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Sammanfattning 

Internetanvändandet i Sverige ökar och en väsentlig del av Internetanvändandet inbegriper 

bloggar. Bloggläsande är mest populärt bland unga kvinnor och det är just denna grupp 

studien syftar att undersöka. Syftet med studien är att undersöka hur bloggläsare påverkas av 

det de läser i bloggar, med fokus på bloggläsares konsumtion och reflektera över hur det i sin 

tur påverkar bloggläsares identitetsskapande. Huvuddelen av tidigare forskning inom ämnet 

blogg har belyst bloggförfattarnas perspektiv. Den tidigare forskning vi presenterar i arbetet 

visar att bloggförfattare kan använda bloggen som ett verktyg i sitt identitetsskapande. Vi vill 

istället fokusera på bloggläsarnas perspektiv. Studier som har haft bloggläsare som 

utgångspunkt har visat att en stor del av de som läser bloggar någon gång har köpt en produkt 

eller tjänst som de har läst om i en blogg. Det har också framkommit att tjejer i högre grad än 

killar hämtar inspiration till framtida inköp genom bloggar.  Vårt empiriska material består av 

tematiskt öppna intervjuer med sju aktiva kvinnliga bloggläsare. Vår teoretiska ram bygger på 

teorier om identitetskapande och angränsande teorier av Anthony Giddens, Thomas Ziehe och 

Erving Goffman. Vi har även inkluderat grundläggande teorier om konsumtion av Zygmunt 

Bauman och Thorstein Veblen samt en grundläggande teori om mode av Georg Simmel. Vårt 

resultat visar att respondenterna använder bloggen som en inspirationskälla till konsumtion. 

Det gäller främst klädinköp, kosmetikainköp, smyckeinköp och i viss mån matinköp. 

Respondenterna söker inte inspiration i bloggar till resor och plastikoperationer och de anser 

inte att de konsumerar mer som ett resultat av att de är bloggläsare. De efterstävar inte 

bloggarens utseende i helhet. Respondenterna är medvetna om att bloggare blir sponsrade och 

får betalt för att skriva om vissa varor och tjänster, men det stoppar dem inte från att inhandla 

varan eller utnyttja tjänsten. Bloggarna är en av de grupper som tagit över den arbetsfria 

klassens roll som inspirationskälla till konsumtion hos respondenterna. Trots detta skäms de 

över att de läser bloggar och vill inte att alla ska veta om det. Bloggen fungerar även som ett 

verktyg i respondenternas skapande och återskapande av självidentiteten då bloggläsandet 

leder till en viss sorts konsumtion, som i sin tur leder till identitetsskapande. 

Nyckelord 
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Inledning 

Nästan varje dag, innan föreläsningar, under raster, eller på väg hem efter föreläsningar har vi 

under våra snart tre år på universitetet diskuterat och skvallrat om vad som händer i 

bloggvärlden. Bloggar är ett relativt nytt fenomen, men har fått en väldig genomslagskraft och 

utbredning i samhället. Faktumet att det är ett nytt fenomen i samhället innebär att det inte 

forskats lika mycket inom detta område som många andra. Vid sökandet efter ett uppsatsämne 

inom bloggvärlden, uppmärksammade vi att majoriteten av all forskning som gjorts inom 

bloggvärlden belyser just bloggförfattarnas perspektiv och utelämnar bloggläsarna. Då 

bloggläsandet i Sverige är relativt utbrett och vi själva är aktiva läsare av bloggar, väcktes det 

ett intresse för att studera just bloggläsarna. Utan bloggläsarna skulle antagligen inte bloggen 

finnas i samma format och utbredning som den gör idag. 

Bloggläsarnas perspektiv är dock ett väldigt stort område som vi inte har tid att fördjupa oss i 

under de 10 veckor som är avsatta för uppsatsskrivande. Vid val av avgränsning såg vi åter till 

egna intressen och erfarenheter. Ett antal gånger har vi läst om klädesplagg i bloggar under 

rubriken ”dagens outfit” och velat inhandla samma plagg. Men när vi väl kommit till butiken 

har plagget varit slut. Expediten i affären har då berättat att plagget har ”gått åt som smör i 

solsken” som en effekt av att det skrivits om plagget i en välkänd blogg. Enligt egna 

erfarenheter och även enligt tidigare kvantitativa underökningar (Kullin, 2009 och Mahir PR, 

2008) har många bloggläsare någon gång inhandlat något de läst om på en blogg. Därför 

valde vi att fördjupa oss i bloggläsarens konsumtion i relation till dennes bloggläsande. 

Syfte och frågeställningar 

I många bloggar skrivs det mycket om inköp av olika slag. Bloggläsarna exponeras således 

för andras åsikter om olika varor och tjänster och borde därför även påverkas av dessa. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur bloggläsare påverkas av det de läser i bloggar, med 

fokus på bloggläsares konsumtion och sedan reflektera över hur det i sin tur påverkar 

bloggläsares identitetsskapande.  

Frågeställningar:  

 Hur används bloggar av bloggläsare med avseende på deras konsumtion? 

 Konsumerar bloggläsare mer på grund av att de är bloggläsare? 
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 Eftersträvar bloggläsarna bloggförfattarens utseende? 

 Är bloggläsarna kritiska till det de läser i bloggar? 

Avgränsning 

Som nämns ovan har vi avgränsat oss till bloggläsare och deras konsumtion i relation till 

bloggläsandet. Vi har även avgränsat oss rent urvalsmässigt, då våra sju respondenter kommer 

från Stockholmsområdet och är unga kvinnor i åldern 16-25. Med anledning av detta går det 

inte att generalisera resultaten till andra grupper och situationer. Detta ser vi dock inte som ett 

problem, då intentionen med studien var att exemplifiera snarare än att generalisera. 

Disposition 

Studien är indelad i sju avsnitt. Studien inleds med en bakgrund om bloggar, vars syfte är att 

ge läsaren en bättre förståelse för vad bloggar är och hur de kan se ut. I detta avsnitt förklaras 

även relevanta begrepp och hur de används i uppsatsen. Vidare följer avsnittet ”Tidigare 

forskning” där både svensk och internationell forskning inom ämnet blogg tas upp. I 

teoridelen redovisas de teorier som fungerar som ett ramverk i genomförandet av denna 

studie. Teorier som tas upp är konsumtionsteorier, modeteorier och teorier om 

identitetskapande av Bauman, Giddens, Simmel, Veblen, Goffman och Ziehe. Simmel, 

Goffman och Veblen används för att analysera resultatet medan de resterande teorierna 

används för att diskutera identitetsskapande i diskussionen. I nästföljande avsnitt, som är 

metod, redogörs för och diskuteras metodval, förstudie, urval, tillvägagångssätt, analysmetod 

och forskningsetik. Vidare följer en redovisning av resultatet av våra sju intervjuer där 

redovisningen sker i form av text och förtydliganden och exempel i form av citat från 

intervjuerna. Här finns även koppling mellan teori och empiri under temana ”påverkan” och 

”kritiskt förhållningssätt”.  Vidare följer diskussionen där resultat och kopplingen mellan teori 

och empiri sammanfattas. Här reflekterar vi även över bloggläsarnas identitetsskapande under 

temat ”konsumtion och identitetsskapande” och vårt kritiska förhållningssätt redogörs för. 

Uppsatsen avslutas med referenslista och bilaga som innehåller A-schemat vi använde vid 

intervjuerna.  
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Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs kort för bloggens historia, förklaras fenomenet blogg och redovisas 

relevant statistik kring bloggskrivande och bloggläsande i Sverige under 2010. Syftet med 

detta, är att ge läsaren en bättre förståelse för vad bloggar är och hur bloggar kan se ut. 

Avslutningsvis förklaras begrepp och hur vi har använt dessa i uppsatsarbetet. 

Bloggens historia och fenomenet blogg 

Bloggar har funnits i princip sedan Internets begynnelse, dock inte i samma format och skala 

som idag (Frankel, 2005). Det var inte förrän år 1999 som bloggen uppenbarade sig i dagens 

form och efterhand etablerade sig som en företeelse i samhället. Sedan dess har antalet 

bloggar runt om i världen ökat massivt. Med grundläggande Internetkunskaper och 

färdigheter är det enkelt att både läsa andras bloggar och att komma igång med bildandet och 

skrivandet av en egen blogg. Genom detta verktyg kan vem som helst känna sig som en 

journalist, författare eller fotograf och bidra med information och kunskap som kan få ett stort 

nyhetsvärde. Bloggarna har utvecklats till ett komplement till den etablerade median (Frankel, 

2005). 

En blogg går att nå via en webbadress med webbläsare som Microsoft Explorer, Firefox eller 

Safari (Frankel, 2005). De uppenbara beståndsdelarna består av text, bilder och länkar som 

skapas med hjälp av s.k. html-kod. De centrala delarna är artiklar och kommentarer som 

bloggens utgivare har valt att publicera. Dessa brukar vara placerade på mitten av sidan. På 

höger och vänster sida om inläggen finns ofta spalter som bl.a. innehåller en presentation av 

bloggens utgivare, länkar till olika bloggar som bloggens utgivare själv gillar, länkar till de 

senaste publicerade inläggen och de senast publicerade kommentarerna samt en lista på 

arkiverade inlägg, samlade månadsvis. Längst ned på de flesta blogginlägg finner man en länk 

där läsarna av bloggen kan kommentera inlägget och föra diskussioner med bloggskrivaren 

och andra bloggläsare. Blogginläggen är sorterade efter datum för publicering där det senaste 

publicerade inlägget återfinns högst upp på sidan. Frankel (2005) menar att bloggar kan 

kategoriseras på många olika sätt. Två av dessa sätt är efter ämnesområde och efter teknisk 

utgångspunkt. Vad gäller ämnesområde, kan en blogg handla om t ex politik, humor, teknik, 

litteratur och mat. Man kan blogga om i princip vad som helst. Ur ett tekniskt perspektiv, 

finns det bloggar som endast består av text och länkar, andra kan innehålla bilder och andra 

kan innehålla videos och ljud. Det finns även bloggar som använder sig av alla tekniker. Även 
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anledningarna till varför man bloggar varierar i hög grad. Andelen personliga bloggar är stor. 

I personliga bloggar kan utgivaren av bloggen dela med sig av händelser i sitt liv och ge sin 

syn på världen. Dessa bloggar fungerar som en variant på en dagbok, dock är dessa inte 

privata i samma utsträckning. De erbjuder även en möjlighet att komma i kontakt med 

liksannade. En annan typ av blogg är politiska bloggar, där syftet med bloggen är att skapa 

debatt kring frågor i samhället eller att lyfta fram en enskild individs eller ett partis politiska 

åsikter (Frankel, 2005). 

Statistik 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) blir fler och fler människor, en del av Internets värld. 

Andelen svenskar som använder Internet har ökat markant de senaste åren. År 2010 använde 

nästan 9 av 10 svenskar Internet regelbundet, vilket är en ökning med 12 % jämfört med år 

2004 (Statistiska Centralbyrån, 2010:13). Användandet har ökat i alla åldersgrupper, dock 

använder unga (16-24 år) Internet mer frekvent än äldre (55-74år). Tidigare var män mer 

aktiva användare av Internet, men denna skillnad har under 2010 i princip utraderats. Vad 

man gör på Internet skiljer sig mellan åldersgrupperna. Bland medelålders och äldre är det 

vanligaste användningsområdet E-post, tätt följt av att söka information om varor eller tjänster 

samt användande av Internetbank. Vad gäller de yngre är även användandet av E-post den 

vanligaste aktiviteten. Därefter följer chatta, blogga, deltagande i diskussionsforum och att 

söka information om varor och tjänster (Statistiska Centralbyrån, 2010:35). 

En undersökning från 2010 om svenskarna och Internet gjord av Olle Findahl, visar att 

medelålders och äldre (från 46 år och uppåt) är mest restriktiva vad gäller publicering av 

privata uppgifter på Internet. Bland dessa anser majoriteten att privata uppgifter inte bör 

finnas på Internet. Inom detta område har de yngre (16-25 år), en annan syn. De är betydligt 

mer öppna vad gäller privat information på Internet. Dock vill majoriteten hålla viss personlig 

information bortom Internet. Det som de yngre inte vill dela med sig av, är sin ekonomi, hälsa 

och kalender. Ett sätt att dela med sig av privat information är via bloggande. Findahls 

undersökning visar att det är just de yngre som är aktiva bloggare. År 2010 var det 6 % av den 

svenska befolkningen och 8 % av de svenska Internetanvändarna som bloggade, vilket 

motsvarar 500 000 människor. Här fann man skillnader mellan könen. Andelen kvinnor som 

bloggar är 11 %, medan det bland männen endast är 4 %. Bloggandet hos kvinnorna börjar 

tidigt i åldrarna och av kvinnorna i åldern 12-25 år har en majoritet erfarenhet av att blogga. 

Till denna bloggkultur hör även läsandet av andras bloggar. Läsandet av bloggar utgör en 



5 

 

betydande del av unga kvinnors användningsområde på Internet. Hela 93 % av flickorna i 

åldern 12-15år läser andras bloggar och andelen för flickor i åldern 16-25 år är 78 % (Findahl, 

2010: 46-47). 

I denna studie har vi lagt fokus på individers konsumtion i relation till deras bloggläsande. 

Konsumtion syftar till förbrukning av varor och tjänster. I denna studie är dessa varor och 

tjänster huvudsakligen klädesplagg och i viss mån kosmetika, mat, skönhetsplastik och resor. 

Något som är vanligt förekommande i bloggar är publiceringen av ”dagens outfit”. ”Dagens 

outfit” föreställer en bild på vanligtvis bloggaren själv där hon visar upp kläder och andra 

utsmyckningar såsom t.ex. halsband och klockor, som hon bär för dagen. I anslutning till 

bilden finner man i de flesta fall en lista över klädesplaggen och utsmyckningarna, var de är 

inhandlade och tillhörande inköpspris. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för utvald relevant tidigare forskning. Diskussion kring detta och 

koppling till vår studie finns i avsnittet diskussion. 

Bloggar är ett relativt nytt fenomen och de flesta studier som har gjorts inom ämnet är gjorda 

utifrån bloggförfattarens perspektiv. De sociologiskt relevanta studier som gjorts har i många 

fall utgått från hur en bloggare skapar sin identitet med hjälp utav sin blogg. 

Ett exempel på detta är antologin ”Youth, identity, and digital media” där studier om 

identitetsskapande behandlas. Sandra Weber och Claudia Mitchell (2008) behandlar 

identitetsskapande med hjälp av den nya tekniken i ett kapitel i denna antologi. De pekar på 

att människor i sin ungdom söker efter en identitet som passar dem och den nya teknologin är 

ett bra ställe att utforska detta på. Med modern teknik kan en individ visa andra 

Internetanvändare på vilken plats man befinner sig och vad man gör. Detta hjälper individen 

att sätta en etikett på sig själv som hjälper en att styra omgivningens synsätt på en själv 

(Weber och Mitchell, 2008). Detta håller Gurak och Antonijevic (2008) med om då de i sin 

studie ur ett psykologiskt perspektiv menar att en person kan välja vilket sätt personen vill att 

omgivningen ska se på bloggförfattaren. De framhåller liksom Weber och Mitchell (2008) att 

det finns olika sätt att presentera sig på. Bloggförfattaren kan engagera läsarna med intressen 

som kan handla om allt från en professors funderingar kring ett akademiskt ämne till att någon 

är på dåligt humör på grund av det dåliga vädret och ilskan på en pojkvän. Detta utvecklar 
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Svensson Blomst (2007) som menar att unga tjejer använder bloggen som ett sätt att utrycka 

sina känslor på. Svensson Blomst (2007) menar i sin studie att detta är ett sätt för unga tjejer 

att få bekräftelse och att finna gemenskap med andra. Hon menar att bloggen handlar om en 

social interaktion som gör att bloggförfattaren får feedback och bekräftelse på sin identitet. 

Här ovan har vi alltså studier som har presenterats för att visa exempel på hur forskare försökt 

ta reda på hur människor använder skrivandet av bloggar för att skapa sin identitet. Detta är 

som tidigare skrivet ett perspektiv som studerats mer än det från bloggläsarnas perspektiv. I 

den studie vi följaktligen kommer att presentera har vi velat ta reda på och lyfta fram vilken 

roll bloggläsandet har hos unga kvinnors identitetsskapande. Vi har avgränsat oss till att 

framför allt försöka ta reda på hur deras konsumtion påverkas eftersom konsumtion är en stor 

del av en människas identitetsskapande, enligt Bauman (1999).  

Svensson Blomst (2007) menar även att läsning av bloggar är ett sätt att hitta attribut som 

ungdomen själv kan ta till sig. Detta har Andersson (2010) närmare studerat och då fokuserat 

på bloggläsares konsumtion påverkas och hur bloggläsandet och effekten av det detta skiljer 

sig mellan fyra män och fyra kvinnor. I studien kommer Andersson fram till att de kvinnor 

hon intervjuat läser bloggar oftare än männen. Typ av blogg skiljer sig också då männen i 

större utsträckning läser politik- och sportbloggar än vad kvinnorna gör. Vidare kommer 

Andersson fram till att kvinnor i större utsträckning hämtar inspiration till inköp i större 

utsträckning än männen. Männen i studien hämtar hellre information från företag som säljer 

en produkt än att hämta information hos bloggare, något som kvinnorna i studien gör. Det är 

inte bara Andersson (2010) som efter sin undersökning fått en uppfattning om att människor 

hämtar inspiration till inköp hos bloggar. I Kullins (2009) kvantitativa undersökning svarade 

1500 deltagare om frågor om blogg-Sverige. Undersökningen visade att 37,9 % av deltagarna 

någon gång köpt en produkt eller en tjänst tack vare rekommendationer på en blogg. Den 

visade även att bloggar kan påverka konsumenter att avstå från köp. På frågan om deltagarna 

någon gång avstått från att köpa en produkt eller en tjänst på grund av information eller 

åsikter de läst om i en blogg, svarade 38,5 % ja. 

I den studie vi kommer att presentera, har vi valt att inrikta oss på hur unga kvinnors 

konsumtion påverkas av bloggläsning. Vi har valt denna inriktning på grund av att den 

tidigare forskningen visar att det framför allt är denna grupp som läser bloggar och att det 

främst är de som använder bloggar som ett verktyg för konsumtion. I vår studie vill vi lyfta 

fram hur konsumtionen påverkas av en blogg och hur detta indirekt påverkar 
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identitetskapandet hos bloggläsaren. Då man i tidigare forskning studerat huruvida 

bloggläsares konsumtion påverkas av de bloggar de läser, har det främst gjorts från ett 

ekonomiskt perspektiv. Vi utgår från ett sociologiskt perspektiv och i diskussionen reflekterar 

vi över hur identitetsskapandet påverkas av bloggläsande och konsumtion. 

Teori 

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier som fungerar som ett ramverk i denna studie. 

Fokus ligger på teorier om identitetskapande och angränsande teorier av Anthony Giddens, 

Thomas Ziehe och Erving Goffman. Vi har även inkluderat grundläggande teorier om 

konsumtion av Zygmunt Bauman och Thorstein Veblen samt en grundläggande teori om 

mode av Georg Simmel. Vi menar att vi med dessa teorier som utgångspunkt kan belysa och 

förklara bloggläsarnas perspektiv. Avsnittet avlutas med koppling mellan teori och empiri. 

Konsumtion och mode 

Bauman (1999) menar att dagens samhälle kan kallas ett ”konsumtionssamhälle” likväl som 

våra föregångare kan kalla det samhället de levde i för ett ”produktionssamhälle”. 

Produktionssamhället började med industrialismens framfart och under den större delen av 

1900-talet då en stor del av t.ex. Sveriges befolkning arbetade med produktion i fabriker. 

Bauman pekar på att människan i alla tider har producerat saker, men menar att anledningen 

till att det kallats ”produktionssamhälle” är att samhället genomsyrades av ett engagemang av 

att producera. Den senare delen av det moderna samhället genomsyras däremot av att 

konsumera, därav är det befogat att kalla detta ett konsumtionssamhälle. I ett 

produktionssamhälle finns det givetvis konsumenter och i ett konsumtionssamhälle finns det 

producenter, skillnaden ligger i vad som utgör kärnan i samhället. Bauman menar att 

skillnaderna mellan dessa två samhällsepoker är bland annat att den kontrollerande funktion 

som industrierna hade över individen har försvunnit. Industrin gjorde så att individen kom in i 

rutiner och kunde göra monotona uppgifter, dels genom att också få dem att inte ha något 

behov av att få välja saker och ting själva. Dessa drag är inte något som passar för individen i 

konsumtionssamhället. Där är det snarare tvärtom - man har ett stort behov av att få välja 

själv. I konsumtionssamhället ses heller inte något som fullt tillfredställande utan det finns 

alltid något mer att sträva efter. Inget kräver heller ett fullt engagemang, utan snarare är det så 

att det alltid finns något som kommer senare som kan vara mer intressant än det som är 

aktuellt för tillfället. Detta präglar konsumtionen. Konsumtionen är något som ska ge 
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omedelbar positiv effekt, används för att finna välbefinnande för att sedan ägna sig åt 

konsumtion igen och byta ut varan. Människan i konsumtionssamhället utsätts hela tiden för 

nya frestelser som gör att man åter- och återigen vill konsumera. Men det är inte endast 

frestelsernas fel att människan konsumerar, individerna söker hela tiden efter nya frestelser. 

På marknaden finns ett stort urval med massvis av produkter att välja mellan. Individen har 

alltså ett helt fritt val, förutom vad det gäller att inte kunna välja överhuvudtaget. Individen i 

konsumtionssamhället måste välja vid konsumtionen och måste vara konsument för att kunna 

bilda en självidentitet. Identitetsskapandet är något som har förändrats enligt Bauman. Man 

skapar inte längre en livslång identitet med hjälp utav sitt jobb på fabriken, istället är 

identiteten mer lik konsumtionen på det sätt Bauman beskriver det. Konsumtionen är något 

som görs ständigt och man köper produkter för att sedan kunna köpa nya och byta ut det man 

köpte första gången. Enligt Bauman följer människors identitet samma mönster i det moderna 

samhället. Det är något som man ständigt byter ut och förändrar (Bauman, 1999). 

I texten ”Fashion” presenterar Georg Simmels (1971) sin teori om mode. I den framkommer 

det att mode är ett fenomen som är sociologiskt relevant att studera av olika skäl. Bland annat 

är mode något som visar på social distinktion och dels visar det också människans behov av 

att vara social och ingå i en grupp. Enligt Simmel är mode något som börjar med att vissa 

människor, vanligtvis från övre klasser, börjar använda sig av varor för att visa att de kommer 

från en annan bakgrund än vad betraktarna gör och att de är unika. Det är detta som gör att 

Simmel menar att det finns en social distinktion i modet. Han menar också att modet visar 

förmågan till social anpassning hos människan. Då personer börjar visa sig unika genom varor 

som t.ex. klädesplagg följs detta av att andra människor betraktar unikheten och följer efter i 

samma spår - modet är skapat. I de flesta fallen ser människor upp till människor i övre 

klasser för att se vad som är på modet och vilka kläder som ska bäras. Då de lägre klasserna 

eller andra typer av betraktare börjar använda samma kläder som t.ex. överklassen blir denna 

grupp inte unik och måste ändra på sitt utseende för att ta tillbaka sitt individualistiska 

uttryck. Detta är början på upprepning av modets cykel, enligt Simmel. 

Veblen (1926) menar att människors konsumtion påverkas av överklassen, vilken han kallar 

”den arbetsfria klassen”. ”Den arbetsfria klassen” är även titeln på en bok han har skrivet om 

fenomenet. I samhällets sociala skala är det den övre arbetsfria klassen som visar vägen för 

vad som är passande och inte passande i samhället. Det kan handla om hur och vad man ska 

äta, vilken inredning man ska ha osv. Samhället har utvecklats så att konsumtion inte längre 

endast är till för att fylla sina mest nödvändiga behov och inte heller att konsumera för att öka 
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njutningen i själva produkten. Lyxkonsumtion är enligt Veblen något som har blivit vanligare, 

framför allt inom de övre klasserna. Lyxkonsumtion används för att visa de lägre klasserna 

och övriga i samhället att man har råd att köpa dyra varor och på så sätt visar man sin 

ekonomiska rikedom. Enligt Veblen har klassuppdelningen i det moderna samhället blivit mer 

otydliga och flytande. Det har fått till följd att överklassens ideal ännu lättare når de lägre 

klasserna. De klasser som står lägre än den arbetsfria klassen i den sociala hierarkin 

anstränger sig för efterlikna den arbetsfria klassen. Även om de människor som lever i de 

lägre klasserna inte har möjlighet att leva på samma sätt som den arbetsfria klassen, är det 

åtminstone bra om det ser ut som att de gör det. 

Simmel och Veblens teorier påminner om varandra då de båda skriver om hur människor 

inspireras till konsumtion av andra grupper. De båda teoretikerna menar att människor 

tenderar att vilja efterlikna klasser som antingen kommer från en högre samhällsklass 

och/eller är framgångsrika och har mycket pengar. Veblen skriver generellt om att människan 

inte längre köper det som är nödvändigt utan lyxkonsumerar för att presentera sig på ett 

flärdfullt sätt utåt. Den teori gjord av Simmel som vi presenterar är specifikt inriktad på hur 

mode skapas. Simmel menar att det framför allt är överklassen som vill visa att de kommer 

från en annan bakgrund än andra och de gör detta genom att klä sig på ett unikt sätt. Det kan 

antas att överklassen ofta vill visa sitt speciella ursprung genom att köpa kläder som kostar 

över medelsnittet på ett liknande plagg. Människor från lägre klasser får då anstränga sig för 

att ha råd med det mode som överklassen skapat. Simmels teori får i detta fall likheter med 

Veblens tankar om lyxkonsumtion då grupper från lägre klasser klär sig på ett sätt som gör att 

de ser ut att komma från ett högre samhällsskikt än vad de gör. 

Identitetsskapande genom det kroppsliga 

framträdandet och uppträdandet 

Giddens (1999) menar att kroppen inte endast är en fysisk enhet som vi alla har, utan även ett 

handlingssystem. Kroppens fysiska deltagande i den vardagliga interaktionen är en väsentlig 

del av upprätthållandet av en sammanhängande känsla av självidentitet. Han menar att självet 

och självidentiteten har kopplingar till kroppen både när det gäller framträdandet och 

uppträdandet. Kroppens framträdande innefattar det ytliga såsom hur man klär sig och 

smyckar sig. Framträdandet är synligt för både en själv och för andra i ens omgivning. För 

andra kan framträdandet fungera som en ledtråd för att tolka handlingar. Kroppens 

uppträdande innefattar hur individen använder framträdandet i vardagliga sammanhang, t ex 
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hur individen väljer att klä och utsmycka sin kropp, givet vardagslivets grundläggande 

normer. I de förmoderna kulturerna var det kroppsliga framträdandet ofta standardiserat enligt 

traditionella kriterier men sättet att klä sig på och smycka sig har alltid varit ett medel för 

individualisering. Det kroppsliga framträdandet, genom kläder och utsmyckning, signalerar 

könstillhörighet, klassposition och yrkesstatus och därför kan man säga att det mer handlar 

om en social identitet i kontrast till en personlig identitet. Det kroppsliga framträdandet 

påverkas bl.a. av grupptryck, reklam och socioekonomiska resurser. 

Giddens (1999) menar att individen i det högmoderna samhället hela tiden konfronteras med 

en komplex mångfald av val. Det är mer problematiskt att prata om val och livsstil när det 

gäller den traditionella kulturen, då livsstil är något som man väljer och lägger sig till med 

snarare än något som går i arv. Giddens definierar livsstil som ”en mer eller mindre integrerad 

uppsättning praktiker som en individ följer, inte bara för att sådana praktiker tillfredsställer 

nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om 

självidentiteten” (Giddens, 1999:101). Han menar att livsstilar har en stor betydelse för den 

enskilde individen och att individen inte bara följer livsstilar, utan tvingas att göra det då vi 

hela tiden är tvungna att göra olika val. Livsstilar är rutiniserade praktiker. Dessa rutiniserade 

praktiker har sin utgångspunkt i och integreras i individens vanor i livet. Det kan t ex handla 

om matvanor, klädvaror, handlingssätt mm. Alla de val individen gör och de beslut som 

individen fattar, bidrar till dessa rutiner. Det kan handla om allt från vad vi ska ha på oss och 

hur vi ska uppträda på jobbet till vem vi ska träffa senare. Valen kan vara både av ytligt slag 

och ha en djupare innehörd och betydelse för individen. Oavsett vad det är för sorts val, visar 

de inte bara hur man väljer att handla utan de bidrar även till vem man är och vem man vill 

vara. Giddens menar att livsstilen är en stor del av skapandet och återskapandet av 

självidentiteten i de icke-traditionella samhällena. Vidare påverkas och influeras valet av 

livsstil av grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden. När en individ 

hängett sig åt en speciell livsstil kan detta bidra till att vissa val och möjligheter ses som helt 

oförenliga med livsstilen och därför ser individen inte dessa val som möjliga längre. 

Identitetsskapande genom reflexivitet 

Enligt Ziehe (1993) finns det tre nya bestående drag i den moderna världen. Han diskuterar 

till att börja med begreppet reflexivitet. Med reflexivitet menar han att människan ständigt 

granskar sig själv och hur denne beter sig och bör bete sig gentemot resten av befolkningen. 

Vid ett reflexivt beteende ser man på sig själv och jämför med den bild som andra har på en 
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som person och karaktär. Ziehe menar att det i den nya världen har skapats fler möjligheter att 

se på sig själv reflexivt. De nya medier som skapats har utökat de informationskanaler som 

berättar om vad som är passande. Vidare diskuterar Ziehe något han kallar görbarhet. Ziehe 

menar att t.ex. formandet av den personliga karaktären inte längre är lika nedärvd som den 

varit tidigare. Istället är det individen själv som skapar själv, vilket gör att individens karaktär 

inte längre är lika given som den varit tidigare. Den tredje faktorn som karaktäriserar den nya 

världen enligt Ziehe är att det finns en individualisering som är större nu än den varit tidigare. 

Med detta menar Ziehe att det i den moderna världen sker fler individuella val och det ges 

större möjligeter till att göra individuella val. Detta gör också att möjligheten att t.ex. göra en 

klassresa blir större, vilket får andra konsekvenser. Ziehe menar t.ex. att större möjligheter till 

att "lyckas" leder till stora drömmar vilka i de flesta fall inte stämmer överens med 

verkligheten. Skillnaden mellan dröm och verklighet har därmed blivit större. Drömmar är 

dock inte endast något negativt, utan kan leda till ett stort engagemang och hårt arbete. 

Ziehe menar att alla påverkas av denna samhällsmodernisering. Dock är det särskilt unga 

individer som påverkas av det då de ofta är inne i en identitetsskapande period. De tar till sig 

sin omgivning i större utsträckning än vad vuxna gör då de vuxna lever kvar i de rutiner de 

växt upp med. 

Identitetsskapande genom impression 

management 

Erving Goffman (2004) presenterar en teori där han liknar den sociala världen med en 

dramaturgisk teater. Liksom vid en teater befinner sig människor i deras vardag antingen i 

frontstage eller i backstage. I frontstage spelar individen en roll framför dennes omgivning 

som liknas med publiken vid en teaterföreställning. Denna publik observerar och bedömer det 

framträdande som görs i det vardagliga livet. Därmed är det viktigt för den spelande aktören 

att vara trovärdig i rollen och att agerandet passar in i den situation som de befinner sig i. Den 

vardagliga världen har nämligen, liksom teatern, inramningar och rekvisita som formar den 

vardagliga scenen och hjälper aktören att veta hur rollen ska spelas. Inramningen kan bestå av 

möbler, dekor och andra fysiska ting. Ett exempel på detta är att människor i en kyrka ska 

uppträda med ett glatt humör under ett bröllop, medan uppförandet ska vara nedtonat då de 

befinner sig i kyrkan vid en begravning. Enligt Goffman är inramningen platsbunden vilket 

betyder att aktören inte kan spela sin roll förrän denne befinner sig inom rätt inramning. 

Goffman menar alltså att människorna agerar olika i olika situationer för att framträdandet ska 
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passa in i den omgivning de befinner sig i, detta kallar han för intryckstyrning. Backstage 

menar Goffman är när aktören inte är omgiven av någon publik. I dessa skeden har aktören 

dels tillfälle att vila från sina repliker men också läge att förbereda sig inför kommande 

framträdanden. Sådana förberedelser kan t.ex. vara att planera vilka kläder som ska bäras vid 

nästa scenframträdande eller vilket språk som kan vara lämpligt att använda i de kommande 

framträdandena.  Goffman menar att aktörens sanna jag blir till det denne vill vara och 

uppfattar sig själv. 

Koppling mellan teori och empiri 

Vi ämnar relatera Veblens teori om att den arbetsfria klassen verkar som inspirationskälla till 

konsumtion till hur den fungerar för våra respondenter i dagens samhälle där den arbetsfria 

klassen inte finns i lika stor utsträckning. Med hjälp av Simmels teori om hur mode skapas 

vill vi påvisa hur mode kan skapas genom bloggar. Simmels och Veblens teorier relateras 

även till hur det kommer sig att respondenterna inhandlar varor och tjänster som bloggare 

tipsat om trots att de vet att bloggarna är sponsrade.  Goffmans dramaturgiska perspektiv på 

den sociala omvärlden använder vi för att visa hur även bloggläsandet och dess yttringar kan 

ses som en teater med förberedelser backstage och framträdande frontstage. Med hjälp av 

Goffman redogör vi även för varför våra respondenter inte vill att deras vänner ska veta om 

att de läser bloggar, kopplat till deras identitetsskapande. Baumans, Ziehes och Giddens 

teorier kopplar vi till våra respondenters skapande och återskapande av självidentiteten. 

Metod 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för metodval. Vidare följer en kort presentation av 

förstudien som genomförts och vad denna ledde till. Vi redogör även för hur urvalet av 

respondenter har gått till och presenterar tillvägagångssättet för intervjuerna. Vidare beskrivs 

analysmetoden och forskningsetiken diskuteras. 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i utförande av denna studie. Anledningen 

till detta var att intentionen med studien var att exemplifiera snarare än att generalisera. Vi 

hade inte för avsikt att generalisera resultatet till andra grupper och situationer än dem som 

var aktuella i just vår studie och därför var ett kvantitativt metodval uteslutet. Med ett 

kvantitativt metodval hade det även blivit svårare att gå in på djupet med respondenterna om 
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deras konsumtion i relation till deras bloggläsande då det hade krävts större antal respondenter 

(Bryman, 2011).  

Förstudie 

En förstudie som primärt syftade till att testa operationaliseringen genomfördes. Resultatet av 

förstudien blev en mindre omstrukturering av A-schemat (Aspers, 2007). A-schemat 

presenteras på sida 14. Vi upptäckte att ordet ”påverkas” i meningar såsom ”påverkas du av 

det du läser i bloggar” hade en negativ klang och uppfattades av respondenten som något 

negativt. Detta ledde till att respondenterna låste sig och tvärt hävdade att de inte påverkades i 

någon utsträckning alls av det de läste och såg i bloggar. När vi sedan fortsatte intervjun på ett 

djupare plan kom det ändå fram att de påverkades på flera sätt. Vi har därför valt att undvika 

ordet ”påverkas”, då det försvårade intervjun. Ord som vi istället använde vid intervjuerna var 

”inspireras av” och ”får idéer av”. 

Urval 

I vårt urval ingår sju tjejer i åldern 16-25 som bor i Stockholmsområdet och regelbundet läser 

bloggar. Anledningen till att vi valde unga kvinnor i åldern 16-25, var att det huvudsakligen är 

denna grupp som läser bloggar och därför borde vara den grupp som påverkas mest av 

bloggar. Hela 78 % av tjejerna i åldern 16-25 i Sverige läser bloggar. Denna siffra är dock 

ännu högre för flickor i åldern 12-15 (Findahl, 2010:46–47). Vi har valt bort respondenter 

under 15 år av praktiska skäl. Då respondenterna är under 15 år, krävs båda vårdnadshavarnas 

samtycke (Hermerén, 2011). Detta var således inte något vi behövde ta hänsyn till. Fler 

uppgifter som gjort att vi inriktat oss på tjejer kommer från en studie från Karlstad universitet 

som Andersson (2010) gjort. I hennes kvalitativa studie jämförde hon fyra killar med fyra 

tjejer om hur de läser bloggar, vad syftet är osv. Hon kommer där fram till att tjejerna 

påverkas mer och är mer mottagliga för vad som skrivs i de bloggar de läser. Detta har sin 

grund i att de läser fler bloggar än männen och att tjejerna delvis läser bloggar för att hämta 

inspiration till framtida inköp, något som inte är killarnas syfte i samma utsträckning. 

Vårt val av respondenter baserades på tillgänglighet. Alla bor i Stockholmsområdet.  Vi kom i 

kontakt med respondenterna genom våra kontaktnät. Vi hörde av oss till de flesta i 

kontaktnäten via telefon eller facebook och beskrev studiens syfte och vilken målgrupp vi 

sökte. Genom dessa vänner och bekanta kom vi sedan i kontakt med respondenterna. Vi var 

dock noga med att respondenterna inte var personer vi själva känner och därför har personliga 
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band till, då vi inte ville riskera att de personliga relationerna skulle påverka respondenterna 

vid intervjutillfället på något sätt. I ett par av fallen ledde respondenten oss till ytterligare 

respondenter. Vi använde oss således av en form av snöbollsselektion där personer inom fältet 

man studerar leder till andra personer att studera (Aspers, 2007:91). Faran med 

snöbollsselektion är att man endast får tillgång till ett nätverk där individerna i nätverket 

påverkas av varandra och därför liknar varandra. Detta undvek vi genom att inte endast 

intervjua individer inom samma nätverk, utan använde oss av snöbollsselektion inom ett par 

olika nätverk. 

Tillvägagångssätt 

Vi etablerade först en kontakt med respondenterna via telefon och bestämde en plats och tid 

för intervju. Respondenterna fick själva välja var intervjun skulle genomföras, då vi ville att 

de skulle befinna sig i en trygg miljö där de kände sig avslappnade och inte påverkades av 

yttre faktorer. Vi ville t.ex. inte ha intervjuerna på universitetet där vi studerar, då vi 

misstänkte att det skulle sätta en mer spänd, ansträngd och allvarlig prägel på intervjun. Vi 

eftersträvade en mer bekväm atmosfär för respondenterna och intervjuerna genomfördes på 

caféer och i vissa fall på respondenternas skolor, efter respondenternas önskemål. 

Vi valde att använda oss av den tematiskt öppna intervjun (Aspers, 2007), då vi ansåg att 

denna form av intervjustruktur var mest lämplig för vår studie. Denna form av intervju öppnar 

upp för kopplingar mellan olika begrepp och teman, samt medför att man kan djupdyka i det 

som är relevant i de olika intervjuerna. Man är inte låst vid specifika frågor utan kan anpassa 

frågorna efter situationen och omständigheterna, men hela tiden med temat som grund. Vi 

valde att inte använda oss av deltagande observationer då vi ansåg att vi skulle få den 

information vi behövde med hjälp av den tematiskt öppna intervjun. Vi hade kunnat 

genomföra deltagande observationer efter intervjuerna och då läsa en eller flera bloggar 

tillsammans med respondenten och låta dem reflektera över blogginläggen Vi såg dock inte 

att deltagande observationer skulle tillföra något ytterligare till vår studie då vi fick svar på 

alla våra frågor under intervjuerna. Frågor som ställdes var direkta frågor med i de flesta fall 

tillhörande följdfrågor. Vi identifierade fyra övergripande teman som grundar sig på teorin, 

syftet och frågeställningarna vid utformandet av det s.k. A-schemat (Aspers, 2007:144). De 

övergripande temana i A-schemat innehåller även flera underteman som granskades mer i 

detalj. Inom samtliga teman finns det plats för ej på förhand bestämda underteman som kan 

utvecklas under intervjuns gång. En annan anledning till att vi valde att använda oss av A-
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schemat och identifiering av teman, var att vi ansåg att det underlättar kodningen och 

analysen, där vi använde oss av dessa teman.  A-schemat vi använde oss av under intervjuerna 

finns bifogat i slutet av uppsatsen. En nackdel med den tematiskt öppna intervjun och A-

schemat i vårt fall, är att intervjuerna kan se väldigt olika ut om vi är två personer som delar 

upp intervjuerna mellan oss. Det kan resultera i att fokus läggs på olika saker i intervjuerna 

beroende på vem som intervjuar. Detta tror vi kan hända trots att man diskuterat och gjort 

klart innan intervjuerna vad som är mest relevant och vad som ska vidareutvecklas. Vi 

beslutade därför att det inte skulle ske någon uppdelning av intervjuerna, utan båda skulle 

delta vid samtliga sju intervjuer. 

Alla intervjuer inleddes med att respondenterna fick berätta lite om sig själva och vi pratade 

även lite allmänt om bloggar. Syftet med detta var att respondenterna skulle bli ”varma i 

kläderna” och bekväma i situationen innan vi började komma in på de teman som var 

relevanta i studien. För att undvika missförstånd och förvirring innehöll frågorna som ställdes 

inte några teoretiska begrepp, utan hade utgångspunkt i den livsvärld som respondenterna 

lever i (Aspers, 2007). Alla intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktion på 

mobiltelefoner och transkriberades samma dag som intervjuerna gjordes. Vi ansåg att 

inspelning av intervjuerna var nödvändigt då vi kunde koncentrera oss på intervjun bättre 

jämför med om vi var tvungna att föra anteckningar under intervjuernas gång. Vi ansåg även 

att transkriberingen av intervjuerna skulle ske så fort som möjligt, då man fortfarande har 

intervjun färskt i minnet. Längden på intervjuerna varierade från ca 30 minuter upp till ca 60 

minuter.  

Då vi båda är aktiva bloggläsare medförde det en stor fördel i form av förkunskap inom ämnet 

och om många av de bloggar som våra respondenter läser. Denna förkunskap var av stor vikt 

vid intervjuerna då respondenterna inte behövde förklara för oss vad varje blogg de läser 

handlar om eller förklara hur bloggar fungerar, utan vi kunde istället fokusera på det som var 

relevant för studien. 

Analysmetod  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att man inte ska börja fundera över hur man ska analysera 

sitt material efter att intervjuerna är utförda. Analysprocessen borde man istället ha klar för 

sig innan intervjuerna görs. Analysmetoden som man bestämmer sig för att använda kommer 

sedan att styra utformandet av intervjuguiden och därigenom intervjuprocessen.  
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Med hjälp av vårt syfte, frågeställningarna och den teoretiska referensramen utformade vi tre 

övergripande teman (”påverkan”, ”kritiskt förhållningssätt” och ”konsumtion och 

identitetsskapande”). Dessa teman låg som grund vid utformandet av A-schemat och styrde på 

så sätt intervjuprocessen.  I intervjuerna avverkade vi ett tema i taget och hade ett antal frågor 

som var kopplade till varje tema. Intervjuerna transkriberades och vi började analys- och 

kodningsprocessen med att läsa igenom samtliga transkriberingar för att få en helhetsbild över 

materialet. Tillvägagångssättet med på förhand utformade teman med tillhörande 

intervjufrågor underlättade kodningen och analysen av materialet då vi snabbt kunde 

identifiera vilka svar som hörde till vilket tema. Varje tema tilldelades en färg (t.ex. temat 

”påverkan” fick färgen blå) och sedan färgkodade vi samtliga transkriberingar efter våra 

teman i datorprogrammet Word. Alla citat som fått färgen blå hörde således till temat 

”påverkan” och samlades i samma dokument.  Denna analys- och kodningsprocess 

underlättade då vi ville göra jämförelser mellan våra respondenter för att hitta det som de hade 

gemensamt, men även det som skilde dem åt.  

Forskningsetik 

I utförandet av denna uppsats har hänsyn tagits till ett antal frågor av etisk karaktär. I följande 

avsnitt redovisas och diskuteras den externa forskningsetiken som är relevant i uppsatsen. 

Extern forskningsetik rör frågor angående dem som medverkat i studien, i detta fall våra 

intervjupersoner. Som tidigare nämnts är alla våra respondenter äldre än 15 år, vilket innebär 

att vi inte behöver vårdnadshavarnas samtycke för intervju (Vetenskapsrådet, 2011). Några av 

respondenterna är dock under 18 år. Om ämnet som behandlas i denna uppsats var känsligt på 

något sätt, vilket vi inte anser att det var, hade vi frågat om vårdnadshavarnas samtycke för de 

som är under 18 år, trots att riktlinjerna anger 15 år. Detta var dock inte aktuellt i vårt fall då 

uppsatsen handlar om bloggläsande och konsumtion, vilket vi inte anser är några känsliga 

ämnen. Vi menar att respondenterna själva kunde avgöra om de ville delta i studien eller inte, 

utan att de skulle komma till skada på något sätt. Den första kontakten med respondenterna 

skedde över telefon. Enligt informationskravet informerades respondenterna då om studiens 

syfte och om att de när som helt kunde välja att dra sig ur (Bryman, 2011). De fick även veta 

att alla uppgifter som kommer fram ska behandlas med största möjliga konfidentialitet genom 

att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem och genom att 

respondenterna får fingerade namn i studien. Allt detta enligt konfidentialitetskravet. Enligt 

nyttjandekravet informerades respondenterna om att de uppgifter som samlas in endast 
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kommer användas för forskningsändamålet. Slutligen bad vi om respondenternas tillstånd att 

få spela in intervjuerna. Vi gick även igenom dessa punkter ingående då vi träffades vid 

intervjutillfället. Vi berättade för respondenterna att vi kommer att kontakta dem då studien är 

klar och erbjuda dem en kopia av studien (Bryman, 2011). 

Att vi själva har vissa förkunskaper om bloggar tog vi upp tidigare som något positivt som 

underlättade intervjuerna, men det innebär även att vi kan ha vissa förutfattade meningar 

kring ämnet. Som forskare är det viktigt att inte påverka respondenterna på något sätt. Detta 

diskuterade vi innan vi inledde intervjuerna. Vi använde våra förkunskaper endast för 

praktiska ändamål som inte var relevanta för studien i hög utsträckning, såsom kunskap om 

vad en blogg är och hur den fungerar. Vi försökte anta ett förutsättningslöst angreppsätt 

gentemot resten av intervjun och inte inkorporera egna synsätt och uppfattningar. Detta gjorde 

vi genom att medvetandegöra oss om vår egen ståndpunkt inom ämnet i en diskussion med 

varandra och vi var noga med att inte ställa ledande frågor under intervjuerna. Intervjurens 

kroppsspråk kan fungera som positiva eller negativa förstärkare till intervjupersonens svar och 

på så sätt påverka intervjupersonens svar på kommande frågor (Kvale och Brinkmann 2009). 

För att undvika att påverka våra respondenters svar under intervjuns gång med vårt 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, försökte vi anta ett så pass neutralt kroppsspråk som möjligt. 

Vi var även noga med att hålla en distans till respondenterna då vi ville undvika att påverka 

dem eller identifiera oss med dem på något sätt genom uppsatsarbetet, bl.a. genom att inte ha 

några privata band till dem. 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna som gjorts med sju kvinnliga bloggläsare i 

Stockholm i åldern 16-25 om deras konsumtion i relation till deras bloggläsande. Alla 

respondenter har fått fingerade namn för att hålla dem anonyma och uppfylla 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011). Resultaten redovisas efter de teman vi identifierat. I 

detta avsnitt förekommer dock endast temana ”påverkan” och ”kritiskt förhållningssätt”. I 

nästföljande avsnitt som är diskussion, adderas även temat ”konsumtion och 

identitetsskapande”. I detta avsnitt redovisas resultaten genom text med tillhörande citat, vilka 

fungerar som förtydliganden av det som står i texten. De utvalda citaten är de som bäst 

representerar vad empirin visat. Då det finns fler citat beror det på att det finns ytterligare 
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synsätt eller på variation i empirin. Vid intervjuerna använde vi oss av A-schemat som går att 

återfinna i slutet av uppsatsen (se bilaga). 

Tema påverkan 

Under detta tema redovisas hur respondenterna påverkas av bloggarna de läser, med fokus på 

respondenternas konsumtion. Kategorierna som är ”inspiration och tips”, ”grad av 

konsumton”, ”typ av konsumtion” och ”rädslan över att förknippas med bloggare” har vuxit 

fram under intervjuernas gång. I slutet av avsnittet finns analys med koppling till tillhörande 

teori. 

Inspiration och tips 

Sandra om hur ofta hon inspireras till inköp genom bloggar: 

”Ja, hela tiden, varje dag, flera gånger om dagen. När man ser att nån har på sig 

något snyggt smycke eller kläder eller vad som helst så ser man ju var det är köpt 

och så vet man att man vill ha ett likadant själv, då klickar jag hem det”. 

Amanda om lättillgängligheten till tips via bloggar: 

”Ja… Jag sitter och kollar runt och kläd… Vad heter det? Internetshoppar och så och 

då tycker jag man får ganska bra tips för då ser man liksom om det är någonting man 

tycker är snyggt som en person har då länkas det ofta till det. Så då slipper man själv 

sitta och kolla runt om det… Om man är ute efter något speciellt. Om det kanske är 

något armband eller om man ska köpa någon ny festklänning eller så, så kan det vara 

bra att dom hänvisar för då får man tips. Istället för att man ska sitta och googla”. 

I samtliga intervjuer framkom det att respondenterna läser bloggar i underhållningssyfte och 

som ett tidsfördriv, men framförallt för att få inspiration och tips av olika slag. De menar att 

det är en mer tillgänglig källa för inspiration till konsumtion än andra mediala 

informationskanaler. Helen ansåg att det viktigaste med att läsa bloggar var tipsen och idéerna 

hon får. Hon såg det som mer intressant än att läsa om bloggarnas liv. Ida och ytterligare två 

respondenter berättade att de inte läser så mycket text utan istället lägger fokus på bilderna. 

Hon berättade även att man genom att läsa bloggar kan bli inspirerad till klädinköp som man 

annars inte skulle ha genomfört då bloggförfattaren kan få, enligt Ida, fula plagg att bli snygga 

när de kombineras av bloggförfattaren på ett visst sätt som man själv inte skulle komma på. 

Amanda framhåller att bloggförfattarna underlättar för konsumenterna genom att leta reda på 

plagg, lägga upp bilder på plaggen och skriva ut inköpsställen. Genom att söka inspiration till 

inköp eller rent av köpa samma plagg som bloggaren, sparar konsumenten både tid och 

energi. Sandra utnyttjar bloggen som källa till inspiration flitigt och menar att hon dagligen 

inspireras till konsumtion. När hon ser något hon gillar på en blogg, köper hon det lätt och 
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smidigt via en återförsäljare på nätet. Faktumet att respondenterna söker inspiration till 

konsumtion på bloggar menar vi tyder på att de eftersträvar att efterlikna bloggförfattarna. En 

djupare analys med koppling till Veblen och Simmel om detta följer i slutet av detta tema. 

Typ av konsumtion 

Sandra om vad hon söker inspiration till: 

”Stilmässigt. Allt när det gäller kläder, smycken, sminkningar. Nä men stilmässig 

inspiration”. 

Helen om att hon inte är intresserad av att läsa om mat i bloggar: 

”Nej det tycker jag bara är pinsamt. Alltså dom som lägger upp vad dom äter eller en 

bild på en latte eller nånting. Det såhär skrollar man förbi. I alla fall jag”.  

Veronica om vad hon blir intresserad av att göra: 

”Eller så kan det vara om dom skriver kanske ja vi ska gå på den här, eller nåt event 

som man kan bli såhär ja, det där vore kul att göra”.  

Bloggare skriver och tipsar om allt möjligt men efter intervjuerna var gjorda gick det att 

konstatera att våra respondenter var selektiva gällande vilken sorts konsumtion de sökte 

inspiration till. Det visade sig att samtliga respondenter huvudsakligen sökte inspiration till 

kläder, smycken och kosmetika, vilket citatet från Sandras intervju ovan visar. När det kom 

till inspiration och tips angående mat, restauranger och caféer skiljde sig uppfattningarna 

bland våra respondenter. Helen ansåg att det var ”pinsamt” när bloggerskorna la upp bilder på 

vad de ätit eller druckit och såg det som ett irritationsmoment, medan Veronica välkomnade 

tips av sådant slag och kunde tänka sig att besöka en restaurang som bloggerskan 

Blondinbella
1
 tipsat om. Även Maria berättade att hon och hennes vänner brukar besöka ett 

café som bloggerskorna Paow och Dessie
2
 tidigare skrivit mycket om. Blogginlägg om event 

och tillställningar av olika slag var även något som kunde väcka intresse hos Veronica. 

Maria om varför hon slutade läsa bloggar ett tag: 

”Dom började typ plastikoperera sig och så och dom var inte så intressanta längre. 

Och så tyckte inte min mamma att var så bra längre. Så då typ…” 

Dyr konsumtion (i detta fall resor och plastikoperationer) menar våra respondenter att de inte 

inspireras till i lika hög utsträckning som kläder, smycken, kosmetika och mat. Bloggen är 

inget ställe de söker information och inspiration för sådan typ av konsumtion utan då går de 

                                                            
1 http://blondinbella.se/ 
2 http://werun.nyheter24.se/desireenilsson/ 
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till andra forum. Maria berättade att hon till och med slutade läsa bloggar ett tag pga. att de 

började skriva om plastikoperationer då hon inte tyckte att det var lika intressant längre och 

för att hennes mamma såg det som dåligt inflytande. Ida berättade att hon mycket väl kunde 

köpa klädesplagg som hon sett på en blogg och att det har hänt tidigare men att hon inte 

kunde tänka sig att operera brösten bara för att Kissie
1
 har gjort det. 

Grad av konsumtion 

Jill om att hon inte tror att hennes bloggläsande leder till mer konsumtion: 

”Asså.. nä, jag tror inte att jag skulle handla mindre om jag slutade läsa bloggar. Jag 

handlar ju lixom ändå det jag behöver typ. Om jag inte läste bloggar skulle jag ju 

ändå bara kolla på andra ställen för inspiration. Men jag har köpt flera skor som inte 

har passat. Kenza2 skrev om dom men dom passade inte”. 

Maria om var hon sökte inspiration till konsumtion när hon inte läste bloggar: 

”Så då kolla jag mest på reklamer i tidningar (mm). Där lägger dom ute väldigt 

mycket kläder. Vad man kan köpa och så kolla jag där. Typ Cosmo, Solo och dom 

där”. 

Respondenterna anser inte att de konsumerar mer pga. att de läser bloggar. När de jämför 

tiden då de inte läste bloggar med nu uppger ingen av respondenterna att hennes konsumtion 

har ökat som ett resultat av bloggläsandet. Dock har informations- och inspirationskällan för 

olika inköp förändrats. Istället för att läsa olika modekataloger som kommer med posten eller 

modemagasin och få inspiration därifrån, läser respondenterna bloggar och inspireras av dessa 

i större utsträckning. De tror dock inte att deras grad av konsumtion skulle förändras om de 

slutade att läsa bloggar, men då skulle de bli tvungna att söka inspiration på andra håll. Jill 

berättar dock att hennes bloggläsande har lett till ett par felköp som hon inte annars skulle ha 

gjort. Hon menar att det är lätt att fastna för t ex ett par skor som man läser om på en blogg 

och sen beställa hem den över nätet, utan att ha prövat dem först vilket då leder till att det 

finns risk för felköp. 

Rädslan över att förknippas med bloggare 

Helen om att inte vilja förknippas med bloggare: 

”Men många gånger så tänker man också så: ”Nej den här kan jag inte köpa för den 

här har blablabla lagt upp på sin blogg” för då kommer alla ha den (ja). Många 

gånger tänker man så också (ja). Så det är lite både och”. 

Ida om att hon skäms över att hon läser Blondinbella: 

                                                            
1 http://www.kissies.se/ 
2 http://kenzas.se/ 
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”Ähh, jag har faktiskt tänkt på det för det är ändå såhär, jag tycker ju det är ganska 

pinsamt och det är ju inte såhär att jag berättar för alla att jag läser Blondinbella”. 

Det framkom även att trots att respondenterna söker inspiration till konsumtion på bloggarna, 

vill de inte förknippas med dem och de vill inte att någon ska veta att de köpt en likadan jacka 

som Kissie eller samma väska som Paow. De eftersträvar således inte bloggarens utseende i 

helhet. Anledningen till detta visade sig vara att de skäms inför sina vänner över att de läser 

bloggar och helst inte vill att de ska veta det. Helen menade att det finns en risk att många 

köper ett plagg som en bloggerska har skrivit om och pga. det kan hon ibland undvika att 

köpa just det plagget då så många vet att bloggerskan har skrivit om plagget. Det blir då 

väldigt tydligt att hon läser bloggen eftersom hon köpt plagget. Amanda tog det ett steg längre 

och menade att plagg kan bli ”förstörda” då bloggare skriver om det. Plagget kan fortfarande 

vara snyggt men eftersom man vet att det är specifika bloggare som inspirerat till inköp av 

plagget, vill man inte längre ha det. Flera av respondenterna menade även att de inte vill bära 

ett plagg som så många andra också bär. Respondenterna är dock, som tidigare framkommit, 

intresserade av tips och idéer från bloggare men när det går överstyr på så sätt att för många 

bär plaggen som bloggarna tipsat om får det en motsatt effekt eftersom man inte vill visa för 

tydligt att man läser bloggar. 

Veblens (1926) teori om att människors konsumtion påverkas av överklassen är 

applicerbar inom detta område, då den moderniseras något. I dagens samhälle är 

nämligen inte klasskillnaderna lika omfattande och den arbetsfria klassen har krympt 

väsentligt, vilket har lett till att den inte längre dominerar inom modeskapandets område. 

Istället har andra källor för inspiration tagit över. En annan sorts elit i samhället har vuxit fram 

genom massmedians framfart och det är hos denna nya elit som våra respondenter söker 

inspiration till konsumtion.  

I dagens samhälle är det ”kändisar” som är i stort fokus hos befolkningen. De man 

kallar ”kändisar” utgörs i viss mån av bloggare, vilket är en naturlig följd av att deras bloggar 

har blivit uppmärksammade. Massmedian, i form av framförallt TV och Internet har blivit en 

viktig del av människors liv, vilket har lett till att det blivit lättare att ta till sig kändisars 

beteende och uppträdande. De stora bloggarna följs av 10 000-tals läsare och genom bloggar 

har ”vanliga” människor blivit en del av kändisvärlden. Vi menar således att den nya 

eliten; bloggarna är en av de grupper som tagit över den arbetsfria klassens roll som 

inspirationskälla till konsumtion hos våra respondenter. 
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Simmel (1971) menar att mode skapas genom att en grupp som strävar efter att vara unika 

börjar klä sig på ett visst för att lyckas med detta. Detta eftersträvas sedan av efterföljare som 

vill se ut som den grupp som började klä sig på ett visst sätt. Ursprungsgruppen är då inte 

längre unik och tvingas byta klädstil igen och så fortsätter det. Kärnan i Simmels modeteori är 

att den dels visar på sociala åtskillnader men också på människans behov av att efterlikna 

andra och att ingå i en grupp. I de intervjuer vi har gjort har det under de inledande frågorna i 

flera fall kommit fram att respondenterna läser samma bloggar som deras kompisar gör. Det 

är t.ex. på detta sätt som man har kommit i kontakt med den blogg man läser från första 

början. Hos grupperingar har en eller flera bloggar blivit ett gemensamt intresse och om inte 

skapat en grupp åtminstone, i viss mån, bidragit till att skapa ett mode. Detta sker genom att 

bloggläsarna som läser samma blogg, inspireras till samma eller liknande konsumtion genom 

bloggen. När bloggförfattaren sedan byter stil, inspireras även bloggläsarna till att byta stil, 

vilket kan leda till att nya moden bildas. 

Goffmans (2004) liknelse mellan den sociala omvärlden och den dramaturgiska teatern är 

applicerbar här. Då en skådespelare befinner sig på scenen (frontstage) och agerar i ett 

framförande har denne som största uppgift att framföra rollen på ett så trovärdigt sätt som 

möjligt. Publiken vet att skådespelaren har övat på framställningen vid ett tidigare tillfälle 

(backstage), dessa förberedelser får dock inte visa sig på scenen. Aktören gör inte en trovärdig 

framställning av rollen om denne står och bara läser upp vad som står i manus. Aktörens mål 

är att göra sitt framträdande på ett så trovärdigt sätt att publiken inte tänker på att 

skådespelaren är förberedd.  Samma sak gäller i den vardagliga världen och visar sig på ett 

tydligt sätt i vår studie. Respondenterna säger att de inte vill visa för sin omgivning att de 

läser bloggar. För att tillämpa Goffmans teori kan man mena att detta grundar sig i att 

bloggläsaren använder de bloggar hon läser som ett verktyg för att förbereda sig inför 

kommande framträdanden. Anledningen till att de inte vill visa att de läser bloggar är att 

framträdandet inte blir trovärdigt hos publiken, då förberedelserna som gjorts i backstage 

visar sig alltför tydligt. 

Tema kritiskt förhållningssätt 

I detta tema redovisas huruvida respondenterna förhåller sig kritiskt till det de läser i 

bloggarna och om de är medvetna om att bloggare ofta blir sponsrade av företag för att skriva 

om en viss vara eller tjänst samt hur de ställer sig till detta. I detta tema förekommer ingen 
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uppdelning av resultatet i form av kategorier som i föregående tema. I slutet av avsnittet finns 

analys med koppling till tillhörande teori. 

Sandra om bloggarnas trovärdighet: 

”Nej. Jag tror att ingenting är sant. Jag tror att allt är överdrivet, påhittat. Jag tror det 

speciellt när det gäller svenska bloggar. Allt är påhittat och överdrivet och jag är 

superkritisk och jag tror att dom är sponsrade och får saker gratis och skriver saker 

för att dom får betalt. Jag är superkritisk. Jag tror inte på nåt”. 

Helen om att hon tror att bloggare väljer sponsorer: 

”Att man vet om att dom är sponsrade. Jag tror inte det påverkar så mycket 

egentligen. För nånstans tror jag dom väljer sina sponsorer också. I alla fall dom 

större bloggarna väljer nog vilka dom vill marknadsföra på sin blogg (mm). Mot 

pengar eller mot blablabla, whatever. Så det är nog fortfarande ändå en ganska bra 

produkt som dom på nåt sätt har valt, tror jag”. 

Samtliga respondenter menar att de är kritiska till det de läser i bloggar och att de även är 

medvetna om att bloggerskorna blir sponsrade av företag på olika sätt. Sandra framstod som 

mest kritisk av våra respondenter. Hon menade att hon inte handlar någonting som 

bloggerskorna skriver om. Det framkom dock både tidigare och senare i intervjun att hon ändå 

söker inspiration till olika inköp i bloggar. Detta visade sig vara en genomgående trend i 

intervjuerna. Respondenterna var alla medvetna om att bloggerskorna ofta blir sponsrade och 

får betalt för att skriva om olika produkter och varor. Detta var dock inte något som 

respondenterna la så mycket vikt vid. De konstaterade att så var fallet men det stoppade dem 

inte från att leta upp produkten eller varan i affären och eventuellt köpa den. Helen och 

Amanda trodde att de stora bloggerskorna är selektiva när det kommer till vilka företag de 

marknadsför på sin blogg och att det måste vara en bra produkt om de väljer att skriva om 

den.  

Det framkommer alltså i intervjuerna att respondenterna har en kunskap och är medvetna om 

att bloggarna blir sponsrade. Trots detta inhandlar de ändå varan eller utnyttjar tjänsten. 

Respondenterna bortser från varför bloggaren beter sig på ett visst sätt eftersom viljan att 

efterlikna den ”nya eliten” är så stark och de behöver inspirationskällan då den är så pass 

lättillgänglig.  Huvudsaken är således att de skriver om varor och tjänster och att det är 

möjligt att efterlikna. Detta exemplifierar Simmels teori om social anpassning och Veblens 

tankar om att härma en övre klass. Bloggförfattarna eller ”den nya eliten” är en av de grupper 

som tagit över rollen som inspirationskälla till konsumtion efter den arbetsfria klassen. 

Respondenterna härmar ”den nya elitens” konsumtion och visar på så sätt social anpassning. 

Bloggläsarna tenderar alltså att vilja efterlikna bloggarna även fast de är medvetna om att de 
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modetips som finns i bloggarna möjligtvis står där på grund av att bloggförfattarna har fått 

betalt för att skriva just dessa modetips. Vi menar att viljan och tillgängligheten att kunna 

efterlikna en bloggare som fungerar som en övre elit väger så tungt att det inte spelar någon 

roll varifrån bloggarna får sina idéer till de blogginlägg som publiceras. 

Diskussion 

Avsnittet inleds med en kort redovisning av de viktigaste resultaten i studien, som således är 

svaren på våra frågeställningar. Vidare knyter vi an till tidigare forskning och sammanfattar 

kopplingen mellan teori och empiri för tema ”påverkan” och tema ”kritiskt förhållningssätt”. 

Detta följs av reflektioner om bloggläsarnas identitetsskapande under temat ”konsumtion och 

identitetsskapande”. Vi antar även ett kritiskt förhållningssätt till bl.a. redovisad tidigare 

forskning. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Resultat 

Respondenterna menade att deras bloggläsande hjälper dem i deras konsumtion genom att 

bloggarna bidrar med tips och idéer på konsumtion av olika slag. Samtliga respondenter 

använder bloggarna som ett hjälpmedel för att hitta varor och tjänster att konsumera. Gällande 

vilket typ av konsumtion de inspireras till, är det främst klädinköp, smyckeinköp och 

kosmetikainköp samt i viss grad matkonsumtion på restauranger och caféer. Bloggen är dock 

inte ett ställe de söker inspiration och tips för konsumtion av plastikingrepp och resor. Vidare 

menar respondenterna att de inte konsumerar mer som bloggläsare jämfört med om de inte 

skulle vara bloggläsare. De tror inte att deras grad av konsumtion skulle förändras om de 

slutade läsa bloggar men det skulle då bli tvungna att söka inspiration och tips på annat håll. 

Trots att bloggen används som en inspirationskälla för konsumtion av respondenterna, menar 

de att de inte eftersträvar bloggarnas utseende i helhet. De vill inte förknippas med bloggaren 

och de vill inte att alla andra ska veta att de läser bloggar, pga. att de skäms över det. Slutligen 

framkom det att respondenterna är kritiska till det de läser, i viss utsträckning. De är medvetna 

om att bloggarna ofta blir sponsrade på olika sätt men det hindrar dem ändå inte från att 

inhandla varan eller tjänsten som de läst om på bloggen. 
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Tidigare forskning 

Den studie som vi presenterar har likheter med den tidigare forskning som har presenterats. 

Liksom i Anderssons studie (2010) kommer vi fram till att de kvinnliga respondenterna 

använder bloggar som en inspirationskälla till konsumtion genom att de läser om en vara eller 

en tjänst på bloggar och sen avgör om de vill köpa varan eller utnyttja tjänsten. I vår studie 

valde vi att intervjua just tjejer bland annat på grund av att Anderssons studie pekade på att 

tjejer i större utsträckning använder bloggar som en inspirationskälla till konsumtion än vad 

killar gör. Anderssons resultat om att tjejer använder bloggar för just detta ändamål står sig 

alltså fast även efter vår studie. Vidare menar både Gurak och Antonijevic (2008) och Weber 

och Mitchell (2008) i sina studier att den nya teknologin är ett hjälpmedel för ungdomar i 

sökandet efter en identitet. Det visar även vår studie då bloggläsarna läser bloggar som de 

tycker passar dem som inspirationskälla till konsumtion. Därmed blir både bloggskrivandet 

och bloggläsandet ett verktyg för skapandet och återskapandet för självidentiteten. I denna 

studie kommer vi fram till att det inte bara är skrivandet i bloggar som hjälper till i ett 

identitetsskapande. Liksom Svensson Blomst (2007) menar i sin studie kommer vi fram till att 

läsandet av bloggar är en viktig del i unga tjejers liv. Dels ur ett reflexivt perspektiv men 

också som en vägledning i frågan om hur läsarna ska konsumera för att passa in i 

omgivningen. 

Teori 

Tema påverkan och Tema kritiskt förhållningssätt 

Tidigare var det, enligt Veblen, den arbetsfria klassen som verkade som inspirationskälla till 

konsumtion hos befolkningen. Vi menar att den nya eliten, bloggarna, har tagit över en stor 

del av denna roll hos våra respondenter då den arbetsfria klassen inte existerar i samma 

utsträckning som förr. Många av respondenterna läste samma bloggar, vilket innebar att de 

fick samma inspiration till konsumtion och på så sätt kan mode bildas. Detta är i linje med 

Simmels teori om mode. Bloggläsarna efterliknar bloggförfattarnas klädstil, det bildas moden 

och bloggläsarnas behov av att efterlikna andra och ingå i en grupp uppfylls. När 

bloggförfattarna sedan strävar efter något unikt och byter stil, skapas ett nytt mode då 

bloggläsarna även efterliknar den nya stilen. Vidare är respondenterna medvetna om att 

bloggarna blir sponsrade och får betalt för att skriva om en vara eller tjänst men det stoppar 

dem inte från att inhandla varan eller utnyttja tjänsten. Detta menar vi beror på att viljan att 
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härma en ”elit” och passa in i samhället är för stark, vilket är i linje med Simmels teori om 

mode och social anpassning och Veblens teori om att härma en övre klass. Även Goffmans 

liknelse mellan den sociala omvärlden och den dramaturgiska teatern är applicerbar här. Vi 

menar att bloggläsarna använder bloggen backstage, som ett verktyg för att förbereda sig inför 

kommande framträdanden i frontstage. Men när det blir uppenbart att dessa förberedelser har 

gjorts med hjälp av bloggen, blir framträdandet inte lika trovärdigt hos publiken och därför 

vill inte respondenterna att publiken ska veta att de använder bloggen för inspiration till 

konsumtion. 

Tema konsumtion och identitetsskapande 

Bauman menar att västvärldens invånare är beroende av att konsumera för att kunna fullfölja 

sitt identitetsskapande. Han menar att människan hela tiden söker efter information och med 

nöje tar för sig av de frestelser som människan för i utsätts för i det han kallar för 

konsumtionssamhället. I detta samhälle har bloggar blivit en stor länk för att få denna 

information på. Flera av de personer vi intervjuat har sagt att de i större grad lyssnar på vad 

vissa bloggare tycker om en produkt än om de skulle fått informationen från annat håll. 

Bauman menar att människan hela tiden är tvungen att välja i konsumtionssamhället. 

Anledningen till att bloggar som fenomen har blivit så stort i västvärlden kan vara att det är en 

enkel vägledning i hur man ska välja. Då en person följer en bloggare i dennes blogg får 

läsaren bloggarens val serverat på ett fat. En blogg kan därmed fungera som en 

”helhetslösning” för att strukturera upp och effektivisera den apparat det i dagens 

konsumtionssamhälle är att välja vad som ska inhandlas för att skapa en identitet.  

Ziehe diskuterar hur människan lever och agerar i den moderna världen. Han menar att det 

finns bestående drag som människan använder för att veta hur denne ska agera och bete sig 

mot sin omgivning. Det första är reflexivitet som innebär att människan ständigt granskar sig 

själv för att se om man beter sig på ett sätt som är acceptabelt och går hand i hand med vad 

andra har för uppfattning om den egna personen. Ziehe menar att det i den moderna världen 

skapas nya sätt att se på sig själv reflexivt, något som denna studie om bloggläsare kan intyga. 

De tjejer som vi intervjuar använder i hög grad de bloggar de läser som ett verktyg för att 

kunna skapa sig en identitet som kompisarna känner igen sig i. Vi menar att bloggen kan 

fungera som ett verktyg som finns till för att hämta inspiration som är ”godkänd” av en känd 

person som många lyssnar till. Då en individ skapar en identitet utifrån en känd blogg blir det 

enkelt att få godkännande från en bloggläsares omgivning. Bloggarna är således viktiga ur ett 
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reflexivt perspektiv då bloggläsarna kan jämföra sig själva med vad som skrivs i bloggar och 

använda bloggar som ett redskap för att skapa sig en identitet som lättare blir godkänd i 

samhället. När respondenterna läser om en vara eller tjänst på en blogg ger det en 

fingervisning om att detta är modernt och detta kan leda till att det blir accepterat av 

omgivningen. Detta lockar respondenten till inköp men det visade sig även i intervjuerna att 

det får en motsatt effekt då för många bloggläsare följer ett specifikt tips. 

Enligt Giddens (1999) signalerar det kroppsliga framträdandet vem man är och vem man vill 

vara. Det finns många sätt att klä sig på och individen måste fatta beslut gällande det 

kroppsliga framträdandet. Dessa beslut kan påverkas av olika faktorer. Som det framkom i 

intervjuerna påverkas respondenternas kroppsliga framträdande av vad de läser och ser i 

bloggar. Respondenternas kroppsliga framträdande som inspireras och påverkas av bloggar de 

läser kan bli till en livsstil. Det behöver inte endast handla om det kroppsliga framträdandet 

utan involverar även olika vanor i individens liv, som t.ex. matvanor och handlängssätt. Även 

dessa vanor visade det sig att respondenterna inspirerades av och till genom bloggläsandet. 

Dessa rutiniserade praktiker och livsstilar menar Giddens är en stor del av skapandet och 

återskapandet av självidentiteten i de icke-traditionella samhällena. Vi menar således att 

bloggläsandet fungerar som ett verktyp för skapandet och återskapandet av självidentiteten 

hos respondenterna, då bloggläsandet leder till en viss sorts konsumtion som blir till en livsstil 

och som i sin tur leder till identitetsskapande. 

Giddens teori om identitetsskapande med tillhörande ”framträdande” och ”uppträdande” anser 

vi vara bäst lämpad för att belysa de identitetsskapande processerna i vår studie. Detta grundar 

vi på att det är just det kroppsliga framträdandet som påverkas hos respondenterna. Detta 

eftersom de läser och inspireras till konsumtion av främst klädesplagg och andra kroppsliga 

smyckningar genom bloggar, vilket i sin tur leder till ett skapande och återskapande av 

självidentiteten. 

Kritiskt förhållningssätt 

Tidigare forskning 

Kullin (2009) avslutar presentationen av sin undersökning med att klargöra att han använt sig 

av ett bekvämlighetsurval och undersökningen därför endast är representativ för 

respondenterna i undersökningen och inte går att generalisera till alla bloggläsare. Vi vill även 

poängtera att undersökningen är två år gammal och mycket kan ha hänt under denna tid. Den 
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saknar även akademisk grund och är inte vetenskapligt granskad. Vi anser ändå att hans 

undersökning är relevant för vår studie då vi kan konstatera att hans resultat inte går att 

generalisera till resten av populationen men resultatet tyder ändå på att bloggläsares 

konsumtion påverkas av vad de läser i bloggar. Det har även gjorts liknande kvantitativa 

undersökningar, bl.a. av Mahir PR (2008), som även den visar att bloggares åsikter påverkar 

vad vi köper. 

De studier som är gjorda av Svensson Blomst (2007) och Andersson (2010) är C-uppsatser 

examinerade på Luleå Tekniska Universitet respektive Karlstads Universitet. Uppsatserna kan 

således antas vara granskade av personer med en vetenskaplig inblick och kunskap. Men de 

kan även antas vara mindre granskade än t.ex. en doktorsavhandling eller en artikel publicerad 

i en akademiskt erkänd tidsskrift. C-uppsatserna har vi ändå valt att uppmärksamma under 

avsnittet tidigare forskning då de gett oss information som gjort att vi velat ta reda på mer 

inom ämnet från ett annat perspektiv. 

Övrigt 

Som det framgår i resultatdelen skäms respondenterna över att de läser bloggar och de vill 

inte att alla ska veta om det. Detta kan ha haft en negativ inverkan på vår studie då det finns 

en risk att de inte vågade vara helt ärliga under intervjuerna. Som ett resultat av 

skamkänslorna kan respondenterna ha underdrivit i vilken utsträckning deras konsumtion 

påverkas av deras bloggläsande. Om så är fallet är dock svårt för oss att avgöra. Vi kan endast 

konstatera att risken finns och framhålla att vi anser att det varit en avslappnad och öppen 

stämning under samtliga intervjuer, vilket vi menar talar för att respondenterna varit ärliga. Vi 

har verkat för att miljön under intervjuerna ska ha varit så avslappnad och inbjudande som 

möjligt på flera olika sätt. Respondenterna själva fick avgöra var intervjun skulle hållas, vi 

inledde samtliga intervjuer med lite allmänna frågor för att respondenterna skulle vänja sig 

vid situationen och blir lite varma i kläderna, respondenterna informerades om att de skulle 

vara helt anonyma i studien och vi var väl medvetna om vårt kroppsspråk under intervjuernas 

gång för att inte påverka dem på något sätt. 

Vidare forskning 

Vissa bloggare skriver mycket om utseendefixering och ger tips på olika bantningskurer, 

bantningspiller och plastikoperationer. I en av intervjuerna framkom det att respondenten var 

tvungen att sluta läsa bloggar under en period då hennes mamma ansåg att det var dåligt 
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inflytande. Det skulle vara intressant att utföra en studie som syftar till att undersöka 

föräldrars syn och inställning till deras barns bloggläsande eller bloggskrivande för att få ännu 

ett perspektiv på detta fenomen. 
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