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Abstract: This thesis examines how online fashion retailers utilize blogs and other social 

media in their marketing process. The study is focused on internet retailer Nelly and how they 

make use of fashion blogger Kenza in their marketing. Drawing on Kawamura’s fashion-

ology theory, the study emphasizes the new role of the fashion bloggers in the fashion system, 

and illustrates their consumption power vis-a-vis the retailers, the consumers, each other and 

the whole industry as such.     
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1. Inledning 

Med hundratusentals besökare varje månad är de 

[modebloggarna] mer betydelsefulla än modetidningar 

för hur de klädintresserade placerar sina pengar  

Ur Bons lista över modesveriges makthavare
1
  

1.1. Introduktion 

Särskilt sedan i mitten av 1800-talet när konsumtionssamhället tog fart har företag letat efter 

innovativa sätt att marknadsföra sig för att särskilja sig från sina konkurrenter och vinna 

konsumenternas intresse och förtroende. Olika former av reklam har under lång tid 

förekommit i de olika medierna tv, radio och tidningar. I och med etableringen av internet och 

det allt bredare användandet av nätet så har företagen satsat mer och mer resurser på att 

marknadsföra sig på internet. Sociala medier och bloggar som tar allt större plats i människors 

vardag och således får en stark påverkan på folk blir en viktig kanal för företag att penetrera i 

sin strävan att nå ut med sina budskap på ett trovärdigt sätt. 

Bloggar som marknadsföringskanal är ett relativt ungt men högaktuellt ämne. 

Nyhetsprogrammet Aktuellt på Sveriges Televsion hade nyligen ett långt inslag om unga 

bloggare och hur de tjänar pengar på sina läsare genom att marknadsföra olika produkter på 

sina bloggar.
2
 Dagen därpå meddelade Skatteverket att de påbörjar en ”stor specialgranskning 

av sociala medier, som kan ge skattesmällar för både bloggare, Instagram-användare och 

andra som missat att redovisa intäkter från verksamheten på nätet”.
3

 Vad denna 

specialgranskning kommer att mynna ut i är för tidigt att sia om, men blott det faktum att 

myndigheternas intresse väckts vittnar om ämnets vikt i samhällsdebatten.  

Detta är även ett ämne som äger stor plats i människors vardag genom att folk ständigt blir 

omgivna av reklam från alla möjliga håll. Det är inte längre nödvändigt att köpa 

modetidningar för att få veta om de senaste trenderna, skönhets- och modetipsen på var de 

senaste ”måste ha”-plaggen kan köpas, utan idag kan alla nå samma information på internet 

genom de otaliga bloggar och andra sociala medier som etablerats. Vem som helst kan starta 

en blogg och lägga upp i princip vad som helst som personen i fråga finner av intresse, och 

således känna sig som en journalist, författare, fotograf eller radiopratare utan att behöva 

någon formell utbildning i något av ämnena (Frankel 2005:17).  

                                                           
1
 (Maria Soxbo 2010:199) 

2
 2013-11-05 kl 21:00 

3
 http://www.svt.se/nyheter/sverige/glomda-inkomster-kan-ge-skattesmall (2013-11-06 20:15) 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/glomda-inkomster-kan-ge-skattesmall
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Vissa bloggar blir mer framgångsrika än andra med tusentals – ibland miljontals – besökare 

från hela världen vilket företag lärt sig utnyttja i sin marknadsföring. En av aspekterna som är 

särskilt intressant med bloggar är att skillnaden mellan reklam och modetips är så hårfin att 

den kan vara mycket svår att finna. En reklamannons är tydlig reklam, men när en blogg 

tipsar om en vara eller en tjänst så är det inte lika tydligt att det kan vara reklam det rör sig 

om. Reklamen blir således mer tillgänglig, närgången och torde uppfattas som mer trovärdig. 

Ämnet är relevant eftersom sociala medier utgör en stor del i det samtida samhället och har 

onekligen en stor påverkan på individer, kulturen och samhället i stort. Med en bakgrund 

inom både företagsekonomi och modevetenskap har jag intresserat mig för det här pusslet 

med mode, marknadsföring och sociala medier. Genom att undersöka hur företagen använder 

dessa nya kanaler samt vilken bloggarnas roll är, söker studien skapa en klarare bild av hur 

konsumtionssamhället upprätthålls samt hur det därmed påverkar våra konsumtionsvanor. 

1.2. Syfte, frågeställningar och disposition 

1.2.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur modebutiker på internet använder sig av bloggar och 

sociala medier på internet i sin marknadsföring. Studien kommer att undersöka nätbutiken 

Nelly och bloggerskan Kenza samt tillhörande sociala medier såsom Facebook och Instagram. 

Studien avser även öka förståelsen för hur marknadsföring genom bloggar och sociala medier 

påverkar sociala och ekonomiska aspekter såsom skönhetsideal, konsumtion och 

varumärkesigenkännande.  

1.2.2. Frågeställningar 

 Hur använder sig internetbutiker av sociala medier för att marknadsföra sig? 

 Hur använder sig nätbutiken Nelly av bloggerskan Kenza i sin marknadsföring? 

 Hur presenterar bloggerskan Kenza nätbutiken Nelly i sin blogg? 

 Vem eller vilka gynnas av det här marknadsföringssättet? 

1.3. Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra olika delar. I första delen presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I den andra delen presenteras forskningsmaterialet, metoden som ligger till 

grund för studien, vilka avgränsningar som gjorts samt vilka relevanta teorier och definitioner 

som studien omfattar. Den tredje delen inleder med bakgrundsfakta om forskningsobjekten 
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och fortsätter med studiens analys. Den sista och avslutande delen sammanfattar resultaten 

och diskuterar vad som kan vara intressant att studera vidare. 

2. Metod och teori 

För att uppfylla studiens syfte och få svar på de ovanstående frågeställningarna kommer 

studien att bygga på en kritisk diskursanalys. För att finna större förståelse för ämnet och dess 

uppbyggnad kommer materialet att analyseras med utgångspunkt i forskningsmaterialet 

nedan.  

2.1. Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys består av teorier och metoder för empirisk analys av olika aspekter inom 

kommunikation, kultur och samhälle. Diskurs omfattar här både tal- och skriftspråk, men även 

bilder (Winther Jørgensen 2000:66–67).  

Studien använder sig av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Enligt 

modellen ska varje analys av diskurs fokusera på två dimensioner, dels den kommunikativa 

händelsen – ett specifikt fall av språkbruk, exempelvis ett tal, en artikel, en intervju – och dels 

diskursordningen, det vill säga summan av alla typer av diskurs som omfattas av en social 

institution eller domän (Winther Jørgensen 2000:73). Modellen kan användas vid empiriska 

studier av kommunikation och samhälle. Varje fall av kommunikativ händelse – eller 

språkbruk – har enligt modellen tre olika dimensioner att beakta, se figuren nedan: 
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Enligt modellen åtskiljs analysen av textens egenskaper från den diskursiva praktiken 

teoretiskt då de utgör två olika dimensioner av modellen, men praktiskt så angrips den ena 

med den andra. Medan textanalysen fokuserar på textens formella drag som konstruerar 

diskurser rent språkligt, så koncentrerar sig analysen av den diskursiva praktiken på hur 

diskurser och genrer som redan finns ligger till grund för en text, dels hos textförfattaren i sin 

produktion av texten men även hos textmottagaren som konsumerar och tolkar texten. Den 

diskursiva praktiken utgör mellanledet mellan texterna och den sociala praktiken och det är 

genom den – där människor producerar och konsumerar texter genom språkbruk – som 

texterna både formar och formas av den sociala praktiken (Winther Jørgensen 2000:74–75).   

2.2. Tidigare forskning 

Eftersom detta är ett relativt ungt ämne så har det inte forskats så mycket om det tidigare. Det 

finns en del studier i liknande ämnen från utlandet. Journal of Global Fashion Marketing 

publicerade en studie utförd i Norge av Katarina Halvorsen, Jonas Hoffmann, Ivan Coste-

Manière och Rasa Stankeviciute (2013) som har undersökt huruvida modebloggar kan fungera 

som marknadsföringsredskap och påverka konsumtionsvanor. Den studien kom fram till att 

modebloggar kan utgöra en kanal för företags marknadsföring och att bloggar kan påverka 

konsumentbeteende genom att den unika relationen mellan bloggare och läsare gör att 

budskapet uppfattas mer personligt. 

Det finns även en masteruppsats i media, kultur och samhälle från Holland skriven av Kristina 

Sedeke som handlar om modebloggars påverkan på modeindustrin. Den studien fann inga 

tydliga tecken på innehåll av PR i majoriteten av de undersökta bloggarna men fann att det 

potentiellt kunde finnas vissa inslag av marknadsföring.  

Agnès Rocamora har gjort en studie om personliga modebloggar där hon fokuserar på 

identitetskonstruktion. I studien behandlar hon även genusfrågan – i synnerhet kvinnlighet – 

och kommer fram till att datorskärmen blir som en spegel för kvinnor att utvärdera och 

bekräfta sig själva. 

Från Sverige finns det en masteruppsats som gjordes 2013 av Caitlin Ragan där hon 

undersöker H&Ms mer exklusiva gren ”& Other Stories” samt hur personlig stil påverkas av 

sociala medier. Ragan fann att individer som sökte sig till modebloggar blev påverkade i sin 

personliga stil av vad de såg på bloggarna. 
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Forskaren Annakarin Nyberg vid Umeås universitet har gjort en studie om digitalt 

entreprenörskap (2012) där hon följer åtta kvinnliga bloggande företagare under ett antal år. 

Hennes studie har varit att följa dessa bloggare för att förstå vägen ifrån en blogg till det blir 

deras företagande. Hur man använder sig av sociala medier för att nå ut med sina produkter 

och bygga starka varumärken och kundrelationer med utgångspunkt i att även förstå varför 

dessa kvinnor har valt att blogga. 

En annan som skrivit om det här ämnet är författaren och frilandsjournalisten Maria Soxbo 

som skriver om trender, mode och inredning. 2010 kom hon ut med boken Dagens outfit- och 

andra inlägg i modebloggsdebatten som handlar om just bloggar där hon bland annat skriver 

om bloggvärlden, intervjuar och skriver om tio kända svenska kvinnliga bloggerskor. 

Denna tidigare forskning kommer att bidra med mer förståelse och bakgrund om ämnet som 

kan hjälpa mig i min egen studie. Målet är att min undersökning ska tillföra ny kunskap om 

det nya sättet för företag att marknadsföra sig genom sociala medier och även att kunna utläsa 

huruvida detta sätt att marknadsföra sig gynnar företag respektive bloggare. 

2.3. Avgränsningar 

Denna studie kommer att baseras på den svenska marknaden där en svensk internetbutik samt 

en svensk bloggerska undersöks. Därtill kommer även sociala medier i form av Instagram och 

Facebook att undersökas. Den valda internetbutiken är Nelly då de arbetar – och har arbetat – 

mycket med bloggerskor, såsom Kenza, ”Blondinbella”, Tyra, och senast under slutet av 2013 

med Rebecca Simonsson och Fanny Lyckman. Den valda bloggerskan är Kenza vilken är en 

av Sveriges största bloggar och därför underlättar det studien och kopplingen mellan dessa 

två. Dessutom kommer andra bloggares tankar och åsikter att presenteras och diskuteras för 

att få in ytterligare en dimension i studien.  

Genom att studien avgränsas till endast en internetbutik så förbättrar det förutsättningarna för 

en djupare analys baserat på studiens omfattning, samtidigt som det innebär att det blir svårare 

att få en bredare generell uppfattning och förståelse för ämnet.  

2.4. Analysmetod och teoretiska perspektiv 

Kawamura teoretiserar kring modesystem och menar att det krävs ett system för att ett plagg 

ska bli mode. Med detta menar hon att mode är ett system av institutioner, organisationer, 

grupper, producenter, evenemang och praktiker, att alla tillsammans är med och skapar mode, 
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vilket hon påpekar är något annat än kläder. Nyckeln till att förstå systemet blir således att 

analysera alla yrkesmänniskor som ingår i systemet, samt vilka uppgifter de har. Även om 

designern som exempel har en vital roll, så kan man inte för det förringa journalisternas eller 

reklamkonsulternas vikt i systemet (Kawamura 2007:74). 

Kawamura skiljer på kläder och mode och förklarar att kläder är det nödvändiga medan mode 

är det symboliska. Hon pekar på modesystemets skapelse redan år 1868 då 

institutionaliseringen av exklusiva Haute Couture ägde rum i Paris. Modesystemet  hade då 

undersystem som bestod av designer, tillverkare, grossister, Pr-konsulter, journalister och 

reklambyråer (Kawamura 2007:76). Folk valde då att åka till Paris där modehuset befann sig 

för att kunna få tag i dessa modeplagg.  

Modeologin föder tanken att varje klädesplagg kan omvandlas till mode. Det krävs att det 

döps till mode, även om varje försök att etikettera något inte nödvändligtvis alltid lyckas. 

Designern måste bli erkänd av andra deltagare i systemet genom vilka hans eller hennes verk 

arbetas fram och i sin tur konsumeras av andra. Idag med internets utveckling så vänder sig 

nätbutiker till bloggar för att kunna nå ut till folk och för att bloggarnas redan existerande 

status ska kunna vara med och omvandla klädesplagg till mode. 

Kläder är en materiell produkt, medan mode är en symbolisk produkt. Kläder är 

gripbara ting, medan mode är obegripbart. Kläder är en nödvändighet, medan mode 

är en överskottsföreteelse. Kläder har en nyttofunktion, medan mode har en 

statusfunktion. Kläder finner man i varje samhälle eller kultur där människor klär 

sig, medan mode måste konstrueras institutionellt och spridas kulturellt. Ett 

modesystem verkar för att omvandla kläder till mode, som har ett symboliskt värde 

och manifesteras i kläder. (Kawamura 2004:1) 

Kawamura säger vidare att mode är en ideologi, vilket hon menar är en myt av föreställningar, 

attityder och åsikter vilka kan vara nära eller löst relaterade till varandra, huruvida de är sanna 

eller falska spelar ingen roll för dess existens. Mytens överlevnad baseras på de kollektiva 

erfarenheterna som bygger på det kollektiva medvetandet (Kawamura 2007:75). 

För att förstå marknadsföringens framväxt så menar författaren Parment att marketing 

management kan delas upp i fem olika synsätt (Parment 2010:17). Det första är 

produktionsfokus vilket han anser bygger på att vi konsumenter väljer de produkter som har 

högst tillgänglighet och lågt pris. I detta synsätt lägger inte konsumenter värde i skillnaderna 
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mellan de olika produkterna, varför han tycker att företag bör spara på tillverkning och 

distribution för att kunna erbjuda ett så lågt pris så möjligt. (Parment 2010:18). 

Det andra synsättet är produktfokus som bygger på att kunder köper den produkt som har bäst 

kvalitet och prestanda. Här lägger kunderna vikten på miljövänliga produkter även om priset 

kan vara högre. Här menar han att det krävs en stark marknadsföring då en bra produkt inte är 

tillräcklig för att lyckas på dagens konkurrenskraftiga marknader (Parment 2010:18). 

Säljfokus är det tredje synsättet där fokus ligger på att sälja och marknadsföra de produkter 

som inte har en automatisk efterfrågan som till exempel livförsäkring, tidningsprenumeration 

och insamling av pengar till olika forskningsprojekt. I dessa fall hamnar fokus på 

försäljningen ofta på bekostnad av kundrelationerna vilket kan innebära negativa effekter på 

exempelvis varumärket (Parment 2010:18). 

Det fjärde synsättet är marknadsföringsfokus vilket bygger på kundrelationer, där fokus läggs 

på att förstå kundernas behov och önskemål för att kunna leverera bättre produkter med högre  

kundnöjdhet än konkurrenterna (Parment 2010:19). Det sista marknadsföringssynsättet är 

samhällsförankrad marknadsföring som bygger på företags etiska, miljömässiga och sociala 

ansvarstagande (Parment 2010:19). I dagens konkurrenskraftiga marknad och konsumenternas 

allt starkare medvetenhet så krävs det att företag omfattar i princip samtliga dessa synsätt i sin 

marknadsföring för att kunna tillfredsställa en så bred kundkrets så möjligt, i synnerhet när det 

gäller nätbutiker som redan i utgångsläget har svårare att nå ut till en större kundkrets. 

Östberg och Bengtsson talar om företagens ständiga strävan att hitta nya smarta och 

fängslande brand management tekniker. I takt med att företagen utvecklat nya sätt att 

kommunicera sina märkeshistorier har även konsumenterna blivit allt duktigare på att avkoda 

dold reklam. Författarna menar vidare att man måste läsa av konsumtionskulturen för att 

förstå hur människor väljer att konsumera (Östberg och Bengtsson 2006:46). Nya tekniker 

och metoder för märkesuppbyggnande utvecklas ständigt och testas ständigt på marknaden för 

att finna ett framgångsrikt sätt (Östberg och Bengtsson 2006:47). 

Användandet av nya medier ökar ständigt och folk lägger allt mer tid på nätet både i sitt 

arbete och på fritiden (Dahlén 2002:38). Till skillnad från tv och radio där man tidigare kunde 

slötitta och slölyssna långa stunder, är internet och andra nya medier mycket snabba. 

Konsumenterna blir alltmer otåliga i sitt nätanvändande och några få sekunder kan upplevas 

som lång tid på nätet. I takt med att nätbesöken blir fler men kortare, måste den sökta 
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informationen kunna hittas snabbt, budskapet måste fram omedelbart, skrev Dahlén redan för 

drygt tio år sedan (Dahlén 2002:38).  

Pahlberg & Bengtson pekar på att marknadsföring förr handlade om att nå ut till så många 

potentiella kunder så möjligt med så lite resurser så möjligt, men att fokus idag istället utgörs 

av det visuella. Det väsentliga blir således skapadet av bilden till produkten eller varumärket 

(Pahlberg & Bengtson 2013:27). Den tekniska biten har emellertid alltid varit viktig inom 

marknadsföringens utveckling. I och med att skrivkonsten uppfanns kunde informationen 

spridas utan direkt kontakt med de potentiella kunderna. När massmedia utvecklades under 

1800-talet öppnades nya möjligheter att nå ut till fler kunder snabbare. Det som då utgjorde de 

nya medierna – som radio och tv – gjorde det möjligt för företag att nå ut till ännu fler kunder, 

dock var det enkelriktad kommunikation från säljare till köpare. Nya marknadsföringsverktyg, 

som segmentering, positionering och marknadsföringsmix samt en bättre förståelse för hur 

budskap ska utformas för att nå ut till så många så möjligt har gjort kommunikationen mer 

effektiv, samtidigt har alla tillgång till dessa verktyg vilket har lett till en ökad konkurrens om 

kundernas uppmärksamhet. Den digitala revolutionen har ändrat spelreglerna enormt på 

senare tid, kommunikationen på nätet lever sitt eget liv (Pahlberg & Bengtson 2013:27). 

Jean Baudrillards teori går ut på att allting i samhället idag bygger på underhållning, vilket 

han kallar postmodernt. Baudrillard menar att vi lever i ett samhälle där det har blivit svårt att 

skilja mellan det verkliga och det tillgjorda, alltså i en simulationsvärld. Vi lever genom en 

kamera, vi går omkring som betraktare snarare än kritiskt granskande (Baudrillard 1995:1). 

Med det påpekar han att vi lever genom kändisar, såpastjärnor, megastars som bryter gränser 

åt oss, det kan vara tabu eller normbrott men de gör de åt oss. Bauman lutar mot samma 

tolkning som Baudrillards om den postmoderna människan. Han menar på att vi ser på 

kändisar hur de klär sig och på så sätt skapar oss en bild om vad som är normalt, snyggt och 

accepterat. Vi rör oss alltså mot en mer medial verklighetsbild i allmänhet. Baudrillard säger 

vidare på att den nya medelklassen är en grupp som slaviskt följer moderåd från kända 

expeter och på så sätt utplånar sin individualitet (Holmberg 2008:296). 

Samtidigt har det skett en sorts demokratisering av marknadsföringen. Det är idag väldigt 

svårt för sändaren av ett budskap att ha kontroll över hur budskapet kommenteras, diskuteras, 

sprids vidare och tolkas av den tänkta målgruppen. Under de senaste decenniet har 

utvecklingen inom informations- och kommunikationsområden bidragit till framväxten av nya 

medier, kommunikationskanaler, som snabbt anammats av konsumenterna. Detta har lett till 
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en demokratisering av kommunikationen, alla har nu rätt att yttra sina åsikter utan att det 

censureras av utomstående. Mängden information som skapas och publiceras på internet av 

allmänheten växer enormt tack vare den teknologiska utvecklingen såsom mobiltelefoner. 

(Pahlberg & Bengtson 2013:29) 

Denna demokratisering av marknadskommunikation har lett till ett minskat förtroende för 

budskapet ifrån säljande och återförsäljande företag, vilket har gjort det viktigare för företag 

att tänka mer brett och hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder. Tidigare kunde 

företag stå relativt oemotsagda med sina budskap men idag är det annorlunda och folk utanför 

marknadsföringskanalerna kommenterar, diskuterar, och de snabba förändringarna har gjort 

det svårare. Detta har gjort det viktigt för företag att vara mer snabbrörliga och se sig mer som 

medskapande av dennna process, snarare för sändare av marknadsföringsbudskap (Pahlberg & 

Bengtson 2013:29). 

Idag finns det olika forum som skapats av andra konsumenter som vi vänder oss till när vi 

söker information om en vara eller tjänst när vi står inför ett köpbeslut. ”Word of mouth” har 

alltid varit en viktig informationskanal där man delar med sig av kunskap av en produkt, tjänst 

eller ett varumärke. Detta har gjort att en del av vårt samtal har flyttats till nätet och på så sätt 

blivit mer synligt, påverkansbart och sökbart. De nya kommunikationskanalerna har skapat 

det som amerikanska forskare kallar ”the new marketspace”, som innebär en 

gränsöverskridande digital handelsmiljö där transaktioner rörande fysiska produkter och 

tjänster framför allt utbyte av information mellan företag och konsumenter men också 

konsumenterna emellan. Detta skapar ett större kunskap och förståelse för kunden och på så 

sätt kan företag snabbare anpassa och förbättra sina produkter (Pahlberg & Bengtson 

2013:30). Web 2.0 har skapat nya mötesplater för människor såsom bloggar, webbforum och 

chattar, på så sätt utbyts kunskap, åsikter, erfarenheter, och tankar om olika produkter och 

varumärken. 

2.5. Definitioner 

Blogg 

Det finns många definitioner av vad en blogg är. Frankel (2005) beskriver en blogg som en 

hemsida som innehåller inlägg i omvänd kronologisk ordning och med länkar till respektive 

inlägg, samt ofta möjlighet för besökare att kommentera inlägg (Frankel 2005:61). Hadenius 

& Weibull (2005) liknar bloggande med att skriva dagbok, men – som Meerman Scott (2010) 
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poängterar – kan en blogg även uppfattas som ett skyltfönster för ett företags produkter  

(Nyberg 2012:62). Precis som Nyberg (2012) beskriver det så kan en blogg ha en särskild 

inriktning som till exempel politik eller mode. Den här studien kommer att analysera en 

modeblogg, det vill säga en sorts digital dagbok som uppvisar mode men som kan uppfattas 

som ett skyltfönster för ett visst företags produkter.   

Marknadsföring 

Marknadsföring är en aktivitet som leder till ett utbyte som syftar till att skapa värde för de 

inblandade parterna (Pahlberg & Bengtson 2013:14). Det handlar om att analysera 

marknaden, förstå konsumenterna och deras behov, ta fram en produkt med en 

konkurrensfördel, hitta rätt kunder att sälja den till, samt bygga långsiktiga kundrelationer 

(Parment 2008:15). Vidare handlar marknadsföring om att förhålla sig till tänkande och 

handlande motparter som låter sig påverkas och som påverkar marknadsförarna själva. Vissa 

av dessa motparter behöver marknadsförarna interagera med under en längre tid, vilket i sin 

tur påverkar marknadsföringsprocessens utformning (Pahlberg & Bengtson 2013:174). 

Affiliate-program 

Detta är en marknadsföringsform som blivit populär i och med framväxten av internet. Många 

företag använder sig av det här sättet att marknadsföra sig för att nå ut till fler kunder. Det 

fungerar på det sättet att den som länkar till en nätbutik får en viss procent av försäljningen 

som besökaren från sidan handlar för (Frankel 2005:61). 

3. Marknadsföring genom sociala medier 

3.1. Bakgrundsfakta 

3.1.1. Företaget Nelly 

Nätbutiken Nelly.com grundades 2004 av Jarno Vanhatapio och är en del av e-

handelskoncernen CDON Group som startade 1999, Nordens ledande e-handelskoncern.
4
 

Nelly.com är idag en ledande aktör inom mode på nätet. Deras målgrupp är  tjejer och killar 

mellan 18 och 35 år. Nelly inspirerar med nyheter varje dag och har över 850 olika 

varumärken inom kläder, skor, underkläder, badkläder, skönhetsprodukter, accessoarer och 

sportkläder. De säljer både internationella och svenska varumärken, och har dessutom sina 

egna märken NLY trend, NLY Shoes, Nation, Wonderland, Notion 1.3 och Estradeur. Nellys 

                                                           
4
 http://nelly.com/se/om-nelly/ (2013-11-02 kl 09:37) 

http://nelly.com/se/om-nelly/
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vision är att bli nummer ett i världen inom mode online för ungdomliga, trendiga och 

utåtriktade tjejer och killar genom att förse dem med ett brett utbud av de senaste trenderna 

inom mode.
5
  

2012 gick det Söderbergska Handelspriset – som är det största i sitt slag i Sverige – till 

nätbutiken Nelly.com:s grundare entreprenören Jarno Vanhatapio som har bidragit till att 

utveckla försäljning och distribution med hjälp av internet. Prissumman var på 500 000 

kronor och motiveringen löd: ”För hans sätt att utnyttja kommunikation över internet till att 

forma ett nytt konsumentbeteende och skapa nya och effektiva distributionsvägar för varor 

och tjänster”.
6
 

Det Söderbergska Handelspriset delas ut till den som genom framstående teoretiska eller 

praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse. 

Svensk Handels vd Dag Klackenberg som är ordförande i juryn för det Söderbergska 

Handelspriset menar att: 

De senaste åren har en rad unga svenska entreprenörer revolutionerat våra 

konsumtionsvanor på internet, vad gäller allt från musik till mode. Jarno 

Vanhatapio är en av dessa pionjärer.
7
  

 

3.1.2. Bloggerskan Kenza 

Kenza Zouiten startade sin blogg Kenzas.se år 2007 som en 16-årig tjej med intresse för mode 

och kläder. Då var bloggar ett helt nytt fenomen och sen dess har hon bara fått fler och fler 

följare. Hon lyckades etablera sig på marknaden och blev snart en av Sveriges absolut mest 

följda bloggerskor.
8
  

På Kenzas blogg lägger hon bland annat upp dagens outfit, skönhets- och modetips från oilka 

nätbutiker, intervjuer hon har gjort, modelljobb, resor samt om hennes vardag. Hon har fått 

deltaga i många tv-program och även fått sitt egna program Tyra och Kenzas show. Hon har 

                                                           
5
 http://nelly.com/se/om-nelly/ (2013-11-02 kl 09:37) 

6
 http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-

det-Soderbergska-Handelspriset-2012/ (2013-11-03 kl 09:58) 
7
 http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-

det-Soderbergska-Handelspriset-2012/ (2013-11-03 kl 09:58) 
8
 http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1 (2013-11-03 kl 14:05) 

http://nelly.com/se/om-nelly/
http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-det-Soderbergska-Handelspriset-2012/
http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-det-Soderbergska-Handelspriset-2012/
http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-det-Soderbergska-Handelspriset-2012/
http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2012/Natbutiken-Nellys-grundare-far-det-Soderbergska-Handelspriset-2012/
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1
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även fått Blog award-priser såväl i Sverige som i utlandet för att ha bästa blogg.
 9

 Dessutom 

har hon fått vara på omslaget av en hel del tidningar som Solo, Frida samt Veckorevyn. Hon 

har även varit med i en annonskampanj för Ur & Penn, designat en egen skokollektion för 

Wildflower, samt skinnjackor, skinnshorts, skinnbyxor, väskor för Jofama (Soxbo 2010:63). 

Hennes designsamarbete med Jofama har sålt väldigt bra och säljs än i många butiker, bland 

annat i butiken Salt och på Nellys hemsida. Hon har modellat för nätbutiken Nelly och för 

märket Guess. Kenza är idag 22 år gammal, modell och designer för sitt egna märke Ivyrevel. 

3.1.3. Facebook 

Facebook är ett socialt nätverk utan åldergräns, där folk i alla åldrar och generationer möts 

(Nyberg 2012:62). Facebook startades 2004 av några högskoleelever och var avsedd till en 

början att fungera som ett nätverk för skolans elever, men växte för att sprida sig till att 

omfatta andra skolor över hela USA, för att sedan ta över världen (Zarella & Zarella 2011:1) 

På samma sätt som bloggar görs mycket reklam idag genom att Facebook har samlat 

information om användarna och kan på så sätt skicka ut passande reklam för just den 

användaren. På socialbakers.com kunde man se att bara i Sverige fanns drygt 4,5 miljoner 

användare i maj 2012 – det vill säga fler än varannan person i landet – och att användarna 

ökade kraftigt dagligen (Nyberg 2012:62).  

3.1.4. Instagram 

Instagram är en internet- och mobilapplikation där en användare delar med sig av sina bilder 

till sina vänner eller till allmänheten. En användare kan med hjälp av applikationen 

fotografera, editera bilden med hjälp av olika filtereffekter, samt dela bilden över flertalet 

andra sociala medier såsom bland annat Facebook. Applikationen lanserades hösten 2010 till 

Iphone.
10

 Namnet kommer från en blandning av engelskans Instant (översatt: Direkt) och 

telegram.
11

 Hösten 2012 köptes Instagram av Facebook för motsvarande knappt 5 miljarder 

kronor.
12

 

3.2. Nellys samarbete med bloggerskan Kenza 

På Kenzas bloggsida visar hon upp sig bland annat klädd i plagg som hon skriver finns att 

köpa på Nelly.com med en liten ”Du hittar den här”-länk. Trycker man på den så kommer 

                                                           
9
 http://www.veckorevyn.com/blogawards/Har-ar-vinnarna-av-Blog-Awards-2013 (2013-11-03 kl 14:23) 

10
 http://www.dn.se/ekonomi/teknik/modeskapare-forst-med-instagram-reklam/ (2013-12-13 kl 21:47) 

11
 http://instagram.com/about/faq/ (2013-12-11 kl 20:18) 

12
 http://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-betalade-facebook-for-instagram/ (2013-12-13 kl 21:40) 

http://www.veckorevyn.com/blogawards/Har-ar-vinnarna-av-Blog-Awards-2013
http://www.dn.se/ekonomi/teknik/modeskapare-forst-med-instagram-reklam/
http://instagram.com/about/faq/
http://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-betalade-facebook-for-instagram/
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man till Nellys hemsida där man kan beställa plaggen. Detta upplägg följer exakt studiens 

definition av marknadsföring via Affiliate-program. Faktum är att Nelly är väldigt öppna med 

detta på sin hemsida. Under avsnittet Affiliate så framgår det tydligt hur man använder sig av 

bloggar i försäljningen:
 13

 

     

Skärmdump från Nellys hemsida under avsnitt Information/Affiliate
14

 

Här ovan kan man se vad bloggarna får för sitt samarbete med Nelly. Bloggarna får betalt för 

varje såld vara som är kopplad till deras blogg. Detta mäts genom att bloggen länkar till den 

varan och erhåller 11% provision av försäljningen. Nelly är även öppna med andra sätt att 

samarbeta med bloggare där de bland annat visar upp bloggare såsom Kenza där hon fått stå 

modell, designa egna kollektioner, och få sina andra designsamarbeten utlagda till försäljning 

på Nelly.com. Belöning för bra engagemang och resultat – det framgår inte exakt vad det 

betyder, men det skulle kunna innebära gratis kläder eller mer pengar. De erbjuder även 

ständigt uppdatering av bannersmaterial och inspiration. Dessutom blir man informerad före 

alla andra om kampanjer, lanseringar, samt att man får tillgång till dagligen uppdaterad 

datafeed.  De hjälper även med teknisk support och inspiration. 

                                                           
13

 http://nelly.com/se/affiliate/ (2013-11-02 kl 14:35) 
14

 2013-12-12 kl 18:21 

http://nelly.com/se/affiliate/
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Kawamuras modeologi lyfter fram vikten av existensen av de andra aktörerna, det räcker inte 

att en designer skapar ett klädesplagg för att det ska bli mode utan det måste även kännas igen 

och bäras av massan. Idag är konkurrensen väldigt kraftig inom mode och det finns en hel 

djungel av märken och nätbutiker. Detta gör det svårare för enskilda aktörer att överleva och 

därför krävs det en stark marknadsföring för att folk ska se plagget och vilja ha det – även om 

det säljs på nätet – då man inte har möjligheten att prova plagget som i en butik (Pahlberg och 

Bengtson 2013:89). På Nellys hemsida är det tydligt att bloggar utgör en stor del av företagets 

marknadsföring för att det i sin tur ska anammas av massan och således få den symboliska 

statusfuktionen som Kawamura menar är mode, och så fort det anammas kommer det något 

nytt, och så vidare. Denna snabba förändringen krävs för att systemet ska fungera och i sin tur 

gynna konsumtionen. Nelly.com väljer även att synas i sociala medier som bl.a Facebook och 

Instagram för att bredda sin kundkrets ännu mer. 

Även om Nelly.com som nätbutik är öppna med sitt sätt att marknadsföra sig och arbeta med 

bloggar så är det inte många som känner till detta, vilket också bidrar till trovärdigheten hos 

läsarna och gör dem mer mottagliga för denna reklam som kan tolkas som dold. På deras 

hemsida under fältet om Nelly så har de listat vilka sociala medier de använder sig av vilket är 

Facebook, Instagram, Vimeo, Twitter, Youtube, och Google+. På deras Facebooksida kan 

man bl.a följa de senaste inkomna kollektionerna, de lägger upp bilder på bl.a bloggare som 

bär deras plagg där också bloggerskan Kenza syns flitigt.
 15

 De lägger även upp plagg som ska 

passa för olika tillfällen som fest och vardag och ett collage med plagg under titeln ”Hot this 

week”. Även på Nellys Instagram-sida kan man se bloggerskan Kenza med en text under 

bilden på det hon bär ifrån Nelly samt artikelnumret så att man lätt själv kan beställa hem 

plaggen.  

Bengtsson och Östberg (2006, 2011) menar att konsumenterna idag blivit allt smartare än vad 

marknadsförarna önskar och företagen måste därför hitta nya tekniker för brand managements 

ständiga utveckling (Östberg och Bengtsson 2006:45). Tidigare kunde man köpa 

modetidningar som var fyllda av dold reklam, idag är konsumenterna mer medvetna om detta 

och väljer därför bort tidningar. Bloggar är däremot ett nytt fenomen och bygger på att 

bloggaren som en kändis skapar relationer och trovärdighet hos sina läsare vilket i sin tur gör 

dold reklam mer mottaglig. 

                                                           
15

 https://www.facebook.com/nellycom?ref=stream&hc_location=stream (2013-11-03 kl 11:21) 

https://www.facebook.com/nellycom?ref=stream&hc_location=stream
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Internet har inte varit populärt förrän slutet på 1990-talet då det slog igenom. På 2000-talet 

har många bredbanduppkopplingar och handeln via internet stigit kraftigt (Frankel 2005:17). 

Det märks även mer nu på 2000-talet i samband med framväxten av bloggar, smartphones, 

Facebook, och nu Instagram har gjort det svårt för folket att lyfta fingrarna ifrån datorn eller 

mobilen, detta har gjort internet än mer tillgängligt och populärare än någonsin. Även om det 

hävdas att den första bloggen dök upp 1993 (Frankel 2005:15) så har bloggar blivit ett 

alternativ till etablerade medier där man låter allmänheten kommentera och visa sin kunskap 

och åsikt inom olika områden. Antal bloggar har växt fram väldigt fort på kort tid, och även 

om många är små med få läsare så lockar ett stort antal upp till hundratusentals läsare. Trots 

att denna siffra i jämförelse med de stora nyhetssajterna kan anses som liten så är den ändå 

tillräckligt stor för att påverkan på invididernas stora beslut (Frankel 2005:17). 

Det första man ser när man går in på Kenzas.se är en reklamannons för nätbutiken Nelly med 

texten ”JULKALENDER. Kollat in dagens lucka? You’re in for a treat!” där man kan klicka 

sig vidare till Nellys hemsida. 

 

Skärmdump av Kenzas blogg
16

  

                                                           
16

 2013-12-09 kl 18:44 
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Scrollar man lite längre ner möts man av samma reklam igen för Nelly. Bloggen består 

således inte bara av den subtila ”affiliate”-reklamen där bloggerskan är iklädd plagg från 

nätbutiken och ”tipsar” om dem, utan även av tydliga reklamannonser för nätbutiken Nelly. 

Således blir läsaren översköljd av budskapet om Nelly och det blir inte lätt att skilja mellan 

vad som är reklam och vad som är rena modetips. 

Kenza har visats upp i många festklänningar, bland annat dessa två exempel nedan från 2011 

respektive 2012. Detta visar på bloggerskans status som modeikon och förebild för hur man 

ska klä sig inför festligheter såsom nyår i dessa fall.  

 

Skärmpdump av reklamannons med Kenza för Nelly.com 3 november 2011
17

  

                                                           
17 http://finest.se/userBlog/?uid=35206&beid=1907374 (2013-12-12 kl 19:46) 

http://finest.se/userBlog/?uid=35206&beid=1907374
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Skärmdump av inlägg från Kenzas blogg 12 december 2012
18

 

Här ovan syns Kenza i ännu ett samarbete med nätbutiken Nelly.com med temat nyårsfest där 

hon fick stå modell och fotograferas med ett par andra modeller i Borås. Denna reklamannons 

syntes både på bloggerskan Kenzas bloggsida och på Nelly.com. 

Ännu syns Kenzas samarbete med Nelly väldigt tydligt på hennes blogg. Annonsen nedan 

pryder Kenzas blogg inför årets julrea, och intressant nog är koden som ska uppges på Nellys 

sida just ”Kenza” för att besökaren ifråga ska få förtur till rean. På detta sätt blir det lätt för 

Nelly att särskilja hur stor del av försäljningen som kommer genom Kenzas blogg i enlighet 

med beskrivningen av Affiliate-programmet som Nelly använder sig av och redogörs för 

ovan. Det här exemplet torde visa på Kenzas framgång i samarbetet med Nelly eftersom 

hennes läsare blir erbjudna förtur i rean. 

                                                           
18

 http://kenzas.se/2012/12/12/happy-new-nelly-year/ (2013-12-09 kl 19:54) 

http://kenzas.se/2012/12/12/happy-new-nelly-year/
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Skärmdump av reklamannons från Kenzas blogg
19

  

3.2.1. Kopplingen mellan blogg och Facebook 

Många bloggar har idag en professionell Facebooksida som skapar uppmärksamhet och fler 

läsare på bloggen (Nyberg 2012:92). Kopplingen mellan blogg och Facebook är synliga där 

många lägger upp sina blogginlägg som statusuppdateringar och kan på så sätt gillas genom 

att besökarna klickar på ikonen tummen upp (Nyberg 2012:92). På så sätt blir blogginläggen 

synliga för alla personer på läsarens vänlista genom att han/hon klickat på gillaknappen. 

Läsarna kan även starta egna debatter i kommentarfälten vilket även det leder till fler läsare 

till bloggen. På samma sätt som det är viktigt att man är aktiv på sin blogg gäller det även att 

vara aktiv på sin Facebooksida. I takt med framväxten av läsare som följer bloggen genom 

Facebook blir det viktigt att tänka på hur man kan eller bör kommunicera, menar bloggerskan 

Clara Lidström (Nyberg 2012:62). Är det kunden eller bloggaren som bör styra över vad som 

                                                           
19

 http://kenzas.se/page/2/ (2013-12-28 kl 15:49) 

http://kenzas.se/page/2/
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kommuniceras, frågar hon sig. Lidström pekar på exemplet Linas matkasse som har en egen 

Facebookprofil där man låter kunderna bestämma vad som kommuniceras. Där finner man en 

hel del positiva omdömen av kunder som provat konceptet men även kritik där företaget kan 

bemöta kunden och ge sin förklaring (Nyberg 2012:92). 

2010, 2011 och 2012 hade Nelly.com stora samarbeten med bloggerskan Kenza. Hon fick 

bland annat varit modell för nätbutiken där hon visades upp i festklänningar och underkläder 

som såldes på nätbutiken. Mycket reklam gjordes både på hennes blogg och på Nellys 

hemsida. Kenza hade även då designsamarbeten med skinnföretaget Jofama och skomärket 

Wildflower där båda såldes på Nellys hemsida. Hon blev även intervjuad av Nelly och 

intervjun Backstage with Kenza lades upp på Nellys Facebooksida 22 september 2010.  

Videon börjar med att man får se hur bloggerskan Kenza står och fotograferas klädd i 

festklänningar ifrån Nelly.com,
 
följt av en intervju där hon bland annat får svara på fem 

tittarfrågor om modetips, hennes smyckeskollektion och skönhet.
 20

 Även om själva intervjun 

var på svenska så fanns det text under på engelska med de frågor och svar som ställdes, vilket 

visar på hur gärna Nelly vill bredda sig även utanför Sverige och i det här fallet använder sig 

av bloggare som Kenza som har läsare ifrån många delar av världen. Självklart så 

rekommenderade hon festklänningarna som hon då fotades i från Nelly.com. 

3.2.2. Kopplingen mellan blogg och Instagram 

Det är även många bloggare som idag använder sig av Instagram som fungerar som en 

fotodagbok. På Instagram kan man lägga upp bilder, med eller utan text, och lägga till 

ljuseffekter. Numera kan man även lägga upp video. Här kan vem som helst leka fotograf och 

skapa mer kreativa bilder. Besökarna kan som på Facebook välja att följa en sida och då håller 

man sig uppdaterad om vad som läggs upp, trycka på gillaknappen så blir videon eller bilden 

samt personens Instagrams synliga hos besökarens bekantskapslista på Instagram. Det går 

även att  kommentera den inlagda bilden eller videon. Alla dessa sätt gör det enklare för 

bloggar att sprida sig även utanför Sverige och locka till sig ytterligare tusentals personer. Det 

gör det enklare att uppdatera om sin vardag. Bloggarna lägger även bilder ifrån sin 

Instagramsida på sin blogg. Det gör dem ännu mer nåbara. 

Annakarin Nyberg som är disputerad internetforskare, föreläsare och författare till den 

aktuella boken Digitalt Entreprenörskap, menar på att trovärdigheten som gör de sociala 

                                                           
20 https://www.facebook.com/photo.php?v=10150280568830437&set=vb.73674709527&type=3&theater 
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medierna särskilt intressanta för företagen, är långt ifrån odelat positiv: ”När det gäller 

Instagram till exempel, just nu så tror jag att vi är lite lättlurade, vi förväntar oss inte att vi ska 

få massa kommersiella budskap levererade rakt ned i fickan.”
21

 

 

Skärmdump från Nellys Instagram-sida där man hittar bilder som denna ovan på bloggerskan 

Kenza där de skriver att hon bär en topp från Nelly med artikelnumret angivet, samt 

informationen att den nu finns att beställa.  

3.3. Dagens outfit – modetips eller reklam? 

Det som blivit synonymt med modebloggar är begreppet ”dagens outfit”. Det är inte alla 

bloggar som lägger upp sådana bilder, men för de som gör det verkar det vara läsarnas 

favoritinlägg. Det är dessa inlägg som får flest kommentarer och mest trafik, så 

ansträngningen är oftast värd det, menar Soxbo. Hon säger vidare att det är höjden av 

narcissism att fotografera sig själv och lägga upp det på nätet, trots att det är få som gör det 

för sin egen skull. Dessa bilder har gått ifrån att vara mörka och tagna med mobilen i spegeln 

till att att vara professionellt arrangerade, vilket ger en starkare estetisk känsla och visar på att 

ambitionsnivån har stigit med åren (Soxbo 2010:185).  

Dagens outfit-bilderna är idag mer än ett tidsdokument av bloggarens stil, utan det utgör en 

viktig del av varje enskild bloggs visuella uttryck och därför läggs det idag oerhört mycket tid 

på dessa inlägg (Soxbo 2010:185). Författaren tar upp bloggerskan Elin Kling som säger att 

genom bloggar får unga tjejer chansen att använda sin kreativa sida, leverera fantastiska bilder 

                                                           
21

 SVT Aktuellt (2013-11-05 kl 21:00) 



Stockholms Universitet HT 2013                                                                           Mary Shokry Rizk                                                                                                                                                                  

Kandidatuppsats Modevetenskap   

 

 23  

 

och samla på sig kunskap om modevärlden. Men vad fyller modebloggarna egentligen för 

funktion? Svaren menar författaren är många beroende på vem man frågar och vilken blogg 

man menar. Modebloggarna är lika mångsidiga som själva modevärlden och ger allt ifrån 

konkreta shoppingtips till branschnyheter, analyser samt inspiration. Hon påpekar vidare att 

en modeblogg utan bilder är som en modebutik utan kläder, det vill säga helt meningslös. 

Kenza har en modeblogg där hon ofta uppdaterar vad hon har på sig, vilket varumärke 

kläderna har samt var man kan köpa de plaggen. Därför utgör dagens outfit bilderna en stor 

del av hennes blogg, men hon skriver också mycket om sin vardag och där läsarna bjuds in att 

följa hennes liv. Här får man följa hennes vardag när hon shoppar, träffar kompisar, är med 

pojkvännen, på resor, är på intervju eller modellar. 

Mode är något visuellt, något som man måste få se för att kunna tycka, ta till sig, och känna 

något för. Elin Kling tar även upp bloggerskan Kenza Zouitens blogg och menar att den 

handlar om Kenzas liv, då handlar det lika mycket om kvalitet som kvantitet, och anses därför 

vara bättre ju mer hon uppdaterar. En blogg är oftast personlig, vi vill ofta se bilder på den vi 

läser om och eftersom bloggare i många fall blir förebilder så vill vi gärna veta var den där 

tröjan, de snygga skorna eller den coola väska kommer ifrån (Soxbo 2010:187). Men dagens 

outfit-bilderna är inte bara till för läsarna utan blir också ett tidsdokument över såväl 

bloggarens stil som vilka dominerande trender som helst. Många kanske minns sina klädstilar 

under åren med en skräckblandad förtjusning, men den nya modebloggsgenerationen kommer 

att ha hela sin stilutveckling dokumenterad genom åren, vilket kan tyckas som något helt 

fantastiskt (Soxbo 2010:187). 

Nedan jämförs två blogginlägg där båda är dagens outfit bilder från kenzas.se för att finna 

förståelse för hur Kenza nämner och marknadsför bland annat internetbutiken Nelly på sin 

blogg och vilka skillnader som föreligger mellan olika typer av blogginlägg. Sättet som 

diskursanalysmodellen används här visualiseras i figuren nedan: 
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3.3.1. Blogginlägg 1 

 

 

Skärmdump från Kenzas blogg
22
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Här ovan visar Kenza det klassiska ”dagens outfit”-inlägget på sin blogg. Hon talar om vad 

hon är klädd i utan att direkt nämna några märken eller butiker på vissa av plaggen, utan bara 

länkar. Det intressanta är att hon länkar till var man kan beställa plaggen utan att skriva vilken 

butiken ifråga plaggen är ifrån. Hon skriver till exempel bara ”Coat here”, alltså på svenska 

”Jacka här” och trycker man på här-länken så kommer man till den internetbutik där man kan 

beställa jackan. I och med att hon inte nämner butiken skapar det troligvis en ännu större 

nyfikenhet hos läsarna och att det blir lättare att trycka på länken, för det första för att se vad 

det är för butik, vad jackan kostar och även för att se vad det finns för andra plagg som kan 

vara intressanta i samma butik.  

En annan länk ifrån inlägget ovan som jag finner intressant är då hon länkar till Nellys egna 

märke som är Nation 1.3. När man trycker på den länken kommer man inte till skorna som 

hon nämner i inlägget utan till Nellys sida där alla Nation 1.3-plaggen är utstaplade vilket gör 

det enkelt för besökarna att få en insyn i Nellys egna plagg och kanske inte bara beställa de 

skorna som man antagligen skulle ha gjort ifrån början.   

3.3.2. Blogginlägg 2 

 

Skärmdump från Kenzas blogg
23
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Här visar bloggerskan Kenza upp sin ”dagens outfit” under en Hongkongvistelse. Hon skriver 

att hon är klädd i jeans från DR.Denim, topp från Nelly, skinnjacka från Jofama by Kenza, 

solglasögon från RayBan, bälte från Issue 1.3 – som är Nelly egna märke – skor från Zara, 

silverringar från Guldfynd by Kenza. Hon bär alltså dels kläder ifrån Nelly, men även andra 

märken från andra butiker, däribland sina egendesignade plagg som skinnjackan och 

smyckena.  

I det här fallet väljer hon – i motsats till föregående analyserade inlägg – att inte länka till 

något företag eller hemsida men däremot att nämna varifrån varenda plagg kommer ifrån. 

Detta är väldigt intressant för det väcker onekligen frågan om vad som är modetips och vad 

som är reklam. Är det reklam ifall bloggen inte nämner något märke, men istället länkar till 

hemsidan? Det kanske inte ser ut så, men det uppfyller åtminstone otvetydligt beskrivningen 

som omfattas av affiliate-programmet. Och hur är det då om massor av märken nämns, men 

det inte föreligger några länkar? Det är betydligt svårare att avgöra, för det går inte att bevisa, 

det är bara bloggerskan och respektive företag som vet. Läsarna kan inte veta ifall Kenza får 

betalt för att tipsa om dessa märken. 

Det som vidare är väldigt intressant är just det faktum att båda typerna av inlägg förekommer, 

i blandad omfattning. Att alla inlägg inte ser exakt likadana ut kan ses som en självklarhet, för 

om de gjorde det så skulle det vara alldeles uppenbart att bloggens enda syfte var att 

marknadsföra en viss produkt. Just blandningen och variationen gör det svårare att sätta 

fingret på vad som är reklam och vad som inte är reklam, och troligtvis är det hela tanken, för 

om det vore uppenbart så skulle trovärdigheten vara bortblåst. Eftersom inte alla inlägg 

innehåller länkar till nätbutikerna så kan åtminstone vissa inlägg uppfattas som rena modetips, 

eller att hon bara talar om vart hon köpt kläderna som hon har på sig. I det senare inlägget är 

Kenza även fotograferad på en utlandsresa vilket vi är vana vid att se; modeller klädda i 

modeplagg i olika vackra miljöer, som ett modereportage från en modetidning. 

Det som är gemensamt för det flesta av Kenzas bilder är just det faktum att de är tagna i 

utomhusmiljöer av en professionell fotograf vilket gör att de upplevs som tilltalande och 

stilfulla. Därför hamnar bilderna ofta på många modebloggar, streetfashionsidor och 

instagramsidor som handlar om mode och kläder. Detta gör henne mer attraktiv och synlig 

även utanför Sverige, vilket även säger en del om hur viktiga dessa bilder är för hennes karriär 

inom modevärlden. 
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Likt Kawamuras teori om modeologi som pekar på att det krävs andra aktörer för att 

förvandla ett klädesplagg till ett modeplagg så visar den här studien hur bloggar är med och 

förvandlar klädesplagg till modeplagg som alla vill ha och som blir slutsålda på nolltid. 

3.4. Bloggarnas makt 

 

Ett ämne som har diskuterats mycket är huruvida bloggar har eller inte har makt och isåfall 

vilken makt de kan tänkas ha (Soxbo 2010:185). Hösten 2006 låg svenska modebloggarna på 

topp på Bons lista över modesveriges makthavare med formuleringen: ”Med hundratusentals 

besökare varje månad är det mer betydelsefulla än modetidningar för hur de klädintresserade 

placerar sina pengar”. (Soxbo 2010:199) 

Madeleine Levy som är chefsredaktör för tidningen Bon menar att för fyra år sedan var 

fenomenet blogg något nytt som ingen ville ta på allvar. Hon säger att det var ett 

kontroversiellt beslutet att ta med dem på Bons lista men att de gjorde det för att de hade en 

föraning om att det verkligen var på gång (Soxbo 2010:199). Chefredaktören för tidningen 

Chic, Charlotta Flinkenberg, anser att idag har modebloggare en stor maktposition i 

modebranschen. Deras åsikter kanske inte alltid väger tyngst men med vissa undantag för det 

finns ju dom som har imponerande koll, är duktiga skribenter, och goda stilister. Dessa är 

dock sällan de med högsta besökssiffrorna, tillägger hon. Flinkenberg menar vidare att 

modebloggar har fått ta del i tidningen Chic där modebloggarna med skrivkoll fått 

kommentera trender i tidningen, medan modebloggare med cool och personlig stil har blivit 

trendförebilder i tidningen och har fått stå som modeller/intervjuobjekt (Soxbo 2010:200).  
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Skärmdump från Chic.se publicerad 5 december 2013, 09:57
24

  

Det här inlägget kommer från ett modereportage i tidningen Chic med överskriften ”Shoppa 

bloggtrenden: Långa vinterkappor” och visar ett tydligt exempel på modebloggarnas makt 

som modeikoner, där tidningen tipsar om vinterns ”viktigaste ytterplagg”:
25

 

Vintern är här och det viktigaste plagget i garderoben just nu är våra ytterkläder. 

Att klä sig både varmt och snyggt är en konst men vi vill tipsa om ett knep som 

modebloggarna tar till för att behålla värme och stilen, den långa kappan. Den ger 

både värme och en stilren look. Välj en kappa i en färg eller ett mönster som passar 

dig. 

Med den digitala utvecklingen och framväxten av bloggar har inköpen av modetidningar 

minskat då bloggar uppdaterar oftare och därför mer intressanta, därför utgör bloggar en 

hotbild för modetidningarnas utveckling och påverkan på konsumenterna. Det är svårt att 

tävla med bloggar då de idag är så många inom så många olika ämnen och fångar så många 

läsare därför enklare att samarbeta med dem. Modetidningar samarbetar med modebloggare 

för att få del av deras stjärnstatus och fånga fler läsare till tidningarna, som i exemplet ovan. 

Alla modetidningar vill hänga med i utveckligen och därför har egna bloggare i form av kända 

personer eller kända bloggare som bloggar för tidningen i kamp om att vinna fler läsare. 

Exempelvis som tidningen Chic som – förutom att tidningens egna chefredaktör Charlotta 

Flinkenberg börjat blogga – samarbetar med internationellt kända svenska modellen, 
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programledaren och skådespelerskan Victoria Silvstedt och svenska Hollywood 

skådespelerskan Malin Åkermans lillasyster Jennifer Åkerman, samt bloggerskan Josefin 

Dahlberg. Tidningen Elle använder sig bland annat av vintagebloggerskan Elsa Billgren och 

modebloggerskan Emma Elwin som är Elin Klings tidigare assistent, och som idag jobbar 

som stylist för tidningen. 

Frågar man bloggarna själva om deras maktpostion så har de svårt att ge ett exakt svar på vad 

makten innebär. Även Karolina Skande tycker att modebloggarna självklart har makt, men det 

betyder inte heller att alla som har en modeblogg besitter denna makt. Hon menar vidare att 

modebloggarna idag har blivit en del av modebranschen. De syns bland annat i tidningar och 

som designers och påverkar och tillför olika saker till en större helhet. Hon påpekar emellertid 

att modebranschen inte står och faller med modebloggarna. Det finns vidare modebloggar 

med shoppingmakt. Som exempel på det tar hon upp Elin Kling, som hon anser har den makt 

som de flesta associerar med bloggarnas makt – alltså konsumtionsmakt – men säger att det 

finns även andra sätt som modebloggarna kan påverka modebranschen på. Jag tycker 

definitivt att detta stämmer – till allra högsta grad – in på Kenza, där ett företag som Nelly 

bygger deras affärsidé på att marknadsföra sig genom bland annat bloggar, främst genom 

bloggerskan Kenza, vilket visar hennes starka konsumtionsmakt hos läsarna. Det hon visar på 

sin blogg blir populärt och säljs oftast snabbt slut i butikerna.  

Bloggerskan Eleonore Nygård håller med om att bloggarna har shoppingmakt och tar upp sig 

själv som exempel. Hon berättar att hon upptäckte vilken makt hon hade genom att vissa 

plagg som hon skrev om kunde ta slut i butik, ibland innan hon själv hunnit köpa dem. 

Designern Carin Wester menar också att bloggarna besitter konsumtionsmakt och säger i DN 

att hennes skor blivit förbokade tack vare bloggvärlden. Nygård säger vidare att hon själv 

aldrig skriver om vad som är inne eller ute och att det är få som har hennes stil. Till skillad 

från Elin Kling som har den stil som alla vill ha just nu, hon har definitivt den makten över 

konsumtionen.  

Elin Kling själv håller med om att hon besitter denna makt men poängterar att hon är osäker 

på huruvida hon gillar den. Hon säger att hon vill vara en enkel inspirationskälla för sina 

läsare istället för att bidra till någon köphets. Hon betonar att hon utnyttjar denna makt på 

annat sätt genom att uppmana läsarna att skänka pengar till välgörenhetet. Vad Kling 

uttrycker är ett exempel på det faktum som Soxbo pekar på, nämligen att bloggarna är lite 

kluvna avseende makten. Dels vill de gärna betona att det finns makt i modebloggssfären – 
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det har växt sig så stort och har haft ett sådant inflytande att det är oundvikligt och därför bör 

de tas på allvar – samtidigt som de är alltför medveta om den negativa synen som omger dem 

för att tycka att makten är självklar (Soxbo 2010:201). 

Journalisten Ebba von Sydow har deltagit i debatten om modebloggarnas makt länge och har 

även varit med om att uppmärksamma den, bland annat genom att år 2008 dra igång 

Veckorevyns Blog Awards. Hon tycker att modebloggarna definitivt besitter makt men är 

sämre på att inse det. Hon berättar att hon ställde frågan vid den första bloggträffen som hon 

ordnade och bad alla bloggare som ansåg sig ha makt att räcka upp en hand, men nästan ingen 

höll upp en hand. Därefter höll hon ett brandtal om att bloggarna faktiskt har makt men att de 

måste bli bättre på att ta makten i sina egna händer och använda den på sina bloggar. Ett år 

senare vid nästa bloggträff ställde Sydow samma fråga igen och då räckte över häften upp 

handen (Soxbo 2010:201). 

Författaren Liza Marklund skriver i debattartikeln ”Modebloggarna hotar makten” i 

Expressen: 

Nej, finns det någon grupp som brukar defineras som totalt maktlös så är det de 

yngsta kvinnorna. Jag förstår att de har problem med att identifiera sig som 

makthavare. (Soxbo 2010:201) 

Alla är överens om att den största makten som bloggarna har är att styra över köp. Liza 

Marklund skriver i samma debattartiken för Expressen att något hänt den senaste tiden, inte 

med bloggarna som sådana, utan däremot har diskussionen och attityden plötsligt förändrats 

och de har börjat tas på allvar. Till exempel att bloggerskan ”Blondinbella” intervjuas på TV 

tillsammans med PM Nilsson i samma soffa, att Konsumentverket börjar granska om 

modebloggarna bryter mot marknadsföringslagen, samt att Miljöpartiets dåvarande språkrör 

Maria Wetterstrand skriver debattartiklar om bloggarnas eventuella ”smygreklam” (Soxbo 

2010:202). 

Även bloggerskan Frida Fahrman säger att hon är medveten om att hon har shoppingmakt 

men menar att det är inte denna makt hon helst utövar. För henne är denna makt något positivt 

där hon kan påverka unga tjejers idealbild om vad som är normalt. Hon anser att det är viktigt 

att bloggläsarna inser att bloggarna också har ”känslor, tankar, och att man lever ett vanligt liv 

med familj och vänner och går runt i gummistövlar på landet”, men håller med de tidigare 
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nämnda bloggarna om att modebloggarna har en generell makt att påverka det folk köper 

(Soxbo 2010:202). 

Isabella Löwengrip har länge haft en av Sveriges största bloggar, vilket förstås medför makt. 

Även hon är väl medveten om sin makt men försöker utnyttja den på bästa sätt. Hon säger sig 

exempelvis kunna påverka skönhetsideal ganska lätt, till exempel att få läsare att sluta tänka 

size zero och istället börjar satsa på att leva ett bra och hälsosamt liv. Men hon är även väl 

medveten om sin konsumtionsmakt när det kommer till kläder då hon skriver om något så tar 

det slut i butikerna. Det är så hennes klädmärke Bellme är uppbyggt, berättar hon (Soxbo 

2010:203). 

Bloggarna påverkar även varandra till konsumtion. Som exempel om någon bloggerska köpt 

ett läppstift i den ”perfekta röda färgen” så vill hon också köpa det, poängterar Löwengrip. 

Hon menar dessutom att hon skulle kunna påverka den politiska opinionen bland sina läsare 

och att det är viktigt eftersom den nya generationen inte läser tidningar men däremot läser 

bloggar desto mer (Soxbo 2010:203). 

En intressant aspekt av bloggarnas makt är att sökmotorn Google – som står för hälften av alla 

sökningar som görs på internet – bedömer hemsidor bland annat utifrån hur ofta de uppdateras 

samt hur mycket länkar de innehåller (Frankel 2005:28). I och med att bloggar i regel 

uppdateras väldigt ofta och innehåller mycket länkar så hamnar de således i regel högt upp i 

sökresultaten. Kenza som uppdaterar sin blogg flera gånger varje dag, och dessutom har 

länkar i princip i alla sina inlägg, har således väldigt goda förutsättningar att hamna högt upp 

på sökningar som görs genom Google. 

3.5. Möjligheter och risker – Vem gynnas?  

Sociala medier är den nya kanalen som företag använder sig av i sin marknadsföring. Detta 

relativt billiga och effektiva sättet att marknadsföra sig borde också ge utslag på 

försäljningssiffrorna då konsumenterna torde ha lättare att relatera till reklam som visas på en 

blogg än i en tidning eller på tv. Eftersom konsumenten själv valt att följa den bloggen av eget 

intresse så torde innehållet uppfattas mer som modetips snarare än reklam. En annan viktig 

aspekt är att många tror sig känna och ser upp till den bloggare/bloggerska de följer vilket 

också bidrar till ett slags förtroende (Soxbo 2010:121). Att en blogg inger förtroende bygger 

på samma typ av argument som ligger till grund för att en artikel anses mer värd än en annons 

(Frankel 2005:9). Därför är det viktigt för bloggarna att vara trevliga och visa uppskattning till 
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sina läsare, läsarna är ju bloggarnas levnadsbröd. Exempelvis Kenza lägger ofta upp bilder på 

sin blogg där hon fotograferas med läsare hon träffat på stan och pratar en stund med, som om 

de kände varandra.  

Marknadsföring genom bloggar gynnar onekligen både bloggarna och företagen, såtillvida att 

bägge parter tjänar pengar på det. Exempelvis Nelly.com breddar sin kundkrets och blir 

associerade med kända modemedvetna bloggare och ökar på så sätt också sin försäljning. 

Bloggare som Kenza vinner – förutom den procentuella andelen av Affiliate-programmet med 

Nelly – dessutom fler jobb såsom modelljobb för nätbutiken Nelly med flera. Det gör att hon 

blir mer synlig i olika sammanhang och mer verksam och attraktiv inom modebranschen. 

Å andra sidan kan det kosta bloggarna i form av trovärdighet gentemot bloggens läsare. 

Annakarin Nyberg tillägger:  

”Det är en svår övergång när man går från att betrakta sina besökare som 

vänner till att de plötsligt är potentiella kunder, då blir man lite ivrig och 

tänker att man kan börja tjäna pengar på dem”
 26 

 

Trovärdigheten ska uppnås genom att inte försöka få bloggare att skriva om saker som de inte 

själva tror på. ”Bloggarna är proffs som lever på det här”, säger Johan Ydring från bolaget 

Mindshare som arbetar med att hjälpa företag att marknadsföra sig i olika medier. Han menar 

att bloggarna kan välja de produkter som de själva tror på och inte behöver ”ta vad som helst 

som kommer i deras väg”.  

Ydring menar att det inte är ett nytt fenomen att företag söker ambassadörer för sitt 

varumärke, men att kanalen är ny. Han säger också att tiden är förbi när företag skickade 

produkter till bloggare i blott hopp om att bloggaren skulle skriva om produkten, nu handlar 

det istället om att få till stånds ett mer långvarigt samarbete mellan företag och bloggare. 

Ydring tror att den här typen av marknadsföring kommer att utvecklas vidare då det är ett 

förhållandevis nytt sätt – jämfört med annan reklam – att marknadsföra sig.
27

 

En annan risk med den här typen av marknadsföring är att lagen inte riktigt verkar hinna med, 

och kunskapen hos bloggarna om vad som är lagligt eller inte kan vara bristfällig. 

Konsumentverket har det senaste året fått in 26 anmälningar mot bloggare som handlar om 

                                                           
26

 SVT Aktuellt (2013-11-05 kl 21:00) 
27

 SVT Aktuellt (2013-11-05 kl 21:00) 
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smygreklam, men inte ett enda ärende har öppnats.
 28

 Enligt Gabriella Fenger-Krog på 

Konsumentverket så ligger svårigheten i att bevisa affärsförhållandet mellan bloggare och 

företag.
29

  

3.6. Konsumtionshets 

 

Att konsumtionshets existerar inom blogg- och modevärlden är kanske ingen direkt nyhet. 

Bloggläsare är vana att se alla märkesväskor, märkesarmband och drömskorna som de flesta 

inte har råd med på alla bloggar. Ebba von Sydow anser att konsumtionshets är ett resultat av 

att vi aldrig ställer oss kritiska till modejournalistik, att våga säga ifrån om ett märke har dålig 

kvalitet, eller om ett varumärke gör något fel, istället för att bara hylla. Hon menar vidare att 

modesverige är så litet att få vågar ställa sig kritiska, utan hetsar till köp istället för att 

uppmana till eftertanke. Hon anser även att bloggarna har ett ansvar mot sina läsare och att 

man inte ska glömma att modebloggen är som en liten drömvärld där man kan drömma sig 

bort (Soxbo 2010:161).   

Många som följer modebloggar idag går in just för att inspireras då man troligtvis tycker att 

hon eller han har en fin klädstil och med det så vill man säkerligen också äga de plaggen som 

visas upp på bloggen. Bloggarna är medveta om deras maktposition när det gäller konsumtion 

och vet att när de visar upp ett plagg så kommer det förmodligen att bli slutsålt. Denna makt 

att påverka konsumtionen har också lett till att många av de stora bloggarna som exempelvis 

                                                           
28

 Per 2013-11-05 
29

 SVT Aktuellt (2013-11-05 kl 21:00) 
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Kenza idag även har ett eget klädmärke som de gärna visar upp och gör reklam för och på så 

sätt får in pengar på annat håll, ytterligare ett sätt att utnyttja sin maktposition och göra affärer 

på det. Många av de som följer bloggar är tonåringar som går i skolan, bor hemma och lever 

på studiebidrag medan de stora bloggarna har bloggen som sitt heltidjobb och tjänar pengar på 

det vilket också gör att de har pengar att spendera. Det råder också en hets mellan bloggarna 

och många bloggar ljuger för sig själva och säger att shoppingen är en del av deras jobb 

menar Frida Fahrman (Soxbo 2010:165).   

Till skillnad ifrån Sydow så anser inte Eleonore Nygård med bloggen Ytligheter att bloggarna 

har ett ansvar utan trycker på att man har sin klädstil och köper hellre få dyrare plagg än fler 

billiga då de har ett andrahandsvärde och skapar rotation i garderoben. Många ser shoppingen 

som en del av deras hobby och jobb. Karolina Skande liknar det med att den som spelar golf 

på proffsnivå måste lägga pengar på dyra klubbor, så den som jobbar med kläder måste därför 

lägga mycket pengar på det. Hon anser inte heller att bloggarna bär ansvaret för läsarna utan 

tycker att de bör själva ta ansvar för hur de ska förhålla sig till det de läser. Hon tycker att 

man ska kunna ha en shoppingblogg utan att behöva axla ansvaret för världens fördärv (Soxbo 

2010:162). Bloggerskan Clara Lidström menar på att bloggfenomenet var positivt till en 

början, istället för att idealisera en madonna så var det vanliga tjejer. Men idag har fenomenet 

vuxit sig så starkt att det kan vara ångestskapade då man kan vara så pass nära bloggaren men 

inte kunna leva upp till deras liv och garderober (Soxbo 2010:163). 

3.7. Skönhetsideal 

En annan viktig aspekt som diskuteras mycket i bloggvärlden är skönhetsideal där 

bloggerskan Clara Lindström som driver bloggen underbara Clara skriver om bristen på 

mångfald i modebloggvärlden. Hon menar att på bloggtoppens lista över de 20 största 

modebloggarna där hon själv finns med så finns den bara en mörkhyad och ingen överviktig. 

Dessutom skrivs hälften av dessa bloggar av modeller eller före detta modeller, där nästan alla 

bor i Stockholm och kommer från överklassen eller övre medelklassen och har därför god 

ekonomi (Soxbo 2010:150).  

Bloggerskan Sandra Beijer instämmer med Clara och menar att de är vackra, unga människor 

från Stockholm, men menar att det är så det ser ut i alla världar som är någorlunda offentliga, 

detta är ett resultat av det rådande skönhetsidealet. Dessutom säger hon vidare att storstad 

alltid är spännade, för de som bor i storstad vill till en ännu större och målet för alla bloggare 

verkar vara New York. Isabella ”Blondinbella” Löwengrip håller däremot inte med utan 
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menar att även om de stora bloggarna är smala så finns det inget som tyder på att man måste 

se ut på ett visst sätt för att lyckas i bloggvärlden (Soxbo 2010:151).  Hon poängterar att en 

bloggare kan vara hur snygg och smal som helst men om hon inte kan ta bra bilder och skriva 

på ett intressant sätt så kommer hon förmodligen inte att lyckas för då ser hon bara ut som alla 

andra.  

Vilka har då skapat den här idealbilden? Vissa av bloggarna tror att det är tidningarna som 

valt att visa upp smala modeller i sina moderaportage och att det är designerna som valt smala 

modeller att gå på catwalken. Andra anser att det är läsarna och konsumenterna som valt det 

här. De menar att om vi får välja på att köpa en tidning med en mullig och en smal modell på 

omslaget så väljer vi det omslaget med den smala modellen. Tidningarna måste ju sälja och 

därför väljer de den modellen som genererar försäljning. Samma gäller för designers som vill 

sälja sina kläder och därför väljer att visa upp kläderna på de smala modellerna då folk i 

allmänhet tycker kläderna ser snyggare ut på smala modeller jämfört med mer ”normala” eller 

mulliga kroppar. Därför är det inte heller så konstigt att de bloggar som ligger på topp 20 är 

just unga, snygga smala tjejer där alla ser i princip likadana ut och har i stort sett samma stil, 

för detta är vad konsumenterna vill se (Soxbo 2010:154). Jag finner denna beskrivning väldigt 

intressant då det stämmer väl in på Kenza; ung, lång, smal och vacker modell som visar upp 

kläderna, därför torde bli mer mottaglig, intressant och trovärdig för läsarna då dessa är vana 

vid att ständigt matas med liknande bilder. Agnes Braunerhielm som bloggar på Rodeo liknar 

det med grundskolan då man kollade på vad de äldre populära tjejerna hade på sig och gick 

och köpte liknande kläder. Det som kan anses positivt med bloggosfären, från ett något 

feministiskt perspektiv, är att det är en av få platser som domineras av tjejer, väldigt få män 

har kommit i närheten av antalet läsare som tjejer har, särskilt när det kommer till mode och 

livsstil (Soxbo 2010:155). 

Det som gjort att tjejer lyckats bättre i bloggvärlden – även om det har kommit fler unisexa 

killbloggar – är att tjejer generellt verkar ha ett större bekräftelsebehov, och ett större behov 

av att dela med sig av sina intressen, vilket jag håller med om. Frida Fahrman menar att tjejer 

hellre uttrycker känslor och är mer öppna för att diskutera och analysera medan killar är mer 

rakt på sak, och tar som exempel upp inköp där tjejer gärna frågar varandra om vad som ska 

köpas. Hon menar att bloggar därför blir goda redskap som passar tjejer medan killar kanske 

bara skriver att de köpt ett par skor till exempel (Soxbo 2010:155). Det handlar om ambitioner 

menar Karolina Skade som anser att killar hellre gör karriär och armbågar sig fram in på en 

tidning, medan tjejer tänker att de inte kan någonting, men att de kan starta en blogg för sina 
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vänner. Hon säger vidare att det har visat sig att tjejer är lika bra på att skriva, komma på 

intressanta ämnen som killar (Soxbo 2010:155). 

4. Avslutning 

Baudrillard talar för att teknologin kommer i allt större utsträckning att styra verkligheten 

vilket han säger leder till det tredje epokens simulakra. Med simulakra menar han att det inte 

går att dra gränsen mellan det som är original och kopia, det som är äkta och det falska. Vi 

lever helt och hållet i ett simulerat samhälle som författaren kallar det hyperreella. Vi går likt 

robotar runt och betraktar världen som en film. Vi omslukas av den omgivande teckenvärden 

och lever helt och hållet i en estetisk hallucination av verkligheten (Holmberg 2008:297). Han 

verkar ha fått rätt hittills. Idag har internet, smartphones och sociala medier förändrat vårt sätt 

att se på saker. Folk har börjar umgås på Facebook istället för att ringa eller verkligen träffas. 

Man lever på något sätt genom nätet, man lägger upp bilder, berättar om sin vardag, och 

ändrar förhållandestatus. En vän till mig sa något tänkvärt, han sa att om man inte har 

Facebook så finns man inte. Det verkar alltså ha gått så långt att folk tror mer på det tillgjorda 

än verkligheten. Vi flyter bara med utvecklingen och det ena för oss till det andra utan att vi 

stannar upp och tänker. Först radio, sen tv:n, sen nätet som bara har utvecklats från datorerna 

ned i våra fickor. Idag kan vem som helst starta en blogg och dela med sig av sina tankar och 

åsikter, leva genom en Facebooksida eller Instagram. Alla dessa kanaler gör att vi på något 

sätt måste uppdatera status, måste lägga upp bilder, måste dela med oss av vår vardag för att 

inte bli bortglömda. 

Samtidigt är det tack vare de sociala medierna som bloggar, Instagram och Facebook som 

unga svenska kvinnor fått en makt som de aldrig förr haft. Det är idag öppet att starta en blogg 

där man kan uttrycka sina åsikter fritt, samt fotografera och skriva om det som intresserar en. 

Många företag såsom Nelly använder sig av bloggar i sitt sätt att marknadsföra sig, vilket 

torde säga något om lönsamheten i branschen. Bloggarna har blivit mer professionella och 

blivit en maktfaktor att räkna med i modebranschen. Bloggare som Kenza får vara med i 

många stora modetidningar, många modelljobb både i Sverige och utomlands, flera 

designsamarbeten med stora kläd- och smyckesmärken och mycket annat som de kanske 

aldrig kunnat få utan sin blogg.  

Konsumenterna har emellertid blivit allt svårare att tillfredsställa och har svårare att ta emot 

reklam direkt från företag, utan söker sig hellre till andra forum där andra kunder skriver sina 
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åsikter och erfarenheter om en produkt eller en tjänst. Varför företag lyckats så bra med att 

marknadsföra sig genom bloggar beror på att läsarna har en större förståelse när reklam 

kommer ifrån en annan konsument än från företaget direkt. Många bloggar har tjänat stora 

summor pengar, men nu på senare tid har fler börjat öppna ögonen, där bland andra 

Skatteverket börjat gräva i företagens och bloggarnas samarbeten med fokus på om skatten 

blir betald på rätt sätt. En dimension som vore väldigt intressant att forska vidare i rör 

bloggarnas läsare, som i vissa fall är internetbutikernas kunder; Hur tydligt är det egentligen 

för dem vilka inlägg som är rena modetips och vilka som är marknadsförande?  

Baudrillard pekar på att medierna har en avgörande roll i konsumtionen. Alla de bilder som vi 

ser i vår vardag gör att vi riskerar att förlora vårt verklighetsmedvetande och lever genom en 

film eller bilder. Vi är förvirrade konsumenter i ett konsumtionssamhälle där vi saknar 

möjlighet att se oss själva utifrån (Holmberg 2008:294). Inte konstigt att de nya sociala 

medierna bara växer. Vi konsumenter har en större tillit till andra konsumenter än till själva 

företaget. Vi känner att de andra kunderna inte har någonting att vinna på att ge felaktig 

information till oss. Detta stämmer in på läsarna som följer bloggar och känner att de på något 

sätt bygger en relation med bloggaren. På så sätt också mer mottaglig för råd och 

shoppingtips. Därför är det viktigt för bloggarna att vara trevliga och visa uppskattning till 

sina läsare, läsarna är ju bloggarnas levnadsbröd. Många läsare tror sig faktiskt bygga en sorts 

relation med sin favoritbloggerska. Exempelvis Kenza lägger upp bilder på sin blogg där hon 

fotograferas med läsare hon träffat på stan och pratar en stund med, som om de kände 

varandra. Det är även viktigt att påpeka att många känner att det är lättare att komma nära en 

blogg än ett företag eftersom det finns möjlighet att kommentera, diskutera och få svar från 

bloggerskan eller andra läsare. 

En intressant aspekt med bloggar är att de på sätt vis är som internetbutiker i sig. Modellen 

ifråga – tillika bloggerskan – visar upp plagg ifrån olika märken och butiker. Konsumenter är 

vana att se kläder på en vacker ung modell och blir därför mer mottagliga. Ett enkelt klick på 

en länk räcker för att bli slussad till en faktisk internetbutik där plaggen går att köpa. En 

modeblogg skulle kunna ses som en blandning av en internetbaserad modetidning och 

nätbutik i ett. Vissa läsare går in bara för att få inspiration medan andra går in och trycker på 

länkarna och faktiskt handlar, samtidigt som bloggerskan får sin procentuella andel av 

försäljningen som kommer ifrån hennes blogg.  
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Avslutningsvis skulle man kunna säga att både bloggar och företag verkar vinna på det här 

sättet att marknadsföra sig men att priset verkar betalas av läsarna. Nelly.com som nätbutik 

breddar sin kundkrets och blir associerade med kända modemedvetna bloggare och ökar på så 

sätt också sin försäljning. Bloggare som Kenza vinner – förutom den procentuella andelen av 

Affiliate-programmet med Nelly – dessutom fler jobb såsom modelljobb för nätbutiken Nelly 

med flera. Det gör att hon blir mer synlig i olika sammanhang och mer verksam inom 

modebranschen vilket gör henne mer attraktiv. Nelly fortsätter med sina samarbeten med 

svenska bloggerskor, nu senast är det Fanny Lyckman och Rebecca Simonsson som har 

designsamarbeten med nätbutiken Nelly.com. Isabella Löwengrip sammanfattar vad det 

handlar om: 

Det optimala är om jag själv köper något och bloggar 

om det och sedan lägger ut det för försäljning. Då tar det 

slut redan efter en vecka. Man vill köpa en del av mig 

eller till exempel Kenza det är så det funkar  

(Soxbo 2010:203) 
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