‟, 

fragrances & petrochemicals. It‟s quite sticky, but I expect that from 

a natural sunscreen like this. Best of all, unlike many natural 

sunscreens, it‟s invisible & doesn‟t leave a white glow on the skin. 

Nivea Sun’s Moisturizing Sun Spray SPF 30 is really good – a 

fine, easy to apply spray, it‟s very moisturizing, and leaves no 

residue on the skin. Sunglasses: Oliver Peoples. Hat: Bronté 

Vintage silk shirt: Grandmother‟s (found in the attic) Swimsuit: 

http://www.theorganicpharmacy.com/shop/sun_care/sunscreen_spf25
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Eres. Gold necklace: Erica Weiner. Earrings: Topshop (Don‟t 

worry – I‟m not going to start posting photos of me in my daily 

outfits. This one just seemed relevant to the post.)” 

(libertylondongirl.com:2010-04-16) 

 

I detta publicerade inlägg beskriver Sasha vad man kan ha bära för plagg i solen som 

är både snyggt och som skyddar mot solen. Hon beskriver vilka produkter hon själv 

använder, från vilket märke och hur de fungerar att använda. Hon beskriver även vad 

hon bär för kläder, men skriver även att detta inlägg som inkluderar dagens outfit 

inte kommer att bli något ofta förekommande i hennes blogg, bara att det var 

passande just denna gång. Något som man i övriga bloggar blir överöst med i nästan 

alla inlägg. På så sätt sticker detta inlägg u ifrån mängden, då bloggförfattaren 

uttrycker att hon ogärna använder samma typ av inläggsinnehåll som så många 

andra bloggare redan använder.  

 

I analysen av de internationella bloggarnas shopping har det framkommit skillnader 

gentemot de svenska bloggarna inom samma kategori. De internationella bloggarna 

är mindre öppna med att skriva om sina konsumtionsvanor, de är mer privata och 

man upplever istället att de kanske inte har den sortens behov av exponering som de 

svenska bloggarna verkar ha. De internationella bloggarna skriver istället i en mer 

inspirerande bloggstil, där inläggen är direkt skrivna till en publik samtidigt som de 

andas intresse och passion för t.ex. mode. Dessa bloggar agerar ofta som t.ex. 

modeexperter, de skriver mycket om vad de anser vara inne och ute i modeväg, de 

skriver om material, färger och märken och diskuterar gärna trender som någon 

annan har skapat och utgår ifrån sitt eget tycke. De internationella bloggarna 

förmedlar likt de svenska bloggarna en typ av lyxkonsumtion, där det ofta 

förekommer texter och bilder där dyra och erkända designermärken exponeras och 

budgetprodukter hamnar i obemärkthet. På grund av att dessa bloggar är mer privata 

i sitt innehåll, är de inte lika lätta att tolka, och mönster blir svårare att urskilja. Man 

får en känsla av att bloggen i detta sammanhang inte är av lika stor betydelse som i 

den svenska bloggsfären, då uppdateringarna är färre, privatlivet hålls privat och 

innehållet förblir mer nischat än det svenska innehållet. Dessa bloggar uttrycker 

istället att bloggförfattarna skriver i sina bloggar för sin egen skull, och skriver inte 

riktat till en publik på samma sätt som de svenska, och blir därför svagare i sina 

konsumtionsmönster och livsstilsideal. 

 

5.6 Den ideala livsstilen – från vardagens bestyr till kvällens 

nöjen – internationella bloggar 
I analysen av de internationella bloggarna har det ej framkommit tydliga 

konsumtionsmönster som gäller t.ex. deras vardag som det gör i de svenska 

bloggarna. I de internationella bloggarna skriver man mer om vad som händer i livet 

samt olika händelser. Det man kan uttyda är att de alla älskar mat och onyttigheter 

samt att de gärna spenderar pengar på dyra saker. 

 

Ett publicerat inlägg skrivet av Emily beskriver utelivet såhär: 

http://www.libertylondongirl.com/2010/04/16/what-to-wear-in-the-sun-on-your-skin-your-body/www.eresparis.com
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“On Saturday night we had two birthday parties to attend so I 

needed an outfit that could easily transition from a formal gathering 

to a rowdy bar.   I figured some sort of updo would be best since my 

hair has gotten to a point that it‟s far too long to wear down without 

offending people with my split ends.   It also worked for the long 

ride down to Irvine since I undoubtedly fall asleep anytime I‟m in a 

car for more than half an hour and it didn‟t get messed up with the 

braids piled on top of my head.” (cupcakeandcashmere.com:2010-

04-12) 

Man får i denna text reda på att Emily har varit på två födelsedagsfester och att hon 

behövde en outfit som lätt kan transformeras från en formell tillställning till en mer 

icke formell och mer casual bar. Emily är väldigt personlig i sin blogg också skriver 

ofta om mat, det är vad man genom analys har kunnat utläsa som det vanligast 

förekommande ämnet i denna blogg. Man får ta del av hennes recept om sötsaker, 

efterrätter och kakor.  

Emily skriver även: 

This morning I‟m getting some much-needed highlights and lopping 

off several inches of my straggly hair. While I don‟t exactly enjoy 

the countless hours spent in a salon chair, I always walk out feeling 

confident and polished. I‟ve never questioned the importance of 

simple grooming treatments, which is why I support a similar cause 

for those who are unable to treat themselves to such luxuries. 

(cupcakesandcashemere.com:2010-04-16)      

I detta publicerade inlägg kan man läsa att utseende är något Emily tar för givet. 

Hon har precis varit hon frisören, något hon inte tycker om, eftersom hon anser att 

man får sitta för länge i en frisörstol. Men hon är också medveten om att fixa sitt hår 

hos en frisör, något som många inte har råd med. Vilket hon också påpekar.  

Bloggaren Sasha skriver i sin blogg: 

I liked the column, enjoyed the book, watched the entire TV series, 

hosted a show finale screening supper party in London, and then 

headed to the cinema with some girlfriends in New York the 

weekend the first movie opened, to sit through it in a spirit of 

nostalgia. 

But 

ENOUGH ALREADY. 

It‟s not out until May 27th, and already I am fed up to the back teeth 

with the film, its product placement and ridiculous & over the top 

wardrobe. Will I be heading to the cinema for opening weekend? 
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Hell, no. It‟s already been demoted to airline movie in my head. 

(londonliberygirl.com:2010-04-27) 

Det man kan uttyda från publicerade inlägg är att Sasha älskar allt som berör den 

popular serien Sex and the city, men att hon redan nu, innan premiären är så trött på 

allt som har att göra med denna serie. Detta på grund av att serien som bygger på 

mode, sex etc. är något som tillhör hennes vardag när det kommer till inspiration. 

Men Sasha är inte alls förtjust i seriens överdimensionella garderob som visas i 

filmen. Det man kan tolka ur detta inlägg är att tv-serier är något som inspirerar 

Sasha men också något som hon kritiserar utifrån sitt tycke och sin smak.  

Sasha skriver ofta i sin blogg om mer vardagliga bestyr t.ex. vart hon äter och vad 

hon äter. Det finns gärna bilder på t.ex. matträtter och beskrivningar på hur hon tar 

sig till jobbet.  

“Utterly heavenly pizza al funghi at Serafina on the UES, (ahem, a 

Gossip Girl hangout), for supper with Jill on Saturday night. *Ooh 

that looks vast. I‟ll just eat half & take the rest home.* Oops. 

Because, of course, I always feel like I am in the movies in New York 

when I eat Chinese food from cardboard pails with wire handles. 

(And it is always „Chinese food‟ in America, rather just the bald 

„Chinese‟ we use in England. And it is a take-out, not a takeaway.)” 

(libertylondongirl.com:2010-04-28) 

Sasha beskriver i detta publicerade inlägg om en bra pizzeria, som hon även 

beskriver som ett förekommande ställe i en känd tv-serie Gossip Girl, och därför blir 

denna pizzeria genast lite häftigare och lite mer märkvärdig än vad den var innan. 

Hon beskriver även hur hon alltid känner sig som en del av en film när hon äter 

kinesisk mat, för att de ofta äter sådan typ av mat i filmer, direkt ur en box. Detta 

inlägg förmedlar en mer glamourös bild av vad som egentligen bara är en vanlig 

pizzeria, och vad som anses som snabbmat. Innebörden får en annan betydelse då 

texten skönmålar en inte allt så glamourös verklighet, och förmedlar en känsla av att 

hon vill försköna sin tillsynes simpla måltid.  

 Belle är också inne på samma spår som Sasha och Emelie. Hon beskriver sin vardag 

mer i detalj och har inget direkt synbart konsumtionsmönster i sitt blogginnehåll. 

Det man kan läsa I Belles blogg är: 

“This weekend has been just way too good. It has come and gone 

too quickly and I would just love to replay it all over again. After 

visiting the zoo Saturday, Mat and I ventured to China town, 

shopped in "Hong Kong Supermarket" and ate at the most delicious 

Chinese restaurant. We were searching for a place to eat when we 

saw lots of people in this cute, totally run down restaurant and 

figured if it's full it must be good. And boy was it! (I sound like I am 

from the brady bunch!) I had Vegetable and Pork Noodle Soup, 
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Spring Rolls and Mat had Crispy Fried Chicken and Rice. Hello 

heaven! We must go here every week. After dinner we picked up 

some more sweets from some more stores, I had a banana bubble 

tea (love) and we slowly headed home. Parfait!! Hope you have had 

an amazing weekend too!”(petit-cheri.blogspot.com:2010-04-11) 

I detta publicerade inlägg beskriver Belle hur mycket hon äter och, vad hon äter och 

vart. Man kan nästan jämföra inlägget med en kokbok, där ingredienser räknas upp. 

Något som de flesta bloggarna i den här undersökningen har gemensamt är mat, 

något som alla känner igen och som man kan relatera till. Det är nog tacksamt ämne. 

Det verkar vara vanligt bland dessa kvinnor att redogöra för sina inköp, liksom sin 

kost, kanske för att visa upp att de äter nyttigt eller har möjlighet att äta onyttigheter 

utan att de påverkar dem.  

I de internationella bloggarna ha man inte fått ta del av något direkt uteliv, utan de 

förmedlar istället en livsstil som går ut på att umgås med familj och vänner är 

viktigast. I dessa bloggar lyfts vardagen fram som ett nyckelämne i bloggarnas 

innehåll, det är de små sakerna som kommer fram och handlar inte om flådiga 

nattklubbar eller vilket uteställe som är rätt eller fel. Istället kan man tolka dessa 

bloggar som snävare, inte lika öppna med allt och framförallt förmedlar de en känsla 

som säger att de bloggar mycket för sin egen skull och inte försöker servera inlägg 

som läsarna ska gilla, de är öppna med sina åsikter och förmedlar ett livsstilsideal 

som känner mer ”normalt” än de svenska där man känner igen sig och som man kan 

relatera till. De verkar inte ha samma behov av att exponera sig, eller redogöra för 

deras konsumtion, de är helt enkelt svagare på den punkten. Därför kan man 

sammanfatta det hela med att de internationella bloggarna är svårare att tolka, de har 

inte lika starka och tydliga mönster som de svenska, och det beror nog mest på 

personerna bakom bloggarna, deras värderingar och framförallt hur mycket tid de 

lägger på bloggen, samt att de verkar ha olika mål med sina bloggar. De svenska 

kvinnorna verkar leva genom sin blogg, medans de internationella använder det som 

en hobby eller dagbok. Kanske de internationella bloggarna drivs av personer som 

inte söker bekräftelse eller uppmärksamhet via sina bloggar, utan de svenska 

bloggarna gör det istället. 

 

5.7 Resultat av empirin 
Med hjälp av våra frågor vi ställde till materialet fick vi fram följande svar: 

 

Konsumtion i bloggarna beskrivs olika beroende på om de är nationella eller 

internationella. De svenska bloggarna ser konsumtion som en del av vardagen. De 

shoppar ofta och mycket, gärna dyra produkter som märkeskläder, väskor, smycken 

etc. De beskriver shopping som något positivt och naturligt snarare än något 

nödvändigt. Shopping är ett vardagligt nöje kan man sammanfatta det som. De 

svenska bloggarna förmedlar även en livsstil som tillsynes består av mycket uteliv 

med dyra luncher och fikastunder med vännerna. Händelser som premiärer och resor 

blir något naturligt och vardagligt då det sker relativt ofta. De internationella 

bloggarna skriver inte lika omfattande om shopping som de svenska bloggarna gör. 

De har istället en förmåga att skriva mer inspirationsartade inlägg, där de talar om de 

senaste plaggen, skorna eller designermärken som figurerar i t.ex. modetidningar 
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eller webbshoppar. Det som de internationella bloggarna har gemensamt med de 

svenska bloggarna är att de gärna skriver om dyrare produkter och välkända märken, 

vilket förmedlar en bild av dyr konsumtion. Något som är gemensamt mellan alla 

bloggar är att de konsumerar kläder mest, sedan kan det variera vad de spenderar 

pengar på.  

 

Livsstilen i de internationella bloggarna kan beskrivas som lite mindre glamourös än 

de svenska. Detta kan bero på att de svenska bloggarna är mer öppna med sitt 

privatliv, sina aktiviteter och vardag. En annan faktor som spelar in är att de 

internationella bloggarna inte uppdaterar sina bloggar lika ofta som de svenska, som 

gärna skriver flera inlägg per dag. Detta kan ses som att bloggen är 

beroendeframkallande från de svenska bloggarnas håll. När något händer i deras liv 

måste det på en gång posta ett inlägg på bloggen så att läsarna kan läsa om deras liv 

och vad dem är med om. Detta ser man inte i de internationella bloggarna som i 

större utsträckning är mer privata med sina liv. Det kan tyda på att de svenska 

bloggarna till en viss del lever sina liv genom bloggen och får uppmärksamhet för 

det. Sfären mellan det privata livet och livet i bloggen blir mer otydlig. När man 

läser texterna slås man ibland av tanken att de svenska bloggarna måste vara aktiva 

hela tiden för att kunna dela med sig av det. Den bidragande faktorn till det kan vara 

att de svenska bloggarna är rädda att förlora den uppmärksamhet de får genom 

bloggen. De svenska bloggarna bygger upp sina identiteter genom bloggen och 

därför skapar dem ett tillsynes hektiskt liv utanför för att kunna bygga upp denna 

identitet. De måste shoppa för att kunna ha något att visa upp i bloggen som läsarna 

kan ta del av. Där framstår de internationella bloggarna som mer trygga i sin miljö 

och sin identitet. De söker inte efter uppmärksamhet på samma sätt som de svenska.  

 

Något som inte förekommer särskilt ofta i vare sig de svenska eller de internationella 

bloggarna är budgetrelaterade texter. Om det skrivs något om detta så är det i sådana 

fall om vintage eller secondhand. Detta kan tolkas som billigt och som budget, men 

som visas upp som något exklusivt och originellt i bloggarna. I dessa sammanhang 

handlar det även oftast om fina designermärken som fortfarande kostar en del 

pengar. Slutsatsen man kan dra av detta är att det finns ett gemensamt 

konsumtionsmönster för alla bloggar. Det förekommer en sorts lyxkonsumtion, där 

shoppandet och livsstilen innehåller mycket nöje snarare än nödvändigheter, och att 

saker som t.ex. arbete och budget inte figurerar i bloggarna, utan det är spenderandet 

av pengar och uppvisandet av produkter och en glamourös livsstil som man får ta del 

av, och det är vad som förekommer mest i bloggarna i helhet. 

 

Bilderna som visas i bloggarna och som använts i vår empiri visar vad det är som 

konsumeras i form av shopping eller andra aktiviteter som kan kopplas till livsstil. 

Bilderna i alla bloggar är svåra att analysera då de är till viss del kan ses som ytliga. 

Bilderna visar till stor del enbart en bild på ett t.ex. ett plagg eller på bloggpersonen 

som visar upp dagens outfit, vilket är den denotativa tolkningen vi gjort, och det är 

även denna typ av bilder som förekommer mest.  Det finns ingen direkt djupare 

tolkning av dem, utan oftast bara en redovisning om vad som har konsumerats. 

Bilderna på bloggpersonerna själva visa upp dem med olika kläder samt när de utför 

något, exempelvis fikar på ett fik eller sitter i en frisörstol och får håret fixat. Dock 

är bilderna viktiga då man som läsare ser plagget direkt och kan relatera det till 



 

  50 (59) 
 

texten man läser. Bilderna som analyserats är alltid denotativa då de har en 

grundbetydelse och man kan tala om vad som finns på bilden rent fysiskt. Den 

konnotativa tolkningen blir oftast att man förknippar bilderna med lyxkonsumtion då 

man ser ett visst märke som vi genom våra kulturella konventioner ser om dyrare 

och mer exklusiva. Miljön på bilden kan också påverka. Detta beror på hur 

produkten är placerad och då påverkar miljön tolkningen.  

 

Produkterna som visas upp på bilderna kan oftast beskrivas som ikoner då de visar 

verkliga ting. Dessa symboliserar sedan något, det vill säga att man tolkar bilden 

utifrån sin kulturella bakgrund. Och därifrån konnoterar vi dessa bilder. Bilderna 

som förekommer i vår analys har visat på ett konsumtionsmönster som även det 

liksom texterna visar på en lyxkonsumtion. Bilderna och texterna förankras då de 

kompletterar varandra, texterna förstärker bilderna och bilderna förstärker texterna 

och skapar därför en helhetsbetydelse.  
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6. ANALYS 

De sex bloggarna som utgjorde vår studie visar på att det råder en viss 

konsumtionskultur i bloggarnas innehåll, oavsett om de är av svenskt eller 

internationellt slag. Dock skiljer sig resultatet mellan de svenska och internationella 

bloggarna då innehållet varierar.  

Utifrån vårt resultat kan vi se att bloggförfattarna ofta tar en expertroll gällande 

mode och shopping då de talar om för läsaren vad som är snyggt eller inte, då de 

hela tiden utgår ifrån sig själva. Enligt Bourdieu (Månsson, 2007) är människans 

smak för mode ett sätt att visa personlig stil. Kläderna uttrycker en människas 

sociala status vilket bloggarna förmedlar genom att skriva om sin personliga stil. De 

svenska bloggarna tenderar att använda sig ut av dyra designermärken, vilket visar 

det Bourdieu pratar om, att vissa grupper med hjälp av statussymboler vill utmärka 

sig själva till att tillhöra en viss social grupp.  Dessa bloggar visar det som Bourdieu 

säger, att en viss livsstil förmedlas beroende på i vilket socialt sammanhang det 

visas i. I vårt sammanhang visar det sig att bloggarna tillhör en speciell grupp som 

kan mycket om mode och designermärken, samt att de klär sig med dessa plagg eller 

köper produkter från mer eftertraktade märken.  Dessa bloggar skulle kunna 

beskrivas som en maktelit när det kommer till livsstil och mode, och vad som råder 

just nu. Genom att ha många läsare kan de genom sina texter påverka och nå ut till 

många, och därför välja vilka budskap de vill gå ut med.  

 

Bourdieu beskriver även interaktionsfältet. (Thompson, 2001) En individ som 

befinner sig inom fältet innehar en sorts makt, en makt som individen har möjlighet 

att använda för egna intressens skull. Individen har makten att gå in i en situation 

och påverka dess utfall. (Thompson, 2001) Som bloggare sitter man på en viss makt 

inom ett interaktionsfält. I vårt fall, är fältet konsumtionssamhället och 

bloggerskorna som har många läsare har de resurser som gör att de blir en del av 

samhället och berättar för läsarna vad som är inne eller ute, de kan alltså gå in i en 

händelse, exempelvis berätta om en viss produkt, och avgöra om varan är bra nog att 

använda. Detta går att koppla till tidigare forskning om samma ämne där 

Jóhannesdóttir & Lundin (2009) hade intervjuat personer som anser att bloggerskor 

är opinionsbildare och att de genom bloggen besitter en sorts makt inom 

modevärlden. Även om de inte är en typisk ledargestalt så framställs de ändå som 

experter inom ämnet, t.ex. mode. Denna makt som bloggerskorna har fått kan ha 

kommit från en omstrukturering som har skett i samhället. (Thompson, 2001) 

Eftersom sociala medier har fått en stor genomslagskraft har maktrollen automatiskt 

flyttats från de traditionella medieutbuden så som TV och reklam och istället lagts 

på bloggarna. Detta kan man tydligt se när man tar del av undersökningar som gjorts 

som visar att 69 procent av unga kvinnor läser bloggar när de surfar på internet. 

(Forsberg, 2009) Det visas också det som Thompson (2001) säger, att vi kan tänka 

oss att de personer som syns i TV eller andra medier är en del av en offentlig värld 

som är öppen för allas blickar. Och därför har bloggarna fått den stora 

uppmärksamhet som de fått.   
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Man upplever bloggarna som skrivs av kvinnor har en hög materiell välfärd. Detta är 

enligt Gnef (1997) ett bevis på att man som kvinna i dagens samhälle har höga krav 

på sig själv. Konsumtionen visas genom att man köper saker som tydliggör sin egen 

personlighet. Både de internationella samt svenska bloggarna skulle kunna beskrivas 

som pionjärkonsumenter och what‟s for me – konsumenter, (Gnef, 1997) det vill 

säga att bloggerskorna är de personer som sätter konsumtionsmönster samt ser sig 

själva som en unik individ som uttrycker sin unika stil genom upplevelser och 

njutningar. Det vill säga att de skriver och visar upp deras vardag som består av 

konsumtion av dyra märken och en livsstil innehållandes nöjen och glamour. 

 

Genom bloggarna kommuniceras det ut en viss typ av mönster och åsikter. Med 

bilder och text förmedlas det hur personerna lever sina liv och som läsare till 

bloggen påverkas man på ett eller annat sätt. Som läsare till en blogg kan man känna 

en tillit till författaren och deras åsikter om vad som ska konsumeras. Detta beror på 

att bloggen är väl rotad hos läsaren och man litar på bloggerskans omdöme. Om en 

bloggerska utstrålar status och har en personlighet man gillar, kan man känna en 

likhet och man tilltalas och därför är det lättare att påveras. Om en bloggare uttalar 

sig om en produkt kan man säga att det anses vara seriöst.  

 

Bloggen som socialt medium kan man koppla till medierad offentlighet. (Thompson, 

2001) Den medierad offentligheten är en ny variant av den borgliga offentligheten 

som uppkom genom boktryckarkonstens påfund. Då fick det som effekt att man inte 

behövde vara på plats för att ta del av nyheter eller händelser, utan man kunde läsa 

om det istället. Det är samma sak med bloggarna, man kan från olika delar av 

världen ta del av vad en annan person skriver i sin blogg. Bloggarna bildar kollektiv 

och läsarna av bloggarna blir publiken, utan att behöva vara på plats där händelserna 

sker. Om en blogg har ett visst konsumtionsmönster behöver inte bara personerna 

som är runt omkring den personen som skriver ta del av hur det konsumeras, utan 

samma mönster kan nu uppkomma på olika platser beroende på vart läsarna befinner 

sig. Thompson (2001) gör även sin egen tolkning av Habermas syn på det tryckta 

mediet som en kommunikationsform och att det skapar nya sociala relationer och att 

det var kopplat till egna intressen och blir kommersiella. Detta kan man se i 

bloggarna då de skriver om sina egna intressen och deras egen smak. De skapar 

genom sina texter nya sociala relationer, då de för ut sina intressen i en medierad 

värld och andra personer kan ta del av meddelandet.  Man skapar genom bloggarna 

en social interaktion, även om man inte är på samma plats. 
 

De svenska bloggarna skriver inlägg dagligen och uppdaterar ofta om vad som 

föregår i deras vardag medans de internationella bloggarna har skrivit mer 

sporadiskt. Detta är en väsentlig skillnad mellan de svenska bloggarna och de 

internationella. Som läsare blir man mer matad med inlägg och känner sig mer 

delaktig i deras liv och därför kan man påverkas mer av de bloggarna än de 

internationella. I bloggarna har vi även sett att man vi synas både online som offline. 

För att kunna uppdatera sin blogg många gånger om dagen, med nya intressanta 

aktiviteter och inköp måste författaren bakom bloggen har ett aktivet liv även privat, 

för att sedan kunna skriva om det i bloggen. Detta medför att de kan tyckas flänga 

omkring mycket för att kunna fylla det liv de har genom bloggen. Detta har vi sett 

tendera mer i de svenska bloggarna än i de internationella. De svenska bloggarna, 
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som även tenderar att uppdatera oftare, smälter samman de båda sfärerna. De lever 

sina liv både i bloggen och privat och de är beroende av att uppdatera sin blogg så 

fort de har gjort något nytt utanför bloggen. Av detta kan vi se att det verkar som att 

de svenska bloggarna är mer osäker i sin personliga roll än de internationella 

bloggarna. Detta grundar sig på dessa konstanta uppdateringar som de svenska 

bloggarna gör. Det kan vara så att de internationella bloggarna är mer bekväma i sin 

personliga roll utanför bloggen och kan därför fokusera mer på sina intressen i 

bloggen istället för sina liv, då de inte avslöjar mycket som sina privatliv. De 

separerar gränsen mellan vad som är privat och offentligt i sin blogg. Det upplevs 

som Carlsson (2009) säger att sociala medier har blivit en ofrånkomlig del av den 

västerländska vardagen och gränsen mellan det privata och det offentliga privatlivet 

suddas ut.  

 

Genom internet och sociala medier har bloggar kommit att bli en kanal för 

opinionsbildning. Genom snabbhet och flexibilitet kan man snabbt sända ut 

meddelande och nå många människor och genom det kan man styra sina läsare och 

snäva in dem på ett visst konsumtionsmönster, bloggerskornas konsumtionsmönster. 

Enligt Gnef (1997) är det viktigt att ha förmågan att påverka när det kommer till 

konsumtion och att man genom sin egen livssituation kan besitta denna förmåga. 

Bloggarna kan ses som experter då de har den viktiga aspekten att se vad som är 

”inne” just nu. De antar denna expertroll och förmedlar detta genom att beskriva vad 

som är inne och ute. De skriver om konsumtion vilket skapar en bild av att de har ett 

inflytande. Genom deras texter och bilder kan man jämföra detta med 

marknadsförning som kan ses som reklam. Vilket innebär en viss typ av övertalning 

och i slutändan kan det leda till att de besitter en viss konsumtionsmakt. Läsaren av 

bloggen kan därigenom övertalas att köpa eller konsumera någon som han eller hon 

inte gjort tidigare.  

 

Bloggen kan ses som en sorts e-propaganda (Petersson, 2009). Detta för att de kan 

sända ut konsumtionsmönster i form av olika punkter. En blogg kan vara väldigt 

snabb att uppdatera, de når ut till många personer, de har en grundbas gällande 

läsare som följer dem varje vecka, de kan vara effektiva, som går att koppla till 

snabba uppdateringar och de kan även vara flexibla och sända ut olika budskap 

genom sin blogg. Detta leder till att de kan genom att skriva om sin egenkonsumtion 

bilda opinion och skulle kunna påverka hur samhället ska konsumera. Detta har vi 

sett framförallt i de svenska bloggarna som har en tendens att uppdatera oftare och 

har en stor läsarbas och att innehåller för det mesta handlar om konsumtion.  

 

Eftersom bloggen är ett socialt medium ses det och som en mötesplats där man kan 

förmedla information om favoritprodukter eller berätta om sitt favoritställe. Detta är 

något som är en stor del av bloggarnas innehåll. Eftersom sociala medier kan 

uppdateras snabbt är åtkomsten av ny information tillgänglig och man kan snabbt ta 

del av den. Det man märker, framförallt med de svenska bloggarna, är att de skriver 

väldigt mycket om sina liv och det är svårt att tyda vart gränsen går mellan det 

privata och vad som är offentligt. Genom att man knyter kontakter genom sociala 

medier är det lätt att hitta likasinnade personer som man kan dra inspiration ifrån 

och man får en högre kunskap om en viss produkt.   
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7. DISKUSSION & SLUTSATS 
 

I följande kapitel kommer vi presentera de slutsatser som vi gjort utifrån föregående 

kapitel och där vi kommer beskriva vad vi har kommit fram till. Våra 

frågeställningar kommer att besvaras i detta kapitel. 

 

 

7.1 Slutsats 
Utifrån vår frågeställning har vi fått fram dessa svar:  

 

Hur kommer maktanspråken om konsumtionsideal till uttryck i bloggarna? 

Kan innehållet i bloggarna beskrivas som ett maktmedel? 

 

Det finns tecken på att bloggerskorna skulle kunna påverka konsumtionskultur 

genom sina texter och bilder. Detta grundar sig på att deras texter kan ses som 

reklam i sättet de skriver om en viss produkt. Eftersom de delger läsaren märken, 

priser och bilder, kan läsaren bli påverkad av detta. De skriver på ett positivt sätt och 

de skriver om det som att det vore något helt normalt. Det är inte nödvändigt att 

resultaten vi fått fram, i alla fall genom de svenska bloggarna är att de 

överensstämmer med tidigare forskning. Bloggarna förmedlar en bekymmersfri 

vardag och en vardag i lyx där det konsumerar mycket, ofta och gärna dyra 

produkter som kommer från kända designers. En del av denna vardagslyx är även att 

de spenderar mycket pengar på att äta dyra luncher på kända restauranger och de 

festar på kända inneställen där Sveriges kändiselit figurerar. De skriver inget om 

budget utan man får uppfattningen att de har en oändlig ekonomisk trygghet där de 

kan spendera sina pengar på vad dem önskar för tillfället. De hymlar inte om att de 

spenderar och de är snarare en positiv inställning till konsumtion. Detta framstår 

som ett perfekt konsumtionsmönster och det är det läsarna strävar efter, då man ser 

upp till dem och vill leva det liv dem gör. Det är genom sina texter och bilder som 

bloggarna visar på ständiga konsumtionsmönster. Det är framförallt när 

bloggförfattarna använder sina åsikter i dessa sammanhang, det vill säga att de 

agerar experter och talar om för läsaren vad som t.ex. anses vara inne eller ute som 

de hamnar i en, vad som skulle kunna liknas som en maktposition. Det förekommer 

mycket liknande inlägg i bloggarna, som upprepar olika konsumtionsmönster, 

genom att man som läsare får ta del av dessa upprepningar och mönster så får man 

en förmedlad bild av vad som anses vara det rätta, likt reklam får man ta del av 

fördelarna med produkter och glamouren som bloggerskorna förmedlar vilket också 

gör att man som läsare tar till sig informationen i texterna, det är dock svårt att säga 

om det påverkar läsarna, men det finns givetvis en maktpotential, då vi sett likheten 

mellan blogginläggen och renodlad reklam.  

 

Vilka skillnader/likheter finns mellan svenska och internationella bloggar i vår 

studie?  

Märker man av någon kulturell skillnad i deras innehåll beroende på deras kultur? 

 

Skillnaderna mellan de svenska och de internationella bloggarna är ganska stora. Det 

vi kan utläsa är att de svenska tjejerna är med öppna med sitt liv och de beskriver sin 
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vardag från morgon till kväll. De är mer öppna med allt och det kan vara därför man 

kan se tydligare konsumtionsmönster i deras bloggar. De svenska bloggarna 

förmedlar en mer lyxkonsumtion än vad de internationella gör. Detta är grundat på 

att man får ta del av svenskarna inköp mer än de internationella. De exponerar sig 

mer och därför blir konsumtionsmönstret tydligare. Helt enkelt kan man säga att det 

bygger på att svenskarna är mer öppna med sin konsumtion än de internationella. 

Detta resultat vi fått fram, i alla fall genom de svenska bloggarna är att de 

överensstämmer med tidigare forskning. Bloggarna förmedlar en bekymmersfri 

vardag och en vardag i lyx. De internationella bloggarna kan vi inte jämföra med 

tidigare forskning då vi inte hittat sådana uppgifter. Det kan också vara så att de 

svenska bloggerskorna har genom vår kultur ett annat behov av att synas, att söka 

bekräftelse i ett land som är relativt litet i jämförelse med de internationella i denna 

undersökning. De svenska bloggarna är alla bland de mest lästa i Sverige, och är 

därför på ett sätt konkurrenter inom bloggsfären, vilket kan leda till att de måste vara 

unika. Genom att uppdatera ofta, leva ett tillsynes lyxigare liv än många andra unga 

kvinnor och att exponera sig mer och mer för att kunna arbeta vidare på den identitet 

de skapar genom sina bloggar. För att kunna utveckla sina bloggar och för att kunna 

bli ”större” är de svenska bloggarna mer vågade och öppna med sina liv och tar hela 

tiden steget längre för att kunna bli ”den där bloggerskan” som alla talar om. De 

internationella bloggarna tycks drivas av personer som inte har samma behov som 

de svenska när det kommer till att exponera sig, de verkar istället besitta en trygghet, 

och att hävda sig och skapa en identitet via en blogg är inte av högsta prioritet. Det 

kan givetvis ha med kulturen att göra, och att det är svårare att bygga en identitet 

och karriär via en blogg i ett större och mer mångkulturellt land.  

 

På vilka sätt förmedlas konsumtionsmönster i de studerade bloggarna?  

Är det genom texter eller bilder och kan det t.ex. jämföras med Bourdieus teorier om 

mode, smak och socialdistinktion?  

 

Konsumtionsmönstren i bloggarna förmedlar med både bilder och texter. I texterna 

får vi ta del av vad som konsumeras och vad de spenderar sina pengar på. Vi kan 

tydligt se att det framkommer en typ av lyxkonsumtion där bloggarna konsumerar 

dyrare designermärken. Vi kan tydligt se att Bourdieus teorier om mode, smak och 

socialdistinktion passar in. Vi har sett att bloggarna skapar sina egna sociala 

identiteter genom det de konsumerar. Detta är för att personerna genom bloggen 

förmedlar sin personliga stil med statussymboler som visar vilken social grupp de 

tillhör. Vi kan också se att bloggarna har tagit över en del av den uppmärksamhet 

som andra kändisar haft tidigare. Förr fick man sin inspiration från reklam, kända 

modeller och skådespelare. Nu har bloggerskorna tagit över och det är dem som kan 

påverka vad som ska konsumeras då de skriver om sina intressen och stil.  

 

7.2 Slutdiskussion 
I vårt resultat kom vi fram till att bloggarna visar på en lyxkonsumtion och att 

genom sin blogg också kan bedriva en sorts konsumtionsmakt. Vi tror att detta kan 

bero på att bloggarnas genomslagskraft är relativt stor. I de svenska bloggarna har vi 

kunnat se har många läsare och i alla bloggarna får vi ta del av texter och bilder som 

kan liknas vid marknadsföring eller reklam. Vi upplever deras blogginlägg som 

positiva och det dem skriver om framställs som helt naturligt, vilket man som läsare 
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kan relatera till. I alla bloggar har vi kunnat se hur bloggerskorna framställer sig lite 

som experter, något som kan liknas vid agenda setting, då de gärna talar om vad som 

är rätt och inne just nu, eller vad som är ute och fel. Det är sedan upp till oss som 

läsare att hålla med eller inte. Man upplever också att de svenska bloggarna agerar 

lite som kändisar, i sin livsstil och i sitt konsumerande, då pengar inte verkar vara 

något problem och dyra produkter flödar, dessutom sker konsumtion mycket och 

ofta. Vilket man upplever som lite exotiskt och ovanligt och ibland häftigt och 

imponerande. Genom detta kan man ana att bloggarna sitter på något sorts inflytande 

gällande mode och livsstil och man inspireras gärna av denna glamour som många 

av oss gärna vill ha, men som vi istället får beskåda genom bloggar. Det är dock 

svårare att dra dessa slutsatser kring de internationella bloggarna, då de inte på 

samma sätt intar denna expertroll eller kändisroll som de svenska bloggarna gör, 

utan man får istället en mer blygsam bild av deras konsumtionsmönster. Vad detta 

beror på är svårt att säga, kanske det har det med antalet läsare att göra, om 

bloggaren i sig har fått stor uppmärksamhet och bekräftelse kanske det är lättare att 

få en expertroll och en relation till sina läsare och därmed kan man styra 

konsumtionsidealet mer medvetet? Att alla bloggar i vår undersökning sitter på en 

konsumtionsmakt har vi sett, men det behöver inte betyda att de medvetet utövar 

någon sorts makt medvetet, då de bara skriver utifrån sig själva och sina egna 

intressen.  

 

Det är intressant att se hur bloggarna skapar en sorts exponering, där de måste synas 

i bloggen hela tiden och leva det online liv de lever, där de hela tiden gör sig 

tillgängliga och uppdaterade. Detta tror vi beror på att bloggerskorna tycker om att 

bli sedda och få en sorts bekräftelse och därför fortsätter dem på det spåret dem har 

skapat. Bloggerskorna har märkt att de får uppmärksamhet genom att exponera både 

sig själva och produkter som de har köpt, och därför kan dem inte sluta med det, just 

på grund av att bloggen har skapat deras identitet, innehållet fyller en funktion för att 

denna identitet ska kunna leva vidare.  Att sluta blogga, eller helt byta mönster 

skulle kunna innebära att de förlorar den uppmärksamhet och bekräftelse de är vana 

vid, och om bloggen går förlorad brister även identiteten som byggts upp kring 

bloggen. Detta bidrar, som vi ser det, till att konsumtionen i bloggarna visar ett sorts 

välbehag och bekvämlighet. Vi ser samtidigt att bloggen skapar sociala relationer 

mellan bloggen och dess läsare. Detta på grund av att läsare söker sig till bloggar 

som de är intresserade av. De letar upp bloggar som skriver om sina egna intressen 

och kan på så sätt ta del och inspireras av bloggarnas innehåll. Personerna bakom 

bloggarna blir på något sätt också offentliga personer då de skriver om sina liv i den 

offentliga sfären och att deras texter skulle kunna ses som medietexter fast i ett 

online-format. Detta skapar en ny sorts ”kändis” som privatpersoner tar till sig och 

ser upp till. Vi tror att det kan bero på att bloggerskorna ses som privata, men blir 

med all uppmärksamhet offentliga.  

 

7.3 Begränsningar med vår studie samt förslag till vidare 

forskning 
Vi har i vår studie valt att analysera tre svenska bloggar samt tre internationella 

bloggar och det finns vissa begränsningar vi skulle vilja belysa. Vi tror, att samma 

undersökning skulle bedrivas skulle man troligtvis inte få samma resultat, men 
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liknande. Detta beror på att bloggare skriver om olika intressen och att det leder till 

att resultaten varierar beroende på vilka bloggar man väljer att analysera. Ett andra 

är att vi enbart har studerat bloggar från den västerländska kulturen och därigenom 

inte fått ett resultat gällande hur konsumtionen inom bloggarna ur ett globalt 

perspektiv, då denna uppsats enbart varit fokuserad på västvärlden och dess 

konsumtionskultur.  

 

Genom att studera bloggarna och dess potentiella makt de sitter på gällande 

konsumtionsideal kan vi rent ut inte säga att bloggarna påverkar sina läsare. Genom 

att enbart studera texterna samt bilderna kan vi inte få en uppfattning om hur mycket 

man faktiskt påverkas av det dem skriver. Det vi kan göra är att belysa vilket 

konsumtionsideal de själva har och hur konsumerar i deras vardag. För att få svar 

om och hur man påverkas av konsumtionsidealen som bloggarna har skulle det vara 

intressant att vända sig till läsarna för att genom dem få en uppfattning kring om 

bloggarna påverkar genom det dem skriver. Det finns, med dagens teknik, en stor 

möjlighet att göra en undersökning med hjälp av enkäter, för att göra en kvantitativ 

studie om hur man påverkas. Man kan, med de rätta mediekanalerna nå ut med sin 

enkät till många människor. Dessa resultat skulle man kunna fördjupa med att göra 

enstaka intervjuer med insatta personer i ämnet för att höra deras åsikter om 

konsumtionskulturen i bloggvärlden.  

 

Det skulle också vara intressant om man kunde titta på mer bloggar från Asien eller 

från andra kontinenter som Sydafrika för att därigenom för ett annat perspektiv på 

hur bloggarna skriver där. I en sådan studie skulle man också få in en annan kultur 

än den västerländska och det i sin tur skulle leda till intressanta resultat.  
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