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Abstrakt 
 
Författare: Carolina Bengtsson & Martine Damm,  
 
År: Vårterminen 2011 
 
Titel:  Vilken betydelse har bloggen för unga kvinnors självkänsla? 

How important is the blog of young women's self-esteem? 
 

Skola: Högskolan I Halmstad  
Institutionen för hälsa och samhälle  

 
 
Med denna C-uppsats vill vi belysa bloggens betydelse för den unga bloggläsaren i 

Halmstad och Laholmskommun.  

Genom tre teman som är konsumtion, livsstil och intrycksstyrning vill vi få en ökad 

förståelse för bloggens betydelse för den unga kvinnans självkänsla med fokus på 

bloggläsaren och bloggerskan.   

 

Metodtriangulering var grunden för vår metodologiska utgångspunkt. Vi har tittat på 

skriftliga källor, tidigare forskning och tre bloggare som vi sedan intervjuat. Samt en 

enkätundersökning som utfördes bland elever på olika gymnasieskolor i Halmstad och 

Laholm, vi lämnade ut totalt 105 enkäter. För att ge undersökningen en bättre bild av 

hur läsaren upplever bloggen intervjuade vi även tre bloggläsare. 

Vi har kommit fram till att bloggen har stor betydelse för den unga kvinnans 

självkänsla och vi belyser detta ur en bredare kulturell synvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Blogg, självkänsla, intrycksstyrning, konsumtion unga kvinnor. 
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Abstract  

Authors: Carolina Bengtsson& Martine Damm 
 
Year: Spring term 2011 
 
Title: How important is the blog to young women's self-esteem? 
 
University: University of Halmstad 

The institution of Health and Society. 
 

The purpose of this essay is to shine light upon the importance of blogs to young 

readers in Halmstad and Laholm. 

 

We want to, through three themes of consumption, life style and direction of 

impression, increase the understanding of how blogs affect young women's self-

esteem with focus on blogreaders and different kinds of blogs.   

 

We used triangulation of methods as our methodical starting-point. We looked at 

written sources, earlier research and later interviewed three bloggers. We also 

performed a survey that we handed out to different high schools in Halmstad and 

Laholm. For this we handed out 105 forms in total. To receive a better picture of how 

readers experiences blogs, we also interviewed three blog readers. 

 

We came to the conclusion that blogs greatly affect young women's self-esteem and 

we shine light on this through a wider, cultural angle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Blog, self-esteem, direction of impression, consumption young women.
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Förord 
 
Härmed tackar vi alla gymnasietjejer som ställt upp och svarat på vår enkätundersökning. 

 Vi vill även tacka  

bloggläsarna samt bloggarna BoelBitar, Madeleine och Lina som ställt upp på intervjuer. 

Ett stor tack till Jonas Carlsson som hjälpt oss i SPSS så vi kunde behandla vårt kvantitativa material 

på bästa möjliga sätt. 

Vi tackar även vår handledare Christopher Kindblad.  

 

Utan er hade denna C-uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

 

 

Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------      ------------------------- 
Carolina Bengtsson         Martine Damm 
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1. Inledning 

!
På www.bloggportalen.se (21/5 2011) finns det idag 104 064 stycken registrerade 

bloggar bara i Sverige. Storleken på bloggvärlden växer hela tiden, och bloggarnas 

inflytande blir allt mer tydligt i samhället. Det pratas mycket i media om hur unga 

kvinnor mår idag. Den snedvridna bilden som modevärlden sprider med sina 

trådsmala modeller bidrar till att allt fler får en sämre självkänsla och hetsas till att 

konsumera för att ”vara någon”.  

Informationsflödet i dagens samhälle är så stort att de unga står inför en enorm 

uppgift att kritiskt granska vad som stämmer och vad som endast är påhittat.  

 

Vi läser själva bloggar och har uppmärksammat att det finns många dåliga 

förebilder för unga kvinnor. Därför blev vi intresserade av att undersöka vilken 

betydelse detta egentligen har för de unga kvinnorna i Halmstad och Laholms 

kommun.  

 

Uppsatsen genomsyras av att vi endast valt att titta på bloggens betydelse för den 

unga kvinnan. Vi har gjort detta för att vi tror att det är flest kvinnor som läser 

bloggar, då de flesta stora bloggare i Sverige är kvinnor i 20-årsåldern där 

majoriteten av deras läsare är unga kvinnor.  

 

Vi har använt oss av metodtriangulering, vilket innebär att vi har jobbat med enkäter, 

intervjuer och skriftliga källor. Vi har baserat undersökningen på teorier som ska komplettera 

vår fråga. Vi börjar med Baumans teori om konsumtionsliv och Simmels teori om mode, 

beundran och stil dessa täcker in ett bredare samhälleligt perspektiv på det kulturella 

fenomen som bloggen är. Medan Goffmans teori om intrycksstyrning och Cooleys teori om 

självkänsla är mer inriktade på individens upplevelser. 
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1.1 Frågeställning 

Vilken betydelse har bloggen för unga kvinnors självkänsla med fokus på bloggläsare och 

bloggerskor?  

Teman genom uppsatsen: 

• Konsumtion 

• Livsstil 

• Intrycksstyrning  

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att få en ökad förståelse av hur bloggen påverkar den unga kvinnan i Halmstad 

och Laholms kommun, med fokus på bloggläsare och bloggerskornas upplevelse av bloggen. 

Genom att utgå från de tre teman ovan vill vi se sambandet med den unga kvinnans 

självkänsla.   

2. Bloggen som ett historiskt och kulturellt fenomen 

Här nedan vill vi belysa bloggens historia och det kulturella fenomen som bloggen är idag. 

2.1 Vad är en blogg? 

Bloggfenomenet uppkom på 1990-talet, men i slutet på 1990-talet utvecklades bloggandet 

enormt mycket (Nygren, Stattin & Våge 2005). Idag finns det rekordmånga bloggar, och 

bloggandet fortsätter att växa hela tiden. Samhället genomsyras av bloggar och de som 

bloggar är både folk i ens närhet och kända personer. Vissa personer blir kända på grund av 

sin blogg.  De vanligaste bloggarna är mode och livsstilsbloggar. En blogg behöver inte bara 

handla om kläder och materiella ting utan kan även handla om politik, matlagning eller 

konst. 

En blogg är en webbplats som karakteriseras av att startsidan är daterade inlägg där det 

nyaste inlägget kommer först. Det finns möjligheten att se tillbaka i tiden genom att gå 

längre bak i arkivet som ofta finns på bloggens startsida. En blogg kan användas till att 

skriva en offentlig dagbok på nätet, förmedla nyheter, kunskap eller åsikter (Ibid).  

Bloggen kan byggas på flera olika sätt, det vanligaste är att man använder sig av en redan 

färdig mall som finns på en hemsida för bloggar. Där kan man uppdatera sin blogg genom 

telefon, mail och hemsida (Ibid).  Dessa tjänster är oftast gratis men vissa bloggnätverk är 

exklusiva och har endast rekryterade bloggare som till exempel Spotlife. Det finns ofta 

fördelar med att tillhöra ett nätverk i form av förmåner och lön från annonsintäkter.  Dock får 
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majoriteten av de som bloggar inte betalt i några större summor pengar.  

2.2 Bloggens grundare 

Bloggens föregångare skapades av Tim Berners – Lee, han hade en webbsida år 1991 där 

han lade ut länkar på aktuella webbplatser. Detta betraktades som den första föregångaren till 

den nuvarande bloggen. Efter honom följde ett flertal andra som gjorde samma sak, dessa 

kallades för ” links with commentaries, news sites eller filters”(Nygren, Stattin & Våge 

2005). 

Den form som vi idag kallar för blogg skapades av Jorn Barger, hans egen blogg kallades för 

”Robot Wisdom”. Det var den första blogg som beskrev personliga och andras webbsidor.  

År 1998 var det cirka ett trettiotal som kallade sig weblogs. Kring dessa weblogs skapades 

ett socialt nätverk där alla kunde kommunicera med varandra. De som skrev weblogs 

menade att de skrev en ny typ av webbsida där de främst skrev om sina egna upplevelser och 

åsikter. Istället för att skriva om andras hemsidor, bloggaren ville fånga läsarens intresse på 

sin sida och få läsaren att återkomma. Bloggaren Peter Merholz valde att ändra sin 

benämning på weblogs år 1999 till wee-blogs, men kort därefter ändrades namnet till endast 

blogs (Nygren, Stattin & Våge 2005). 

2.3 Bloggfenomenet expanderar 

Den största expansionen av bloggen ägde rum på sommaren år 1999, då skapades det en 

webbtjänst som hette ”Pitas.com”. Den underlättade byggandet av en blogg, sidan hade redan 

då en förprogrammerad mall, denna webbtjänst var kostnadsfri och vilken individ som helst 

kunde starta sin egen blogg. ”Pitas.com” finns fortfarande, men har överskuggats av en 

annan webbtjänst som heter ”Diaryland”. Dock kom en mycket större och mer lättanvänd 

tjänst från ”Blogger.com”. Den underlättade bloggandet oerhört mycket då det bara fanns en 

ruta att skriva i, tidigare var det ett flertal rutor för varje blogginlägg.  

En revolution inom bloggvärlden var när så kallade ”permalinks” uppkom, då fick varje 

blogginlägg en egen adress som bloggläsaren/bloggaren kunde skriva in och komma direkt 

till inlägget. Detta gjorde det möjligt för bloggaren att hänvisa läsaren tillbaka i tiden 

(Nygren, Stattin & Våge 2005). Exempelvis om bloggaren köpt en klänning och bloggat om 

den så kan den visa detta genom en tillbaka blick genom en länk till det tidigare inlägget.  

Nästa stora steg i bloggutvecklingen var möjligheten för läsaren att kommentera inläggen på 

bloggen, därigenom kunde läsaren kommunicera med bloggaren. Genom den här funktionen 

kunde läsare som också bloggar skapa sociala nätverk och communities tillsammans (Ibid).  
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2.4 Bloggandet blir mer uppmärksammat 

Katastrofen 11 september 2001 hade stor betydelse för bloggandet då detta ledde till en 

massiv uppdatering kring förödelsen i New York. Flera journalister startade bloggar då den 

första kallades ”A Change World”, dessa samlades under benämningen ”warblogs”. Genom 

dessa journalistbloggar spreds informationen rekordsnabbt (Nygren, Stattin & Våge 2005). 

 

År 2001 uppstod ett par olika söktjänster, där individen kunde söka efter bloggens innehåll. I 

juli samma år lade en student fram en tjänst som fick namnet ”Blogdex”, med hjälp av denna 

tjänst kunde han hålla reda på cirka 9000 bloggar och hemsidor. Det gick därmed att hålla 

koll på nyhetsflödet på dessa bloggar. På ”Blogdex” fanns det även en topplista över de 

hemsidor som flest bloggare hade länkat till. År 2002 fick bloggarna allt mer inflytande i 

politiken i USA. ”Warblogs” drevs som en debattkanal där såväl motståndare som 

företrädare i USA:s kamp mot terrorismen. Det var både journalister och soldater som 

kommunicerade genom ”Warblogs” (Nygren, Stattin & Våge 2005). 

 

Från år 2003 till 2005 fanns en trend att starta bloggar genom stora sökmotorer, till exempel 

Google och Yahoo. Därför blev de stora internetföretagen i USA tvungna att vidta åtgärder 

för att inte förlora kunder. Google köpte till exempel upp “Pyralabs” och dem stod bakom 

det mycket populära ”Blogger.com” (Nygren, Stattin & Våge 2005). 

2.5 Hur ser bloggsfären ut? 

Det finns flera olika sorters bloggar, men det fortsätter ändå att strömma in nya hela tiden. 

En blogg kan bestå av både bilder och text, men även ljud och video. Det finns även 

möjlighet att endast blogga genom sin mobiltelefon, dessa bloggar kallades då för 

”Mobloggar”. Det går att urskilja vissa genrer av bloggar som är mer populära än andra, som 

till exempel modebloggar eller livsstilsbloggar (Nygren, Stattin & Våge 2005). Den 

personliga bloggen som även kallas livsstilsblogg är som en dagbok där bloggaren skriver 

om sitt vardagsliv, men även vad man tycker och känner kring omvärlden.  

2.6 Bloggens möjligheter 

Genom bloggen kan du bygga upp ditt personliga varumärke. Exempelvis om du söker jobb 

kan du hänvisa till din blogg, den berättar vem du är, vad du tycker, hur du kommunicerar 

med din omvärld och dina intressen (Nygren, Stattin & Våge 2005). 
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2.7 Tidigare forskning 
Doktorsavhandling:  

Hanna Hjalmarsson har skrivit en doktorsavhandling som heter ”En växande marknad” som 

är en studie på hur nöjda unga konsumenter är i dagens konsumtionssamhälle. Studien gör en 

uppdelning på kön, ålder och om de har barn eller är barn.  

Hjalmarsson menar att ett av människans största behov är att vi ska känna att vi har 

inflytande och kontroll över tillvaron. Individer anpassar sig efter symboler eller saker för att 

skaffa sig inflytande och där igenom att utmärka sig och anpassa sig till gruppen, vilket kan 

ses som en uppoffring som belönas med gentjänster och positiv respons från andra 

(Hjalmarsson, 2007).  

I dagens samhälle delar vi in oss i fler grupper än tidigare, det är inte bara religion, familj 

och hushållet utan idag är det mer skolklass, livsstil eller kultur och de nya indelningarna 

skapas utefter information och konsumtion via massmedia. Media syns överallt utan att vi 

reflekterar eller kan påverka det, vart vi än befinner oss är det näst intill omöjligt att undvika 

detta fenomen.  Desto fler intryck individen har att förhålla sig till i sin omvärld, ju mer 

påverkas den till att känna sig otillräcklig eller omvandla intrycken till sin fördel. Något som 

är tydligt är att ju äldre individen blir och desto fler intryck den samlar på sig kan leda till att 

risken för att bli mindre nöjd ökar. Hjalmarsson tar upp att det är under tonårstiden som 

individen är mer benägen att känna missnöje eftersom den är i övergången mellan 

barndomen och vuxenlivet. Konsumtion kan påverkas av de intryck och budskap som vi 

samlar på oss i vår omgivning (Hjalmarsson, 2007). 

Slutsatsen är att de flesta grupper hon undersökt är nöjda med sin tillvaro och sig själva. Det 

tyder på att de kan förhålla sig till konsumtionen på en neutral och lagom nivå, dock syftar 

hon på upplevelsen av inflytande, lärande och kontroll. Tonårsflickor är mindre nöjda med 

sig själva och sin konsumtion. Detta förklaras av den enorma ström av information och 

marknadsföring som förmedlar en sned kvinnobild för att sälja varor. Det är därför viktigt att 

marknadsförare inte riktar sin reklam till denna målgrupp vad gäller kroppsideal 

(Hjalmarsson, 2007). 

 

Artiklar: 

Miriam Olsson (2011) har skrivit en artikel för tidningen Internetworld som handlar om hur 

du blir en bra bloggare. Miriam menar att det rent tekniskt kan anses enkelt att starta en 
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blogg, men ska den vara levande måste den ständigt uppdateras. Det är viktigt att fundera ut 

vilken målgrupp bloggen riktar sig till och därefter skapa ett innehåll som attraherar den 

tilltänkta målgruppen. De största bloggarna som finns just nu är modebloggarna som har 

hundratusentals läsare varje dag.  

De som är mest framgångsrika är Kissie, Kenza, Foki och Blondinbella, deras bloggar 

handlar om deras liv och deras allterego. Det är ytterst tidskrävande att driva en blogg och 

det innebär att du måste blotta dig själv för tusentals okända människor.  

 

Kumar och Makarova (2008) har skrivit en artikel om hur privatlivet i hemmet har blivit allt 

mer offentligt. Den personliga integriteten har minskat och vi blottar oss allt mer i det 

offentliga rummet. Argumentet är att vi gör allt mer saker utanför hemmet till exempel äta, 

underhållas och andra sociala aktiviteter som vi tidigare gjorde i hemmet. Den privata och 

den offentliga sfären har blivit sammanvävt och gränserna mellan dem har blivit otydliga. De 

speglar varandra och absorberar varandras beteende. Individen kan ha svårt att veta vart man 

ska lägga den personliga gränsen mot det offentliga samhället i och med dagens moderna 

teknik blir gränserna utsuddade. 

 

Kurzman med flera har skrivit en artikel om det nya statussystemet, det är fött ur 

kapitalismen och massmedia. Den dynamiskt reflekterande delen av den moderna tids eran 

kallas för kändisskap. Att vara kändis idag har blivit en dominant status av ära som genererar 

ekonomiska fördelar. Kändisskapet följer inte genom generationer utan kan lätt förfalla över 

tid om du gjort dig förtjänt av det (Kurzman m.fl, 2007).  

Att vara bloggkändis är något som är högst aktuellt i dagens samhälle dock kan rampljuset 

försvinna oroväckande fort. Bloggen måste uppdateras kontinuerligt för att bibehålla 

intresset kring dig och din person.  

!

2.8 Begrepp!
Genus:  

Vi har valt att endast titta på hur den unga kvinnans självkänsla påverkas av bloggvärlden. 

Kvinnoforskare problematiserar ofta förhållandet mellan könen. En av begreppets viktigaste 

uppgifter var att särskilja på biologi från kultur för att kunna visa på de relationer mellan 

könen som kan ses som socialt och kulturellt skapade (Hirdman, 2004).!

”En kvinna är inte något man föds till, utan något man blir” 
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(Simone de Beauvoirs, I: Ambjörnsson 2004, sid 12). 

Genusbegreppet har gjort det lättare att kunna tala om manligt och kvinnligt utan att behöva 

hänvisa till de rent kroppsliga skillnaderna. Dock anser många feministiska forskare att 

genus är en kulturellt skapad maktordning relaterade till föreställningar om vad som är 

manligt och vad som är kvinnligt (Ambjörnsson, 2004).  

Vi kommer inte att gå in närmare på genus i denna uppsats då vi endast valt genus som en 

del i urvalet. Vi har valt att definiera begreppet ovan för att belysa hur vi ser på genus. 

I nästa kapitel kommer vi att redovisa de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen bygger 

på. Vi har valt dem efter det empiriska material som undersökningen resulterat i. 

 

Sociala medier:  

Sociala nätverkssajter erbjuder användaren möjligheten att samverka med andra individer 

och dela med sig av olika digitala produkter som tillexempel bilder och videoklipp. Det går 

även att skapa olika intressegrupper och kontaktnät. Ofta sker interaktionen via sociala 

närverk med personer som individen har en relation med även utanför internet (Boyd & 

Ellison 2007). Allt detta sker digitalt och användaren kan idag sitta på bussen och 

kommunicera med hela världen genom ett enkelt knapptryck. Dock skiljer sig bloggen en del 

från de sociala nätverken och är egentligen mer en social media där bloggaren kommunicerar 

med flera tusen okända personer som tar del av bloggarens liv och upplevelser. Dock bygger 

bloggen på ett socialt nätverk som förmedlar även personliga kontakter.  

 

Självförtroende:  

?'2&@&2/'0!0AB3@CD*(*)/'2/!B*!/'!0($*E!(&33(*)!(&33!2/'!/F'$!CD*%GF$'!2B*!@&!&!@G*!.550$(0!

%/'$*!$((!2/'!3&FF/*!H(3&F$*/!4)0!&'2&@&2/'I!JAB3@CD*(*)/'2/(!@$*&/*$*!B@/'!2/(!.'2/*!

/'0!3&@0(&2K!%/'!0AB3@CD*(*)/'2/(!5G@/*E$0!%/*!2$F3&F/'!7/*)/'2/!5G!H((*/!C$E()*/*!0)%!

/#/%5/3@&0!E3B2/*!)L4!/'0!4.%D*I!!!!!

 

Självkänsla:  

Med begreppet självkänsla menar vi i uppsatsen att det är något som är förbundet med en 

persons känslor, värderingar och självmedvetande. Självkänslan kan variera under livets 

gång och är aldrig bestående och det förutsätter att individen känner sig uppskattad eller tror 

sig vara det från andra. För en djupare förklaring använder vi oss av Cooleys teori om 

självkänsla (se 3.4). !
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Vår fråga bygger på förståelsen av bloggens betydelse för den unga kvinnans självkänsla. Vi 

vill förklara bloggen som ett kulturellt fenomen i samhället genom följande teorier. Vi vill 

belysa teorierna i ett makro och mikroperspektiv.Där konsumtion och mode är på makronivå 

och genomsyrar bloggen på en stor och övergripande nivå i samhället. Med samhälle menar 

vi omvärlden runtomkring den unga kvinnan. På mikronivå ser vi intryckstyrning och 

självkänsla som berör bloggaren och bloggläsaren på ett personligt plan. Detta tillsammans 

skapar en helhet som vi hoppas ska belysa bloggens betydelse.  

3.1 Bauman - Konsumtionsliv 

Bauman talar om tre känslor som genomsyrar konsumtionssamhället dessa tre är: begära, 

behöva och längta efter. När människan ständigt utsätts för dessa känslor underbyggs det 

allmänna handlingsbegäret i form av tillfredställelse. Bauman utvecklar frågan till att bli vad 

vi begär, behöver och längtar efter och hur dessa olika känslor förändras under och som en 

konsekvens av konsumtion. Problemet är att konsumenterna aldrig blir riktigt nöjda. Enligt 

Bauman vill konsumenterna hela tiden ha nya och förbättrade produkter för att stilla sitt 

begär om evig tillfredsställelse (Bauman, 2007). !

!

Bauman menar att allt fler övergår från att handla i vanliga butiker till att handla på internet, 

dels för att det är säkrare men också mer kontrollerat. Konsumenten undviker att möta 

säljaren ansikte mot ansikte och behöver då inte konfronteras med en främmande människa, 

utan kan sitta hemma i tryggheten vid sin dator.  

Enligt Bauman är en annan aspekt till varför fler handlar på nätet att det är bekvämare och att 

det sparar in på onödiga utgifter som till exempel bensin (Bauman, 2007). 

Alla konsumerar varje dag, det sker på rutin och ofta omedvetet utan planering eller 

eftertanke. Genom att vi människor hela tiden strävar efter att passa in i vår närmsta 

umgängeskrets, ligger konsumtionen som en bred grund för detta beteende. Vi konsumerar 

för att accepteras i vår grupp och inte stigmatiseras (Ibid).   

 

Bloggarna vi har valt att titta på är livsstilsbloggar, det är som en offentlig dagbok på nätet 

som till stor del handlar om bloggarens liv och vad den konsumerar. Eftersom bloggen 

handlar till stor del om olika köp mönster hos individen så har vi valt Baumans teori om 

konsumtion. Den kommer att hjälpa oss att beskriva hur konsumtionen hos bloggaren 
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genomsyrar bloggläsarens konsumtion. En del som konsumerar gör det för att de inte mår bra 

och kan känna en viss lycka när de får utlopp för det begär som uppfylls av shoppingen.  

Konsumtionsbegäret bygger i viss mån på mode och viljan att passa in, detta tar Simmel upp 

i sin teori om mode, beundran och stil som vi förklarar utförligare nedan i följande teori.   

3.2 Simmel - Mode, beundran och stil 

Enligt Simmel vill människan tillfredsställa sin omgivning genom två motstridiga tendenser. 

Den första är snällhet, ett behov av att tillföra andra glädje. Den andra är önskan om att 

glädjen och tjänsterna ska återgå till dig som individ (Simmel, 1997). 

Enligt Simmel är mode något som verkar för att hålla samman en social grupp och samtidigt 

stänga ute de andra som inte passar in. Modet i sig har en extremt stor möjlighet att skapa 

avundsjuka. Mode är en genuint unik lekplats för individer med beroende naturer, men som 

självmedvetet kräver en viss grad av löften och uppmärksamhet.  

Personer med en riklig social kompetens eller ett socialt medium, som exempelvis en blogg 

uppmärksammas ofta av viktiga personer inom modebranschen. En förståelse för den viktiga 

ledande position som bloggaren har över en grupp, de är bundna till att följa bloggaren. Folk 

ser upp till bloggaren med förtroende samtidigt som bloggaren är beroende av samhället och 

modeskaparna. De kan inleda viktiga relationer och samarbeten för att sprida modet till 

folket. Personer som egentligen är helt oviktiga individer i modevärlden får vara 

representanter för den sanna andan av mode (Simmel, 1997). 

 

Bloggaren får erkännanden och uppskattning från sina läsare, detta tillgodoräknar bloggarens 

personliga värde. Dock kan det sistnämnda medföra att bloggaren får ett beroende av att 

känna tillfredsställelse och får ett begär av att särskilja sig från andra. Önskan om att få 

uppmärksamhet ökar, detta kan i sin tur leda till att bloggaren vill bli avundad och får 

därmed makt genom att läsarna inser att de är underordnade. Bloggaren kan inte tvinga 

läsaren att underordna sig, men läsaren blir automatiskt underordnad när den klickar in på en 

blogg och tar till sig det som står där.  Dock bygger bloggarens makt på frivillighet från 

läsarens sida.   

För att förtydliga teorin kopplar vi detta till att bloggarna tittar på omvärlden och därefter 

styr den med sina nya trender och idéer.   

Genom mode och stil förmedlar vi till omvärlden vem vi vill vara. Detta tar Goffman upp i 

sin teori om intrycksstyrning som följer här nedan i nästa teori. 
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3.3 Goffman - Intrycksstyrning 

Goffmans teori bygger på hur en individ speglar sig själv i andra, han gör en målande 

beskrivning i termer av ett teaterframträdande.  

Den roll som individen visar utåt sett och förmedlar till sin omgivning är den som individen 

vill att andra ska uppfatta om en själv (Goffman, 2007). Detta sker med olika steg som vi 

nedan kommer att beskriva.  

 

”Individen gör sitt framträdande och spelar sitt spel till förmån för andra människor” 

(Goffman, 2007, sid 25). 

 

I beskrivningen av framträdandet använder sig Goffman av ”fasaden”. Individen använder 

fasaden avsiktligt och omedvetet under sitt framträdande. Fasaden är uppdelad i olika delar, 

den första är inramning det vill säga tillbehöret som karakteriseras av möbler, dekor och 

rekvisita. Det innefattar den aktivitet som sker framför, inom eller på scenen. Inramningen är 

platsbunden och individen kan inte börja spela sin roll före den befinner sig på platsen där 

scenen är uppbyggd.  

Den andra delen är den personliga fasaden, det är den som identifierar aktören själv. Det kan 

innefatta kläder, kön och utseende.  

Därefter kan man dela upp den personliga fasaden i uppträdande och manér utefter hur 

stimuli påverkar individen. Ordet stimuli är en respons eller känsla hos individen på något 

som sker runt omkring den. Uppträdandet innebär det stimuli som finns för ögonblicket, det 

som finns där för att informera oss om den rådande statusen i ögonblicket. Stimuli visar även 

individens tillstånd, vad bloggaren har för sig just nu. Med Manér menar Goffman att det är 

det yttre skådespelet som bloggaren visar upp för läsaren (Goffman, 2007).  Den bakre 

regionen innebär att man inte är samma person som på scenen, illusion och utryck utövas 

öppet, förberedelser för det som Goffman kallar den främre regionen iordningställs utan att 

någon i ”publiken” ser det. I den främre regionen äger framträdandet rum och personen visar 

sig från sin bästa sida för att göra ett gott intryck (Goffman, 2007). 

 

Bloggaren är den som har initiativet att föra en konversation med läsaren, det är först och 

främst en kanal för bloggaren att uttrycka sina tankar och idéer. Bloggen blir scenen för 

interaktionen och inramningen är bloggens framsida, där finns bilder och dekor som 

personifierar bloggaren. Den personliga fasaden kommer till uttryck via inlägg på bloggen, 
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genom text och bild. Manér är den roll bloggaren spelar på bloggen, som till exempel en 

framgångsrik entreprenör eller en provocerande diva.  

Läsaren har ingen insyn i det ”riktiga” livet hos bloggaren, annat än den roll som bloggaren 

väljer att förmedla på sin blogg. 

Genom de kommentarer och intryck som bloggaren får från sina läsare, påverkas bloggarens 

självkänsla på ett ytligt plan. Detta har Cooley (1922) en teori kring.  

3.4 Cooley – självkänsla  

Cooley menar att självet är oerhört komplext, men framförallt personligt. Den genomgår en 

förfining genom hela livet och bryts upp i flera olika självkänslor och bildar en helhet i den 

vuxna människans personlighet. Om någon vill få uppmärksamhet ber personen att någon 

annan ska titta på vad den presterar. Om individen inte får den eftersträvade 

uppmärksamheten kan självkänslan blekna bort, och över en tid kan detta leda till 

likgiltighet. Enligt Cooley måste en individ hela tiden få positiv stimuli för det som den 

presterar, för att självkänslan ska bestå och vara varaktig hos den enskilde individen (Cooley, 

1922). 

 

Det sociala jaget är en idé eller ett system av idéer hämtade från kommunikation genom livet 

menar Cooley. Jaget utvecklas genom att jag lär mig av andra när jag pratar med andra 

personer. Spegeljaget är det begrepp Cooley använder när han talar om hur individen blir 

återspeglad i en annan persons respons. Individens självkänsla bygger på hur andra ser en 

och hur man uppfattar deras reaktioner (Cooley, 1922). 

Enligt Cooley (1922) har självkänslan sitt huvudsakliga tillämpningsområde inom det 

allmänna livet och inte utanför. Genom positiv feedback och samtal med andra byggs din 

självkänsla upp, och det är främst socialt som du har användning av självkänslan. Olika 

intryck från individen bidrar till den offentliga bilden av hur andra människor uppfattar en.  

Självuppfattningen har tre olika delar. Den första är hur andra uppfattar personen. Den andra 

delen är inbillningen, hur du tror att andra personer bedömer ditt framträdande. Den tredje 

delen är hur du mår efter att någon har dömt dig, då kan känslan av förödmjukelse eller 

stolthet kännas hos individen. Ett annat begrepp som Cooley talar om är primärgrupp, det 

innebär att medlemmarna i gruppen stärks av gemenskapen. Exempel på primärgrupper är 

familj, vänner eller arbetsgruppen. För att gruppen ska fungera måste alla medlemmar 

medverka (Ibid).  
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För bloggaren är det viktigt att få respons genom kommentarer på bloggen, positiv respons 

kan ge bloggaren en kick som den vill återuppleva och kan bli meningen med bloggandet. 

Bloggen är en slags primärgrupp där alla medlemmarna är beroende av varandra och bildar 

en gemenskap för att bloggen ska fortsätta existera. Bloggaren kommer inte finna någon 

mening med att blogga om ingen läser och ger respons på inläggen. Spegeljaget är en viktig 

del i självkänslans uppbyggnad, en bloggare har möjlighet att styra denna bild på sin blogg 

genom de inlägg som skrivs och den bild som förmedlas. Individens självkänsla bygger till 

största delen på hur du som individ tror att andra ser på dig.  

4. Metodologiska utgångspunkter 

Vi kommer nedan att beskriva hur vi gått tillväga för att skapa denna c-uppsats. Först tar vi 

upp vårt vetenskapsteoretiska tänkande.  

4.1 Vetenskapsteori - Hermeneutik 

Grundpremissen inom hermeneutik är förståelse och den används för att tolka människors 

agerande. Med hjälp av våra respondenters ögon försöker vi förstå olika känslor i varierande 

situationer. I studien ska det finnas plats för olika sorters tolkningar, men samtidigt som 

företeelser blir en del av helheten.  

För att uppnå större kunskap innebär det att vi måste förstå och tolka olika element som till 

exempel språk, begrepp och individuella erfarenheter. Människosynen inom hermeneutiken 

har för avsikt att förstå och tolka individen (Watt Boolsen, 2007). 

Vi har med vår studie använd oss av intervjuer och utfört en enkätstudie, för att vi ville få en 

bredare förståelse för bloggens betydelse för självkänslan hos den unga kvinnan.  

Inom hermeneutiken är epistemologiska frågor centrala vilket innebär att intresset av att veta 

hur människor tillgodogör sig kunskap är relevant. Även samspelet mellan människor är 

centralt. Fokus ligger inte bara på respondenternas upplevelser utan även på forskarens 

förförståelse (Sjöberg & Wästerfors, 2008).  

För att vi skulle få en så stor förståelse som möjligt i vår studie använde vi oss av dubbel 

hermeneutik, detta innebar att vi ville se en växelverkan mellan förståelse och förförståelse. 

Dock läggs även stor vikt vid tidigare forskning (Denscombe, 2000). I analysen har vi valt att 

koppla samman teorierna och resultatet, sedan följer en slutdiskussion där vi som författare 

kommer till tals med vår förförståelse kring resultatet.  
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4.2 Förförståelse 

Vi tror att den unga kvinnan i stor grad påverkas av bloggerskan. Den unga kvinnan är mitt i 

en period i livet då mycket händer och förändras. Hur livets vägar ska leda dem kommer till 

uttryck genom en relativt låg självkänsla hos många då osäkerheten är stor på framtiden.  

Finns det en dålig förebild? Till exempel en skandal bloggerska som retuscherar sina bilder 

för att se smalare ut, ha finare och jämnare hy. Kan det leda till en minskad tro på sig själv? 

Om bloggerskan är mer ärlig om hur dess liv ser ut, visar en baksida på den putsade fasaden 

och peppar sina läsare att tycka om sig själva. Kan möjligheterna vara större för den unga 

kvinnan att kunna trivas med sig själv och sin kropp, då vi påverkas hela tiden av 

informationsflödet.   

En bloggerska som konsumerar mycket påverkar sina läsare genom en konsumtionshets då 

de kan känna ett behov av att vara på samma nivå som sin förebild. Detta kan leda till en 

känsla av stigmatisering, genom att det i den unga kvinnans ögon kan verka som att ”jag” 

måste konsumera för att kunna vara en accepterad del i samhället. Om individen ska kunna 

må bra måste människorna runt om kring mig se att jag är en väl fungerande konsumerande 

människa.  

4.3 Metodtriangulering 

Vi har valt att använda oss av metodtriangulering för att få en så bred bild som möjligt av 

vårt problemområde. Att använda sig av metodtriangulering betyder att forskaren blandar 

olika metoder. Vi kommer att använda oss av kvantitativ och kvalitativ metod. Genom att 

använda sig av metodtriangulering får forskaren olika typer av data inom samma ämne vilket 

kan leda till att studien kan ses ur olika perspektiv. Det kan innefatta en bredare förståelse än 

om bara en metod hade använts.  

!

Genom denna metod finns det möjlighet att både ifrågasätta och bekräfta resultaten genom 

att jämföra det empiriska materialet mot varandra (Denscombe, 2000).  

Låt oss säga frågorna om konsumtion visar en sak i enkäterna, då kan resultatet från 

intervjuerna antingen visa på motsatsen eller tydliggöra. Detta för att öka validiteten i vår 

undersökning.  
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Så här ser vår metodtriangulering ut: 

Figur 1: 

 

 

 

4.4 Enkät 

Kvantitativ forskning förknippas med siffror som analysmetod, genom att vi studerar 

fenomenet och redovisar vårt empiriska material med hjälp av SPSS. Det resulterar i diagram 

och tabeller för att visa vårt resultat (Denscombe, 2000). Information som kommer från 

enkäter brukar delas in i två kategorier, fakta och åsikter. Fakta är sådan information som 

innebär ålder och kön, sådant som representerar just den individen (omsorgsfullt och ärligt). 

Åsikter är information om känslor, värderingar och att kunna väga olika alternativ mot 

varandra (Ibid). 

Vi har kontaktat rektorer på skolor runt om i Halmstad och Laholm för att få godkännande 

för att få komma ut till deras skolor och lämna ut enkäter. I vår enkät har vi använt oss av 

öppna och fasta frågor. Öppna frågor innebär att respondenten själv får skriva ner sitt svar, 

frågan i sig ska vara kort och svaret ska gärna tendera till att bli långt. Fasta frågor innebär 

att man redan innan strukturerat upp fasta svars alternativ som respondenten kryssar i, då 

kryssar respondenten i den eller de svar som passar respondenten bäst.  

Genom att vi använder oss av kvantitativ metod får vi fram siffror och dessa siffror måste 

kodas för att kunna analyseras (Ibid).  

Vi använde oss utav enkäter som delades ut på olika gymnasieskolor i Halmstad och 

Laholms kommun, urvalet gjordes efter de skolor som var villiga att erbjuda oss tid av deras 

undervisning. Det visade sig vara komplicerat att få komma ut till skolorna då många har 

mycket att göra inför sommaren. Dock blev undersökningen ändå lyckad och vi fick lämna ut 

105 stycken enkäter totalt.  

Enkäten finns i bilaga 1.   
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4.5 Kvalitativa intervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Då har vi förberett 

frågor som ska besvaras, men vi som intervjuar är flexibla när det gäller ordningsföljden på 

frågorna och låter respondenten utveckla sina svar. Svaren ska vara öppna och fokus ska 

ligga på respondenten som ska få möjlighet att yttra sina synpunkter (Denscombe, 2000).  

Under intervjuerna spelades allt som sades in. Vid inspelning använde vi oss av anteckningar 

för att få en tydligare bild senare i uppsatsprocessen. Sedan transkriberade vi intervjuerna 

skriftligt för att lättare kunna arbeta med data i skrivprocessen (Ibid). Vi intervjuade tre 

bloggare och sedan tre bloggläsare. Urvalet bland bloggarna gjordes efter geografisk 

lämplighet och en variation på antalet läsare. Vi ville ha med bloggare som var olika för att 

få en större spridning på informationen. Bloggläsarna som vi intervjuat är tre unga kvinnor 

från Halmstad och Laholm. 

Se bilaga 2 och 3 för intervjuguider.  

4.6 Skriftliga källor 

Det finns olika typer av skriftliga källor. Vi har använt oss av blogginlägg som hämtats på 

internet från de olika bloggarna som vi intervjuat. Det är viktigt att vara kritisk granskande 

när information tas från internet (Denscombe, 2000). Dock har vi endast använt oss av dessa 

blogginlägg för att kunna tydliggöra hur våra respondenter skriver för att läsaren ska få en 

bild av bloggaren. Det finns inte fakta i de blogginlägg som vi valt att publicera här i 

uppsatsen, utan de är endast till för att tydliggöra.  

4.7 Tillvägagångssättsdiskussion 

För att få ut störst möjliga empiriska material har vi valt att göra en studie utefter 

metodtriangulering, som går ut på att forskaren genomför studien med hjälp av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod genom enkäter och sammanställning i SPSS och 

kvalitativ metod genom bandade intervjuer och transkribering. Innan vi började med 

intervjuerna var vi noga med att fråga om respondenterna godkände att vi bandade intervjun. 

Intervjuerna genomförde vi med hjälp av semistrukturerad metod.   

Vi har valt att enbart intervjua kvinnliga respondenter för att de själva är bloggläsare och har 

god insyn i världen kring andra bloggar och inte bara sina egna. 

Vi har även läst på oss om ämnet genom tidigare forskning, artiklar och en avhandling samt 

en del blogginlägg från de intervjuade bloggarna.  

Vi har valt att göra vår studie enbart utefter unga tjejer därför har vi bara lämnat ut enkäter 
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till kvinnliga individer, dels därför att det är där vi tror att vi får ut mest material. De flesta 

stora bloggerskor har målgruppen unga kvinnor mellan femton och nitton år. 

I början av vår uppsats var det tänkt att det skulle resultera i en enkätundersökning, dock 

ändrades det under tiden och resultatet blev en metodtriangulering.Diagrammen från 

enkäterna är resultat av de 105 enkäter som delats ut, dock valde vi i diagram 5 endast ta med 

de som svarat att de köpt något och specificerat vad. 

 

4.8 Analytisk induktion 

Då vi både har gjort en kvalitativ och kvantitativ studie blev arbetsprocessen en kombination 

av induktion och deduktion och det är detta som kallas analytisk induktion (Watt Boolsen, 

2007). 

Forskaren utgår från data och arbetar induktivt det vill säga ”vad innehåller data? Vad visar 

den?” Samtidigt som forskaren arbetar deduktivt, alltså letar efter speciella omständigheter i 

materialet (Watt Boolsen, 2007). Hela tiden växlar forskaren mellan författarens förklaring 

och det insamlade materialet för att komma fram till en slutsats (Sjöberg & Wästerfors, 

2008).  

4.9. Triadisk relation 

I vår undersökning har vi använt oss av en triadisk relation (figur 2). Den går ut på att vi 

studerar sambandet mellan de olika parterna på fältet. Vår studie bygger på en förståelse från 

bådas perspektiv på bloggen, först intervjuade vi bloggerskorna som även dem läser andra 

bloggar. Sedan gjorde vi både en enkätstudie och intervjuer med bloggläsare. En bredare 

studie gjordes hos bloggläsarna eftersom de är fler och vi ville veta hur bloggen påverkade 

dem. 

Bloggen är den centrala arenan där all kommunikation utspelar sig. I varje inlägg finns det 

möjlighet för läsaren att kommunicera tillbaka respons via kommentarer till bloggaren. Dock 

är det bloggaren som har makten över kommunikationen på bloggen. Bloggen kan inte 

existera om inte den triadiska relationen uppfylls. Bloggaren är beroende av att läsarna 

återkommer och läsaren är beroende av att bloggaren uppdaterar sin sida och allt detta sker 

centralt på bloggen.  

!
!

!

!
!
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Figur 2:

  

4.10 Reliabilitet 

Tillförlitlighet och en korrekt utförd studie visar på hög reliabilitet, med det menar vi stor 

pålitlighet för att vi har gjort vår studie på olika skolor i Halmstad och Laholms kommun. 

För att minska risken för tillfällighet bland respondenterna hade vi som avsikt att ha ett stort 

antal respondenter för att öka pålitligheten. Vi intervjuade personer som inte kände varandra 

och då kunde dem på så vis inte påverka några andra som ingick i studien (Thurén, 2007). 

4.11 Validitet 

Innebär att det som ska undersökas undersöks och inget annat. Alltså att forskningsfrågan 

och syftet besvaras. Problemet ses ur olika synvinklar genom att vi använde oss av 

metodtriangulering, det kommer att stärka analysens argument. Det är viktigt att vi som 

forskare inser värdet av att använda oss av flera metoder för att öka validiteten i uppsatsen 

(Denscombe, 2000). 

4.12 Etik 

"(&E!&''/7B*!$((!0(&%.3/*$!/'!%/2@/(/'4/(!)L4!/'!2&0E.00&)'!)%!4.*!&'2&@&2/'!7D*!

4$'23$I!"(&E!4$'23$*!&'(/!/'2$0(!)%!3$F$*!)L4!*/F3/*I!P/(!B*!@&E(&F(!$((!($!.55!)L4!($!

4B'0H'!(&33!/(&E/'!'B*!%$'!7/2*&@/*!C)*0E'&'FI!"C(/*0)%!2/(!&!C*$%(&2/'!4$*!0()*!

5G@/*E$'!5G!0$%4B33/( (www.vr.se 26/4 2011). Det finns fyra grundläggande riktlinjer för 

etisk forskning. Den första är informationskravet som innebär att forskaren måste informera 

de berörda respondenterna om forskningens syfte. Den andra är samtyckeskravet som 

innebär att respondenterna själva får välja om de vill medverka eller inte i studien. Den tredje 

är konfidentialitetskravet, den innebär att de som är med i studien ska ha möjlighet att vara 

anonyma och oberörda ska inte kunna ta del av personuppgifter. Den fjärde är 

nyttjandekravet, det innebär att all insamlad data endast får användas för 

forskningsändamålet och inget annat (www.codex.uu.se, 18/5 2011).  
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Då de flesta respondenterna inte varit myndiga har vi vägt frågan angående tillstånd hos 

föräldrarna. Dock har detta inte varit nödvändigt efter kontakt med rektorerna och vår 

undersökning är anonym så den enskilda individen avslöjas inte på något sätt. 

Alla våra intervjupersoner har blivit tillfrågade om de vill medverka och vara anonyma, dock 

har bloggerskorna gått med på att medverka under sina bloggnamn. Även enkät 

respondenterna har fått ge sitt samtycke till att medverka i studien då de getts utrymme till att 

inte svara på enkäten.  

5. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi materialet som undersökningen resulterat i. Kapitlet bygger på 

metodtrianguleringen och först ut är intervjuerna med bloggläsarna och enkät resultatet, 

sedan följer intervjuer och presentation av de bloggare vi intervjuat.  

5.1 Intervjuer med bloggläsare 

Vi har valt att döpa om bloggläsarna till Moa, Lisa och Stina då dem är anonyma. Alla tre 

läser på olika gymnasieskolor i Halmstad och Laholms kommun, de är i åldrarna mellan 

sexton och sjutton år. Respondenterna läser bloggar cirka 4-5 gånger per dag och de lägger 

ner mellan 50 minuter till 2 timmar varje dag på bloggläsning. 

 

Moa började läsa bloggar för att det är ett bra tidsfördriv som eskalerat till att hon börjat läsa 

allt fler bloggar. Lisa läser bloggar för att det står mycket om skvaller, roliga saker, smink 

och mode, men även för att hon får inspiration av bloggarna. Alla tre respondenterna läser 

samma sorters bloggar vilka är livsstilsbloggar och modebloggar. Stina läser även 

idrottsbloggar.   

 

Moa berättar:  

När jag går in på vissa bloggar kan jag reflektera över mitt eget utseende, om bloggerskorna lagt 

upp mycket bilder på sig själva där de ser ”perfekta ut”. Så kan det påverka min självkänsla vissa 

dagar. 

 

Lisa nämner speciellt en stor bloggerska som påverkar hennes utseende negativt, hon tycker 

att bloggerskan är väldigt vacker och önskar att hon såg ut som henne. 

Stina menar dock att vissa bloggerskor påverkar hennes självkänsla positivt, att gå in och se 

deras överdrivna och retuscherade bilder. Detta tyder på att bloggerskan själv har dålig 
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självkänsla om hon inte kan stå för sitt eget utseende.   

Alla tre håller med om att bloggerskorna påverkar deras inspiration och viljan att röra på sig 

om de ser att bloggerskan tränar.  

 

Moa blir väldigt inspirerad till att konsumera mer, både i butiker och på internet. Hon lyfter 

framförallt fram hur enkelt det är att gå in på olika sidor på internet och klicka hem saker.  

 

Moa tror inte att hennes livsstil påverkas av bloggerskan utan det är hennes ekonomi och 

situation som styr, på grund av att hon fortfarande bor hemma. En självklarhet är dock att 

hon spenderar mer tid vid datorn sen hon började läsa bloggar. Hon lyfter även fram att all 

tid vid datorn resulterar till att familjen blir mer asocial, när alla sitter med varsin dator.  

 

Lisa säger att:  

Jag känner att bloggerskornas liv är för overkliga och glamorösa till skillnad från min vardag. Jag 

känner därför inget behov av att leva upp till deras standard och kan leva precis som jag vill. 

 

Angående konsumtion tror Moa att många påverkas väldigt mycket, speciellt när mode och 

kändisbloggar visar upp något plagg i bloggen då tar det slut direkt i butiken. Stinas 

uppfattning är att det är kul att se om bloggerskorna har fina kläder för då blir hon påverkad 

och vill också ha det. Stina nämner även att om en bloggerska visar upp ett plagg är det inte 

samma sak som om det vore en reklam annons från ett företag. Bloggaren visar bara upp 

varan och marknadsför den inte med något vinstintresse.  

Moa har köpt en vara som en bloggerska har rekommenderat, det var en sminkprodukt. Lisa 

och Stina har köpt något litet, men antagligen har det varit omedvetet.  

 

Lisa och Stina tror att vissa bloggerskor påverkar många unga kvinnors självkänsla negativt 

med dåliga budskap och ideal. Däremot finns det flera bloggerskor som kan ses som driftiga 

och anses därför som en bra förebild för många unga kvinnor. Dock nämner alla 

respondenter en specifik och framgångsfull entreprenörblogg som gör ett bra jobb när hon 

sprider bra budskap om att man kan nå framgång oavsett vem man är och hur man ser ut, 

bara man verkligen vill något. Moa tycker att många skriver om självkänsla och att man ska 

tycka om sig själv och olika knep som hon nämner i sin blogg. Framförallt har denna 

bloggerska skrivit en bok om just självkänsla bland unga kvinnor. Många unga kvinnor ser 

upp till de stora bloggerskorna för att de är unga och framgångsrika.  
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Stina anser att en bloggerska kan förändra en persons liv om hon har dålig självkänsla, Lisa 

anser att det främst är unga kvinnor som påverkas. De äldre påverkas inte lika lätt anser våra 

respondenter. Moa nämner att vissa bloggerskor är bra förebilder för att många ser upp till 

dem och att många bloggerskor har blivit väldigt framgångsrika. Unga kvinnor som inte 

tycker om sitt utseende kan känna att de hjälps av att bloggerskor visar ”normala” problem 

öppet på deras bloggar, till exempel om en person har problem med acne. Moa tror att yngre 

människor, de som är i hennes ålder påverkas lättare för att man inte har hittat sig själv.   

 

Stina berättar:  

Det som en bloggerska skriver måste vara sant, är det inte sant kan unga tjejer missuppfatta och få 

en dålig förebild och därför bli negativt påverkade. 

 

Moa menar att modebloggar påverkar henne inte mycket, men att livsstilsbloggar påverkar 

desto mer då dem är lättare att ta till sig hur man kan leva, men även att de hjälper en till att 

bli pushad och nå ett mål.  Moa läser många livsstilsbloggar som anses som sunda och därav 

blir hon inte negativt påverkad av dem. Hon känner däremot att de sprider mycket energi och 

hon påverkas positivt. Alla respondenterna anser att det förekommer bloggar som har en 

negativ klang på samhället. De nämner även att det är häftigt att många bloggerskor har 

lyckats väldigt bra i samhället då det gör att många unga kvinnor får en morot att sträva efter. 

Att vara ung och lyckas gör det värt att kämpa för, man ger inte upp i första taget. 

 

Moa anser inte att hennes närmsta umgänge påverkas av att hon läser bloggar. Hon anser 

dock att det kan gå ut över vännerna på grund av att datorn tar upp så mycket tid så hon 

tycker att man ska vara försiktig och ta till vara på sina vänner. Lisa pratar om bloggar med 

sina vänner. Stina säger att om hon sitter vid datorn ser hon det som en självklarhet att läsa 

bloggar, Lisa nämner att hon tror att alla hennes vänner läser någon blogg. Många i både 

Lisas och Stinas umgängeskrets har egna bloggar som de följer. Moa har någon vän som 

skriver bloggar som hon läser, dock är det inte många. Hon anser att hon inte kan läsa alla 

sorters bloggar då hon lätt blir påverkad tycker hon. Hon sållar därför medvetet bort vissa 

bloggar. Moa anser att träningsbloggar är negativt för dem som är lite yngre, de kan kanske 

inte se vad som är på en lagom nivå. Det är viktigt att kunna hålla en självdistans och det 

anser Moa att många unga kvinnor inte kan idag. 
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Stina nämner att det är många som tror att de kan överleva på bloggandet men det funkar inte 

så för alla. En skev bild av att driva en blogg finns ute bland ungdomarna, de tror att det är 

väldigt lätt men skenet kan bedra.  

Lisa nämner att många yngre som hon tar det som skrivs i bloggen på allvar, de förstår inte 

att allt som skrivs inte är sant.  

5.2 Enkäter 

Vårt resultat av enkätundersökningen som vi genomförde i Halmstad och Laholms kommun 

på olika gymnasieskolor. Vi har en förklarande text under alla enkäterna för att förtydliga 

vårt resultat. Vissa diagram har även ett citat från en enkätrespondent under för att göra 

resultatet lite mer talande. Alla diagrammen än resultat av 105 enkäter utom diagram 5 då vi 

valde att endast ta med de som svarat att de köpt något.  

 

Diagram 1: 

 
De flesta som läser bloggar gör det cirka 1-2 gånger per dag, vi kan även se att det är många 

som inte besöker bloggar dagligen. Detta kan påverka vårt resultat i slutändan. Det är många 

som läser relativt många bloggar per dag, dessa jämnar ut resultatet en del. 
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Diagram 2: 

 
De flesta som svarat på vår enkät läser bloggar mindre än 30 minuter per dag. Vi kan dock se 

att det är väldigt många som läser bloggar upp till en timme per dag. Diagrammet visar att 

andelen ”storkonsumenter” som läser bloggar mer än två timmar per dag är relativt få bland 

våra respondenter.  

 

Diagram 3: 

 

De populäraste bloggarna är de som skriver om mode och livsstil, det kan bero på att de 

riktar sig till en bredare grupp utan direkta specialintressen. Vem som helst kan gå in på 

dessa bloggar och finna det som står där intressant. Hälsobloggarna blir allt populärare och 

når på så vis ut till fler läsare. Heminredning och prylar ser vi dock att det inte är många som 

läser. Det kan bero på många olika saker, men det som är mest troligt är att de flesta bor 

hemma och inte har det som ett intresse.  
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Bloggarna kan påverka yngre tjejer som läser, så om bloggaren ska vara en förebild så ska de inte 

skriva opassande saker på bloggen” /Enkätrespondent.  

 
Diagram 4: 

 
Som vi kan se på föregående diagram är mode och livsstils bloggar i topp även på vad man 

tror att ens vänner läser. Men det som är intressant är att hälsobloggarna har halverats och att 

heminredning och prylar ligger kvar på ungefär samma nivå. 

 
Diagram 5: 

 
I diagrammet är endast de 69 respondenter med som sagt att de köpt något, övriga kryssade i 

att de aldrig handlat något rekommenderat. Det som är populärast att införskaffa efter 

bloggarens rekommendation är kläder och skönhetsprodukter. Vi tror att detta beror på att 

det är mode och livsstilsbloggarna som är de populäraste bloggarna, deras bloggar bygger på 

mode och skönhet. Livsmedel och heminredning är inte så vanligt ämne att skriva om för 

bloggarna. 
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Diagram 6: 

 
Cirka 60 % av respondenterna har på något sätt fått en förändrad syn på mode genom 

bloggen. De flesta har blivit mer eller mycket medvetna men även en del bryr sig mindre. 

 

 

”En bloggare kan vara en stor inspirationskälla när det gäller kost, hälsa och mode. Bloggarna ger 

bra tips som stärker självförtroendet med tillexempel deras blogginlägg som handlar om självkänsla 

som exempelvis Blondinbella brukar skriva om” /Enkätrespondent. 

 

Diagram 7: 

 

Vi kan se att de flesta inte anser att bloggaren har någon inverkan på deras fritid, dock är det 

cirka 45 % som anser att bloggaren har någon form av inverkan på deras fritid. Det är ganska 

naturligt att fler spenderar mer tid vid datorn för att det är där man läser bloggarna.  
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Diagram 8: 

 
Kategorierna är förkortade. De flesta anser inte att deras beteende förändrats sedan de 

började läsa bloggar. Dock menar flera att de är mer medvetna om sitt utseende. Sedan ser vi 

att flera respondenter handlar mer på både internet och i butik sedan de började läsa bloggar. 

Om man räknar ihop de som anser att beteendet har förändrats blir det 41,14 %. 

 

”Jag anser att bloggandet på många sett ger tjejer en felaktig bild av hur den ”perfekta” tjejen ska 

vara. Många får nog en bristande självkänsla i och med bloggandet” /Enkätrespondent. 

 

Diagram 9: 

 
De flesta anser att deras livsstil inte har förändrats sedan de började läsa bloggar. Det som 

ändå är ganska spännande är att det är cirka 20 % av tjejerna som fått en positiv förändring i 

livet genom att inspireras till att äta mer hälsosam mat och träna mer. I jämförelse med de få 

som påverkats negativt genom att äta ohälsosammare mat och träna mindre. Konsumtionen 
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har ökat för många av tjejerna, detta kan bero på den enorma ström av dold marknadsföring 

som finns i bloggarna.  

 

”Jag tror att bloggare påverkar unga tjejer både positivt och negativt, dock mest negativt tror jag. 

Allt bloggarna skriver är ju inte sant, men det är lätt att unga tjejer tror det och försöker skapa sig en 

slags ”låtsasvärld” som inte är rimlig”/Enkätrespondent. 

 

5.3 Presentation av bloggarna: 

Vi har intervjuat tre bloggare, dessa tre har olika antal läsare. För att presentera detta material 

så bra som möjligt kommer vi att presentera dem var för sig och sedan visa ett inlägg från 

vardera blogg för att du som läsare ska få en större bild av hur bloggaren är.  

 

Den första respondenten är BoelBitar: 

 

 

”Man ska kunna skriva och säga precis som man tänker, inte vara så jävla präktig utan kunna svära, 

kunna använda könsord om man vill göra det, att det inte ska vara sådan jäkla tabu kring saker, man 

ska kunna skämta om det mesta” (Boelbitar 5/4 2011). 

 

Boel driver humorbloggen BoelBitar, hennes mål med bloggen är att ta bort tabun kring vad 

en individ kan och får skämta om i det offentliga rummet. Boel skämtar om allt, men oftast 

om sig själv och sin vardag utan att bli för personlig. Hennes nuvarande blogg startade hon 

2009. Hon försöker uppdatera sin blogg cirka två till tre gånger om dagen. Bloggen startade 

hon för att ha en plattform att skriva av sig på och det blev ofta mer arbetade inlägg som 

krönikor och kåserier. I och med att bloggen växte blev även pressen på att uppdatera sin 

blogg större och hon såg det som en utmaning. Hennes målsättning med bloggen är att man 

ska kunna läsa hennes texter med en nypa salt, det hon skriver är relativt överdrivet med en 

stor dos av ironi.  

Boel menar att hon inte vill vara en reklampelare i sin blogg och tar därför inte emot olika 
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mutor eller gåvor för att sedan skriva eller rekommendera dem i sin blogg. Hon kan heller 

inte minnas att hon köpt något medvetet som någon annan bloggare rekommenderat via sin 

blogg. Däremot menar hon att en bloggare som ger ett intryck av att vara neutral och på 

samma nivå kan påverka läsaren till att konsumera mera.  

I frågan kring om andra bloggare påverkar hennes självkänsla tror hon att hon är för gammal 

och att hennes identitet inte påverkas för att hon är så pass källkritisk. Hennes kvinnoideal 

påverkas inte av ”skandal bloggare” som går ut med sjuka ideal för att provocera och få fler 

läsare. Hon menar dock att hon strävar efter att visa att man kan vara sig själv och inte 

behöva vara så himla perfekt hela tiden. Det är viktigt att som humorbloggare ha en stor dos 

av självdistans för att kunna driva med sig själv och inte behöva driva med andra på deras 

bekostnad, det kan såra dem.  

 

”Framförallt om man har många besökare, att man tänker på vad man skriver, tänker på att detta 

når ut till så många unga tjejer. Man har ändå någon form av ansvar när man börjar bli så etablerad 

och nå ut till så många, hur vill jag att världen ska se ut liksom”(BoelBitar 5/4 2011). 

 

Boel menar att i och med att bloggen blir större och man får fler läsare, växer även ansvaret 

hos bloggaren. Det bidrar till att bloggaren måste reflektera mer över vad den skriver på 

grund av att allt fler unga tjejer tar efter bloggarens livsstil, då många inte förstår att 

bloggaren endast visar den glamorösa och fina sidan av livet på sin blogg.  

 

 

 

 

 

 

 

 



!

!

9M!

!

 

Boelbitar 23/8 2010  

(http://boelbitar.blogg.seI!9=Q;!9O88)  

 

BoelBuildning 

Snart ska jag iväg till gymmet. Jag har varit där fler gånger den senaste veckan än vad jag 
varit det senaste halvåret. Om man räknar bort den senaste veckan från det senaste halvåret 
då. Annars stämmer det ju inte alls. 

Det är alltid lite sådär kymigt (jag vet inte om det är skånska eller svenska men OM det är 
skånska så betyder det typ "obekvämt") ("SÅ VARFÖR SKRIVER DU INTE DET DÅ???") 
när man ska installera sig på ett nytt gym. Därför tänkte jag ge er mina bästa tips för en bra 
start på ett nytt gym: 

 
1)Smält in. Har alla som tränar på ditt gym ICA-kassar som träningsbags, t-shirts med 
reklamtryck och orakade armhålor? Ha det du också! Du kommer märka hur du blir en i 
gänget direkt och alla kommer ständigt att high-fiva dig (i röven, visserligen). Sen att de här 
"alla" troligtvis är män är liksom inte så väsentligt. 

2)Lyft tungt. Det spelar ingen roll hur klen du är eller hur mycket du orkar - du måste lyfta 
tungt. Och då menar jag riktigt tungt. Ett tips är att leta reda på den största biffen på gymmet 
(gå efter ljudet, det är han som vrålar högst!) och förfölj honom på hans gymrunda. När han 
tagit 150 kg i bänkpress säger du lite coolt: "Då tar jag över här, du behöver inte torka 
bänken - jag svettas ändå som en piripiri-ätande sumobrottare!". 
 
3) Tryck steroider. Glöm proteinpulver och kosttillskott. Glöm allt om hälsa och välmående. 
Glöm allt som heter moral och laglydighet. Du tränar för att bli stor - inte för att må bra! 
Tryck steroider som om det inte finns någon morgondag! Och visst, du kanske utvecklar lite 
mer kroppsbehåring, men och? Du kommer ju att få ligga ändå! (Alltså, inte för att någon vill 
- utan för att du är stark nog att tvinga dem!) 
Lycka till! 
Mvh 
BoelBiffen 
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Den andra respondenten ärLina Börjesson: 

 

 

”Jag tycker att självkänslan sitter väldigt djupt, bloggvärlden är väldigt ytlig och jag får mycket 

positiv respons av andra bloggare, mycket beröm och komplimanger, visst det påverkar 

självförtroendet, det här ytliga men inte på djupet, det krävs lite djupare saker för att det ska 

påverkas” (Lina, 11/4 2011). 

 

Lina driver livsstilsbloggen Lina Börjesson, hon bloggar om sin vardag och skriver en del 

om mode och skönhet. Hennes mål är att blogga tre till fyra gånger om dagen. Hon började 

blogga eftersom hon flyttade hemifrån, för att upprätthålla kontakten med sin familj som bor 

några mil ifrån staden där hon bor idag. 

 

”Jag försöker vara väldigt snäll och försiktig i bloggen, sprida bra budskap så att säga, jag tror att 

jag påverkar vissa, eller vissa säger att jag är deras inspirationskälla” (Lina 11/4 2011). 

 

Hennes målsättning med bloggen är att sprida ett bra budskap till läsarna, men även 

inspiration kring hälsa och skönhet. Lina rekommenderar ofta sina läsare saker i bloggen om 

hon själv testat någon ny produkt som hon tycker om. Hon har själv köpt produkter som 

andra bloggerskor rekommenderat, dock bara medvetet en gång, men undermedvetet har det 

säkerligen hänt ett flertal gånger. Lina menar att hennes självkänsla inte påverkas av andra 

bloggare för hon menar att självkänslan sitter väldigt djupt inne i individen. Hon menar att 

bloggvärlden är väldigt ytlig, men själv får hon mycket positiv respons från bloggläsare i 

form av komplimanger. Detta påverkar hennes självförtroende men inte hennes självkänsla. 

För att hon är äldre och hennes identitet påverkas inte av detta, hon vet redan vem hon är.  
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Lina hoppas att hon inte påverkar sina läsares självkänsla, åtminstone inte på något negativt 

vis. Dock har hon märkt en viss påverkan genom kommentarerna i bloggen, men hennes 

förhoppningar är att det endast är på det ytliga planet. Hon menar själv att hennes blogg är 

ytlig och hon har inga ambitioner på att påverka någon på djupet. Lina tror att hon påverkar 

sina läsares livsstil och deras konsumtionsvanor då hennes främsta ämnen i bloggen är hälsa 

och shopping.  

 

”Människor tar till sig information, vare sig det är medvetet eller undermedvetet och jag tror givetvis 

att jag har påverkat människors konsumtionsvanor när de läser om allt jag köper, det tror jag 

verkligen!” (Lina 11/4 2011). 

 

Det blir undermedvetet hos läsaren att ta till sig mina tips, även om de kanske inte reflekterar 

över det. Dock anser hon att det är läsarens eget val att gå in på en blogg. Lina drar en 

parallell till tv-reklam där du matas med reklam i pauserna utan att själv välja om du vill ta 

till dig det som sägs eller inte. På frågan om vad bloggfenomenet kan tillföra samhället tror 

hon att det ytliga utseendefixerade idealet har ökat och detta har medfört att vi konsumerar 

mer skönhetsprodukter. Det tror hon har bidragit till att det är mer accepterat att bättra på sitt 

utseende med till exempel plastikkirurgi och liknande ingrepp idag.  

Lina anser inte att hennes beteende förändrats just på grund av bloggen utan att det är en 

naturlig del av livet att förändra sig och sitt sätt att leva på.  

Någon direkt skyldighet att vara en förebild känner inte Lina av men hon är inte en sådan 

person som uppmanar andra till ett negativt beteende. Det handlar för många andra bloggare 

om att sprida ett bra budskap via sin blogg för att de har så pass många unga läsare som är 

lättpåverkade. En person som bloggar bör försöka hålla sig neutral och inte vara allt för 

extrem i sin framtoning. För att de yngre läsarna sällan har hittat sig själva, det är bra om 

bloggaren inte påverkar dem i allt för hög grad.  

Lina menar att bloggvärlden inte ska tas på allt för stort allvar utan den bör tas med en nypa 

salt. Då det inte finns några begränsningar i vad man får skriva om och inte har några källor 

till informationen.  

Lina anser att man påverkas av bloggvärlden, hon tror att bland dem unga läsarna är det 

främst självkänslan som påverkas, men bland dem äldre tror hon att det är självförtroendet 

som påverkas allt mer.  
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”Det är väldigt olika hur man kan vara en bra förebild, det handlar om det här med att sprida bra 

budskap, men sedan är det ju väldigt individuellt om vad som är bra för en och en annan kan det ju 

vara riktigt dåligt för” (Lina 11/4 2011). 

 

Lina Börjesson 16/3 2011 

(http://borjessonlina.blogspot.com.26/4 2011) 

 

Utsidan 

Något av det dummaste man kan göra mot sig själv, är att jämföra sig själv med andra. 
Man är den man är, och det kvittar vad man än gör, så kommer man ändå aldrig att bli någon 
annan än sig själv. 
Jag tycker så himla synd om människor som granskar andra människors yttre, och som i ren 
avundsjuka försöker eftersträva samma utseende. 
Tycker att man istället skall fokusera på sina egna unika och vackra drag, och att man istället 
ska försöka förstärka sitt egna yttre till det positiva. Visst, vill man ändra på något litet, som 
sina naglar, eller sina fransar, eller kanske hårfärgen, så är det helt ok. Men att verkligen vara 
missnöjd med allt, och att försöka förändra precis allt, är faktiskt sjukt. Det är verkligen 
jättehemskt att det finns människor som är helt besatta av att förändra sig själv, så mycket 
som det bara går. 
 
 

Den tredje respondenten är Madeleine:!

 

 
”Jag har skrivit vissa inlägg i min blogg om grupptryck, till exempel försökt plantera en liten tanke 

hos någon som kanske inte tänkt så. Jag är ju väldigt öppen och tycker inte om trångsynta tankar så 

jag försöker få folk att öppna sina sinnen lite och på det sättet påverka” (Madeleine 12/4 2011). 
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Madeleine driver livsstilsbloggen Pixiebob, där skriver hon om vardagslivet och spännande 

saker som händer i hennes omgivning. Madeleine började blogga år 2008, mest för att det var 

ett roligt sätt att fördriva tiden på. Hon försöker blogga två till tre gånger per dag. Hennes 

mål med bloggen är att ha det som en öppen dagbok där hon försöker förmedla vissa tankar 

ut till hennes läsare, främst kring att folk är allt för trångsynta och att de borde vara mer 

öppensinnade. Vad hon kan minnas har hon aldrig köpt någon vara som en bloggare 

rekommenderat, men hon påpekar ändå att hon säkerligen gjort det undermedvetet någon 

gång. När bloggfenomenet kom påverkades hennes självkänsla i allt större grad än idag när 

hon är äldre och mer säker på sin egen identitet och den person hon är.  

En aspekt till hur mycket en person påverkas ligger i hur mycket tid man lägger på att läsa 

bloggar.  

 

”Jag vet att när jag läser bloggar aktivt har jag mer inspiration och är mer benägen till att shoppa. 

Så jag är 100 % säker på att det påverkar min konsumtion” (Madeleine 12/4 2011). 

 

Madeleine menar att när hon är inne i en period och läser många bloggar påverkas hon mer 

och är mer benägen att shoppa och inspireras till nya saker, än om hon inte skulle läst 

speciellt många bloggar. Bloggfenomenet kan medföra att samhället blir mer stressat efter 

den blogg hysteri som var för ett tag sedan. Madeleine menar att alla bloggade och att det var 

en stor hets kring att man var tvungen att dokumentera allt för att sedan kunna blogga om 

det. Något positivt med bloggarna är att man kan sprida inspiration och hitta motivation för 

att ta sig ur olika livskriser. Som ett exempel tar hon upp en vän som lider av anorexia som 

bloggar om sin sjukdom och hur hon stegvis blir bättre.  

Madeleine säger att en offentlig person har ett ansvar för att sprida ett bra budskap, för att det 

är många yngre som läser bloggar som inte förstår att de inte kan lita på allt som skrivs. De 

yngre tjejerna tar mer än gärna efter sin idol, därför måste bloggaren föregå med ett gått 

exempel.  

 

”De stora bloggerskorna förmedlar budskapet att de är unga förebilder och att de kan lyckas. De kan 

driva flera företag och förmedla att, jag är snygg, smart och framgångsrik. De har kommit långt och 

det tycker jag är en bra förebild” (Madeleine 12/4 2011). 

 

En bloggare kan vara en riktigt bra förebild, för att många av de stora bloggarna är yngre 

tjejer som har lyckats bra med sin karriär. Bloggare kan förmedla att en ung tjej inte behöver 
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vara modellsnygg och inte speciellt smart utan kan vara vackra och smarta samtidigt. 

Madeleine vill påpeka att nästan alla de stora bloggarna driver sina bloggar som företag och 

därmed kan anses som bra förebilder.  

 

Madeleine 10/6 2010 

(http://pixiebob.blogg.se. 26/4 2011) 

 

Eau de Parfum 

Har precis kommit hem från fika på stan med Johanna. Inne på Kicks fick jag syn på min 
favoritparfym som jag har haft svårt att hitta både där och i andra butiker. Min flaska här 
hemma är slut, så det var bara att köpa medan man ser den liksom. Älskar doften. Kenzo 
Amour heter den. Köpte även en ny mascara. En klassiker!  
 

6. Analys 

Nedan knyter vi resultat och teorier samman. Vi har valt att dela in analysen i teman som vi 

tidigare nämnt i frågeställningen. Dem tre olika teman är: konsumtion, livsstil och 

intrycksstyrning. Först kommer vi ta upp bloggen som helhet i det moderna Sverige idag.  

6.1 Bloggen som kulturellt fenomen i dagens samhälle 

Bloggen har idag en betydande roll i många människors liv, de bloggläsare vi intervjuade 

läser bloggar upp till två timmar per dag.  

 

Bloggaren kan använda sig av en fasad som Goffman (2007) talar om. Genom att 

bloggerskan spelar ett skådespeleri för sina läsare kan rollkaraktären vara väldigt ytlig och 

därmed legitimera beteendet att det är okej att bry sig om sitt utseende. Rollen som 

bloggerskan spelar sker på ett omedvetet och ett medvetet sätt eftersom personen som 

bloggar vill framställa sig själv på ett fördelaktigt vis, men kan aldrig riktigt vara säker på 

hur det ser ut i läsarens ögon. Bloggerskan är medveten om att hon påverkar sina läsare, detta 

genomsyrar hela vår studie då alla inblandade har påpekat vikten av att sprida ett bra 

budskap till läsarna. Framförallt om det är många unga tjejer som läser då dessa är mest 

lättpåverkade. Enligt Cooley (1922) har självkänslan sitt centrala användningsområde i det 

offentliga samhället. Det är när individen återspeglar sig själv i andras ögon den upptäcker 

hur andra människor uppfattar en. En person som bloggar blottar sig själv och sina tankar 
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och idéer i allra högsta grad.  Detta medför att självkänslan kan antingen höjas eller sänkas 

beroende på läsarnas reaktioner på bloggen.  

Nygren, Stattin & Våge (2005) menar att genom bloggen kan individen bygga upp sitt 

personliga varumärke och även höja det personliga värdet, till exempel det personliga 

varumärket är idag mer viktigt än någonsin och det kan du stärka genom de flesta sociala 

medierna för att sedan skörda förmåner i det ”vanliga sociala livet”. Bloggerskorna vi har 

intervjuat stärks av alla kommentarer som kommer in till bloggen, både positiva och negativa 

kommentarer hjälper individen att förbättra sin självkänsla.   

 

Hjalmarssons (2007) avhandling visar att tonårsflickor i regel är mer missnöjda med sig 

själva. Det är viktigt att media tar hänsyn till att de unga kvinnorna är mycket lättpåverkade 

och att dem inte visar hur kvinnor borde eller ska se ut. En bloggerska som provocerar och 

skriver ohälsosamma tips på hur du kan bli smalare och därmed lyckligare förmedlar ett 

ohälsosamt budskap till de unga kvinnorna menar Lisa. När media spär på det dåliga 

informationsflödet med kampanjer riktade till unga kvinnor med ohälsosamt smala modeller. 

Hjalmarsson (2007) menar att det inte går att skydda sig från att omedvetet påverkas av alla 

intryck.  

6.2 Konsumtion 

Livsstil och modebloggar bygger till stor del på att rekommendera varor och tjänster av olika 

slag. Baumans teori på makronivå förklarar konsumtion från olika vinklar. Om bloggläsaren 

väljer att konsumera eller ej är inget bloggaren kan påverka. Enligt Bauman handlar fler och 

fler på internet som tidigare handlat i vanliga butiker (Bauman, 2008).  

I vår enkätundersökning kan vi se att det var cirka 14 % som ansåg sig handla mer på nätet 

efter att de börjat läsa bloggar. Vi kan inte fastställa om dessa personer skulle konsumerat på 

internet om de inte läst bloggar, vi får anta att den marknadsföring som bloggerskan gör för 

olika klädesplagg spelar in i hur de handlar (Diagram 8). Det är cirka 77 % som läser bloggar 

dagligen, men med varierande utsträckning på antalet tillfällen per dag bland våra 

respondenter. De flesta läser bloggar en till två gånger per dag (Diagram 1). Bauman (2008) 

menar att vi människor konsumerar omedvetet kontinuerligt. Det kan göra att bloggläsarna 

inte anser att de påverkas av vad bloggerskan skriver och rekommenderar i sin blogg, när de 

är ute och handlar kan deras tips ligga undermedvetet och påverka. Bland våra respondenter 

är det 69 personer som någon gång medvetet köpt en vara som en bloggare rekommenderat 

(Diagram 5). Moa som är en av bloggläsarna menar att hon medvetet köpt en vara som en 
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bloggerska rekommenderat när hon hade ett erbjudande på sin webbshop på en vara som hon 

ändå tänkt köpa och den var till ett bra pris.  

Madeleine berättar att när hon läser många bloggar flitigt är hon mer benägen att shoppa när 

hon är och handlar. Hon inspireras även till nya klädes- och smink kombinationer som hon 

tidigare inte reflekterat kring. Madeleine är väldigt säker på att konsumtionen påverkas av 

andra bloggare. 

Bauman (2008) talar om tre olika känslor som ingår i konsumtionsbeteendet nämligen 

begära, behöva och längta efter. Det är några av de känslor som många bloggerskor 

eftersträvar att ge sina läsare. Lina har märkt en viss påverkan bland läsarna på hennes blogg 

genom kommentarer som kommit in till bloggen. Dock rekommenderar hon ofta 

skönhetsprodukter och liknande på sin blogg, vilket tyder på en viss önskan från hennes sida 

om att läsarna ska känna ett begär och en längtan efter att konsumera.  

En av respondenterna i enkäten säger att en bloggerska kan vara en inspirationskälla till kost, 

mode och hälsa. Hon gillar även när bloggarna ger tips på hur man som ung kvinna kan få 

bättre självkänsla. 

Stina anser att en blogg kan förändra en persons liv om hon har dålig självkänsla. Det är bra 

att ha någon att se upp till som en förebild. Moa tar till exempel upp att en bloggerska skrivit 

en bok som endast riktar sig till unga tonårstjejers självkänsla. 

Lina menar att vi idag är mer utseendefixerade och att det är accepterat i samhället att vara 

lite fåfäng. Hennes mål med bloggen är att sprida inspiration till läsarna i form av 

nytänkande kring hälsa och skönhet. Bloggfenomenet har helt klart bidragit till denna 

acceptans i samhället, frågan har lyfts fram i media. Cooley (1922) menar att genom positiv 

respons som en bloggerska kan få från sina läsare så stärks individens självkänsla, detta 

motiverar bloggerskan att fortsätta sprida sina tankar och idéer offentligt. Alla de 

bloggerskor vi intervjuat menar att med ett växande antal läsare följer ett växande ansvar, 

angående vad man skriver och vilket budskap som förmedlas via bloggen.  

Detta bekräftas av enkäterna då de som är ”storkonsumenter” av bloggar ofta visar tendenser 

till att i högre grad bli påverkade. De flesta enkätrespondenterna anser att deras fritid inte 

påverkas av att läsa bloggar. Dock är en konsekvens av bloggläsande att man spenderar mer 

tid vid datorn (Diagram 7). 

6.3 Livsstil 

De flesta av våra enkätrespondenter anser inte att deras livsstil har förändrats, men det är 

cirka 20 % som har fått en förbättrad livsstil genom hälsosammare mat och mer träning 
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genom inspiration från bloggar. En annan faktor som påverkat deras livsstil är att cirka 16 % 

har börjat shoppa mer. Många påverkas av att se hur mycket bloggerskan handlar och följer 

därefter med på konsumtionståget (Diagram 9).  

. 

Stina från intervjuerna med bloggläsarna menar att hennes självkänsla påverkas positivt när 

hon går in och läser en specifik blogg då hennes bilder är väldigt omgjorda, och man ser att 

hon inte kan stå för hur hon ser ut på riktigt. Bloggerskans dåliga självkänsla och viljan att se 

perfekt ut får Lisa att må bättre och hennes självkänsla påverkas inte av bloggerskans yttre 

syn på sig själv.   

Det kan även vara ett behov av att tillfredsställa sin umgängeskrets outtalade krav om att ha 

det senaste modet för att passa in som både Simmel och Hjalmarsson tar upp. 

Simmel (1997) menar att vi människor har ett behov av att tillfredsställa oss själva och vår 

omgivning, detta gör vi genom att vi är ”snälla” mot vår omgivning i hopp om att det ska 

återspeglas på oss själva i en senare situation. Hjalmarssons (2007) syn på detta beteende ur 

en annan synvinkel, är att individen anpassar sig efter symboler och saker för att passa in i 

olika situationer i omgivningen. Det blir för individen en uppoffring som individen senare 

hoppas på ska återspeglas i form av positiv respons från umgängeskretsen. Många 

bloggerskor menar att kommentarerna är ”kryddan på moset” det är dem som ger bloggandet 

en mening. I bloggvärlden är feedbacken oerhört direkt och konkret och läsarens möjlighet 

att vara anonym medför också att folk vågar säga vad de tycker och tänker. 

Boel utrycker att det är få av de som går in och läser som sedan kommenterar, knappt 1 % 

vilket Boel tycker är trist för då vet hon inte om de som läst förstått hennes skämt eller tyckt 

att det var roligt.  

 

De flesta som svarat på vår enkät läser mode och livsstilsbloggar (Diagram 3), bloggarna 

handlar ofta om en person och livet den lever eller klädstilen bloggerskan har (Diagram 6). 

Det blir ofta ganska personligt och därför kan man med Simmels (1997) teori om snällhet se 

att bloggerskan försöker att få tillfredsställelse genom att skriva bra tips på sin blogg. De 

bloggerskor vi intervjuat har inte som mål att förändra sina läsares livsstil, utan snarare vara 

en inspirations källa till ett hälsosammare liv. Bloggläsarna som vi intervjuat håller med om 

att det är peppande att läsa om att bloggerskan håller sig i form, de inspireras då till att gå 

och träna själva.  

Cooley (1922) talar om att självkänslan är väldigt komplex och personlig. Jaget utvecklas 

genom hela livet och genomgår en ständig förfining hos den vuxna människan. Lina säger 
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under intervjun att hon tror att självkänslan sitter djupt inne hos individen och att den inte 

påverkas av bloggvärldens ytlighet. Hon får däremot mycket beröm och komplimanger på 

bloggen som stärker hennes självförtroende.  

Däremot menar hon att självförtroendet kan påverkas för att det är en yttre del i 

personligheten. Goffman menar att den offentliga roll som bloggerskan visar utåt sett i 

bloggen är den bild som bloggerskan hoppas att läsarens ska ”köpa”. Därmed luras läsaren 

till att tro på en verklighet som bloggerskan skapar. En verklighet som är mycket mer än bara 

bloggen. Goffman (2007) talar om den bakre regionen, det som bloggerskan undanhåller för 

sina läsare, det privata livet.  

En enkätrespondent svarade att bloggvärldens felaktiga bild gör att unga tjejer får en 

snedvriden bild av hur en tjej ska vara. Detta kan leda till att många får en bristande 

självkänsla när de läser bloggar. Stina, en av bloggläsarna tar upp hur fel det kan bli när vissa 

bloggerskor talar om dieter och kroppsideal för att alla människor är vi olika och ser olika ut.   

Madeleines blogg verkar för att öppna upp läsarnas sinnen och förmedla tankar kring 

trångsynthet och grupptryck, därmed förmedlas budskapet att man bör vara mer öppensinnad 

som person.  

Cooley (1922) tar upp hur jaget utvecklas genom kommunikation med andra och att det gör 

att individen använder det sociala ”jaget” i interaktion med omgivningen.  

När bloggfenomenet blev stort i Sverige hade Madeleine svårt att veta hur hon skulle tolka 

denna ström av information vilket resulterade i att hennes självkänsla påverkades. Med tiden 

utvecklades hennes identitet och hon lärde sig att hantera informationen från bloggarna. Som 

Cooley (Ibid) beskriver växer vårt sociala jag genom kommunikation med andra.  

6.4 Intrycksstyrning 

Goffman (2007) använder sig av begreppet fasad i sin teori. Vi kan se att bloggerskorna vi 

har  intervjuat använder sig av en viss roll i sitt framträdande då bloggerskan visar en sida 

utåt sett men en annan sida för sina närstående, alltså den bakre regionen. Lina tar upp hur 

viktigt det är för bloggerskan att hålla sig neutral i sin framtoning i bloggen. Detta för att de 

yngre tjejerna som läser inte ska påverkas allt för mycket då de är i en osäker fas i livet, och 

inte riktigt hittat sig själva. De unga tjejerna förstår inte att allt en bloggerska skriver inte är 

den största sanningen menar Stina, utan de tror på det som de läser.  

En av enkät respondenterna menar att bloggerskan har ett ansvar att vara en förebild för att 

inte påverka yngre kvinnor negativt om de skriver opassande saker.  
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Boel har en kortare distans till sin bakre region, hon skämtar om vardagliga saker utan att 

skämmas. Dock avslöjar hon inte allt för mycket om sig själv och sitt privatliv utan anser att 

privatlivet lämnas utanför bloggen. Det som är på datorn det stannar där säger hon, när hon 

stänger av sin dator är hon inte längre roliga BoelBitar utan bara vanliga Boel som 

bloggläsarna inte känner. Goffman (2007) menar att interaktionen är fastbunden och sker 

endast på samma fasta plats, i detta fall är det Boels blogg som är arenan för framträdandet.  

 

Madeleine visar mycket av sin klädstil på bloggen genom att rekommendera sina läsare olika 

plagg och produkter, detta är en del av den personliga fasaden som Goffman (2007) talar om 

som en del i den stora fasaden.   

Den rådande statusen är mycket direkt då läsaren får information om vad Madeleine har för 

klädsel just idag, eftersom hon ofta lägger upp bilder på detta och berättar vart hon köpt 

kläderna. Detta gör även Lina när hon köpt något nytt och även hon visar upp dagens klädsel 

för sina läsare. 

Bloggerskan är den som har initiativet att föra en konversation med läsaren, då det först och 

främst är en kanal för bloggläsaren att uttrycka sina tankar och idéer (Goffman, 2007).  

Bloggerskorna vi intervjuat är överens om att framgång genom provokation inte är önskvärt, 

alla kunde kännas vid att det finns vissa bloggar som inte tar sitt ansvar som förebilder, trots 

stort antal läsare. Dock riktar sig våra intervjuade bloggerskor många komplimanger till flera 

av de större bloggerskorna i Sverige och menar att många av dem fyller en viktig funktion i 

många unga kvinnors liv. Exempelvis säger Madeleine att många av de stora bloggerskorna 

är bra förebilder för att de har lyckats väldigt bra karriärmässigt, även om inte alla är 

modeller. De visar att alla kan lyckas bara man vill och kämpar för det. 

Däremot nämner Stina att det är många som tror att de kan bli rika på bloggandet men det 

funkar inte så. Det sporrar många till att försöka i alla fall, men inte många som lyckas. 

Många får fel bild av att skriva en blogg, att det är väldigt lätt men skenet kan bedra. 

 

Genom att unga kvinnor läser vissa provocerande bloggar och ser en retuscherad bild på en 

nästintill omänsklig figur och luras att tro att det är verkligheten. Det kan skapa en skev 

självbild hos den unga läsaren.  

En annan av respondenterna i enkäten skriver att bloggvärlden kan påverka unga tjejer både 

positivt och negativt, dock menar hon att det till största del är negativt för att allt som 

bloggerskorna skriver inte är sant. Det förstår inte alla som läser utan de tror på den skapade 

låtsasvärlden som bloggerskorna påstår sig leva i.  
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Som Cooley (1922) skriver så finns det olika stadier i hur vi som personer uppfattar 

interaktionen med andra. Boel strävar efter att i bloggen visa att det är helt normalt att inte 

vara helt perfekt hela tiden. Det är viktigt att man som bloggerska visar även den oglamorösa 

sidan om att man faktiskt går och handlar mat och att man kan skämta om vardagliga saker. 

Boel vet inte innan om andra kommer att förstå hennes skämt, men det är en risk hon får ta. 

Hennes självuppfattning är att skämtet hon nyss lagt ut på bloggen är fantastiskt, medan en 

läsare som bara går in och läser bokstäverna och inte ser det humoristiska i det kan 

missuppfatta hela skämtet och kanske till och med ta illa vid sig.  

7. Slutdiskussion 

Nedan kommer vi avslutningsvis redovisa våra reflektioner kring vårt resultat. Vi avslutar 

med en diskussion angående genomförandet av undersökningen utifrån våra synpunkter.  

!

Det finns idag rekord många bloggar och fenomenet kan ha nått sin spets, åtminstone om 

man ser till de unga bloggande kvinnorna som driver de största mode och livsstilsbloggarna. 

Det är inte många som endast lever på att blogga utan de har oftast företag som de driver vid 

sidan om. Bloggerskorna är förebilder för många unga kvinnor som går på gymnasiet. 

Eftersom arbetsmarknaden ser ut som den gör lockar en karriär i rampljuset många till att 

börja blogga. Vissa använder sin blogg som en marknadsföringskanal av sig själva när de 

söker ett nytt jobb, men det kan för många vara ett problem om de varit allt för personliga i 

sina texter på bloggen. Detta är något som bloggerskorna tar upp som både positivt och 

negativt under intervjuerna i frågan om vad bloggandet kan tillföra samhället idag.  

 

Vi har kommit fram till att våra respondenter konsumerar mer på internet när de läser 

bloggar, detta tror vi beror på att många av våra respondenter är flitiga bloggläsare. Många 

av respondenterna medger att deras tid vid datorn har ökat sedan de började läsa bloggar. Vi 

tror att det är en oundviklig faktor att det spenderas mer tid vid datorn och att individen 

inspireras att handla mer på nätet eftersom både bloggarna och annonsörerna på bloggen 

marknadsför internet-handel.  Individen utsätts hela tiden för information i samhället.  

Just på internet är det otroligt lätt att impulsshoppa då du bara behöver trycka på annonsen 

för att kunna ta del av dem erbjudandena som marknadsförs i kampanjen. I vår enkätstudie 

visade det sig att cirka 25 % anser att deras beteende har förändrats till att börja shoppa mer 
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på internet och i butiker sedan de började läsa bloggar. 

 

Enkäterna visar att cirka 77 % läser bloggar dagligen. Vi tror att siffran är så hög eftersom 

det är ytterst aktuellt och att bloggarna får väldigt mycket plats i det allmänna rummet i 

samhället. De största bloggaerskorna i Sverige idag riktar sig till tjejer som är 16-18 år 

gamla, detta påverkar också då de som skriver bloggarna är i samma situation som många av 

dessa unga kvinnor som läser bloggarna. Lina visar ofta hur hennes konsumtion ser ut på 

hennes blogg. Detta påverkar även de unga kvinnorna att vilja konsumera mera då bilden 

som ges i bloggen är att individen blir lycklig av att konsumera. Responsen på sådana inlägg 

där Lina tipsar om produkter är positiv, hon får mycket beröm och komplimanger från 

läsarna.  

Boel tar upp hur viktigt det är att bloggerskan är en bra förebild då det kan få allvarliga 

konsekvenser om bloggerskan förmedlar en snedvriden bild om sig och hur en kvinna bör se 

ut till sina läsare. Boel menar att det är bra om bloggerskan visar att en individ inte måste 

vara perfekt hela tiden då hennes mål med bloggen är att öka frispråkigheten i det offentliga 

rummet. Även Lina och Madeleine berättar i sina intervjuer om vikten av att vara en god 

förebild, men även att vara neutral för att inte påverka de unga kvinnorna allt för mycket.  

Vi håller verkligen med om detta, för att en felaktig bild av bloggerskorna kan ha stor 

betydelse för de unga kvinnornas självbild. Det är otroligt viktigt med en bra förebild i den 

unga kvinnans process att utveckla sin identitet och självkänsla. Vi och alla respondenter 

som intervjuats till den här studien menar att individen är mer lättpåverkad desto yngre den 

är.   

 

Vi kan se att majoriteten av respondenterna läser livsstil och modebloggar, de flesta tror även 

att deras vänner läser denna typ av bloggar. Vi tror att det kan vara så eftersom dessa två 

kategorierna är de som är störst just nu. Lina berättar i sin intervju om ökat intresse för hälsa 

och skönhetsvård. Detta leder till det ökade läsarantalet på framförallt mode- och 

livsstilsbloggar. Hela 60 % har fått någon form av förändrad syn på mode bland våra 

enkätrespondenter. Även det kopplar vi till att mode och livsstilsbloggarna är de populäraste 

bloggarna och därmed ger någon form av vinkel på det mode som just nu är aktuellt. Vilket i 

sin tur påverkar tjejernas nöjdhet med sig själva eftersom det blir en bekräftelse av att se det 

som man konsumerat är eftertraktat i samhället, därigenom stärks en ung kvinnas 

självkänsla.  
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Dagens samhälle är väldigt utseendefixerat och det är mer accepterat med plastikkirurgi och 

att vara fåfäng menar Lina. Även Madeleine kan bidra till en ökad skönhetsfixering när hon i 

sitt inlägg rekommenderar en parfym och berättar om den. Boel däremot går helt emot detta 

och kan istället skämta om olika vardagliga situationer som i blogginlägget ovan, där hon 

erkänner att hon inte tränat det senaste halvåret. För att sedan beskriva sin upplevelse av gym 

besöket med en genomgång av de olika stereotyperna som möjligen kan påträffas när en 

individ besöker gymmet. En stor igenkännande faktor är det som gör att läsaren kan se det 

komiska i hennes beskrivning av en helt vardaglig sak, som att gå till gymmet.  

Det kan ibland vara lite av en uppförsbacke för bloggarna när läsarna missförstår personen 

bakom bloggen, läsarna tror att de känner den riktiga individen och inte bara karaktären som 

spelas. De flesta bloggerskorna har väldigt många saker som de aldrig skulle skriva om på 

sin blogg, och detta gör att du som läsare aldrig riktigt lär känna individen bakom bloggen 

utan det är en markant gräns mellan virtuellt och vardagligt liv. 

7.1 Hur vi ser på arbetet 
Vi har i arbetet använt oss av metodtriangulering, detta har fungerat bra och vi har fått ut 

mycket material att arbeta med. Genom detta arbetssätt har vi fått en bredare bild av 

undersökningen och vi anser att vi har lyckats få fram mer information än om vi endast 

skulle valt att arbeta efter en metod. Dock kan vi medge att det varit en utmaning att arbeta 

på detta vis då det varit tidskrävande och svårt att få tag på respondenter. Vårt urval har 

därför blivit lite förändrat med tiden då vi från början hade avsikten att göra undersökningen 

enbart i Halmstad. Dock fick vi utöka vårt urval genom att dela ut enkäter även i Laholm, 

men detta kan vi nu i efterhand glädjas över då vi fick ett otroligt bra bemötande och respons 

på våra enkäter. 

Enkäten kan vi nu i efterhand se på med lite nya ögon då vi sett en del brister i den som 

kunde undvikas genom noggrannare förarbete. Det var en stor utmaning för oss att både göra 

och arbeta med resultatet från enkäterna då vi anser att vi inte hade tillräckliga kunskaper 

inom området sedan tidigare.  

Intervjuerna med bloggerskorna har varit varierande, vi har utgått från samma intervjuguide, 

men fått fram väldigt olika data eftersom de vi valt att intervjua driver helt olika sorters 

bloggar. Tanken från början var att vi skulle intervjua tre bloggerskor med liknande bloggar 

och läsarantal, men eftersom det var svårt att få fram respondenter blev urvalet tre olika 

bloggar.  

Vi intervjuade även tre bloggläsare, dessa var i ungefär samma ålder. Det var en viktig del i 
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arbetet att få en bredare syn på hur läsaren upplever bloggens betydelse för dem.  

Vi känner dock att detta berikat och gett oss en bredare syn på fenomenet blogg.  

Nu i efterhand ser vi hur mycket vi lärt oss av detta projekt och vi känner oss nöjda med 

slutresultatet.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det hade varit intressant att se samma undersökning ur ett annat perspektiv, till exempel 

bloggens betydelse för unga killars självkänsla.  

 

Det hade även varit intressant att se bloggens betydelse ur en annan synvinkel, exempelvis 

nätmobbing, men även se om vårt resultat har utvecklats eller förändrats om fem år. Dels för 

att bloggen är så aktuell idag.  

 

!

 

!

!
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sociologi på högskolan I Halmstad. Vi ska skriva vår C -

uppsats nu i vår och är därför väldigt intresserade av att veta vad just du tycker om 

bloggar och deras påverkan på dig som ung kvinna i dagens Samhälle. 

 

Vi har valt ut tjejer som går på olika gymnasieskolor runt om i Halmstad och Laholm. 

Vi inriktar oss på tjejer för att vi tror att många bloggläsare främst är unga kvinnor. 

Många av de populäraste bloggarna skriver för en målgrupp som är unga kvinnor i 

dagens samhälle. 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

 

Vid varje fråga finns en anvisning om hur många svars alternativ vi vill att du ska 

kryssa i, var vänlig och följ dessa. 

 

Självklart är det frivilligt att fylla I enkäten men vi ser gärna att du är med och bidrar 

till vår C- uppsats då ämnet är högst aktuellt och spännande. 

 

Vi kommer att finnas till hands under tiden ni fyller i enkäten, har ni ytterligare frågor 

är ni välkomna att ställa dessa till oss!  

 

Mvh Carolina Bengtsson & Martine Damm 
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Ålder? 
 
_____År 
 
Hur många gånger per dag läser du bloggar? 
(Välj ett alternativ) 

o Aldrig 
o 1-2 
o 3-5 
o 6-8 
o mer än 8 

 
Hur länge har du läst bloggar? 
(Välj ett alternativ) 

o Aldrig 
o Mindre än 1 år 
o 1 - 2 år 
o 3 - 4 år 
o Mer än 4 år 

 
Hur mycket tid lägger du ner på att läsa bloggar? 
(Välj ett alternativ) 

o Mindre än 30 min 
o 30 - 60 min 
o 1 - 2 timmar 
o Mer än 2 timmar 

  
Har du någon gång köpt en vara som en bloggare rekommenderat? I så fall 
vad? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Kläder/skor 
o Heminredning 
o Skönhetsprodukter 
o Livsmedel 
o Nej, jag har aldrig köpt något 
o Annat 
 

 
Vilken typ av bloggar läser du? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Mode 
o Livsstil 
o Prylar 
o Heminredning 
o Hälsa 
o Annat 
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På vilket sätt påverkar bloggaren din självkänsla? 
(Välj ett alternativ) 

o Jag mår jättebra 
o Jag mår ganska bra 
o Ingen påverkan alls 
o Jag mår ganska dåligt 
o Jag mår jättedåligt 

 
Vilken typ av bloggar läser dina vänner tror du? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Mode 
o Livsstil 
o Prylar 
o Heminredning 
o Hälsa 
o Annat 

 
 
Hur har bloggaren fått dig att förändra din livsstil? 
(Välja ett eller flera alternativ) 

o Jag har börjat träna 
o Jag har börjat äta hälsosammare mat 
o Jag har börjat shoppa mer 
o Jag har börjat träna mindre 
o Jag äter mer ohälsosam mat 
o Ingen påverkan 
o Annat 

 
 
På vilket sätt påverkar bloggaren din fritid? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Jag fikar oftare ute 
o Jag spenderar mer tid vid datorn 
o Jag inspireras till att själv blogga 
o Jag har börjat med nya fritidsaktiviteter 
o Jag har fått nya vänner genom bloggar 
o Ingen påverkan 
o Annat 
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Hur har du förändrat din syn på mode genom intryck från en bloggare? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Jag är mycket mer medveten  
o Jag är mer medveten 
o Jag bryr mig mindre 
o Jag bryr mig inte alls  
o Ingen påverkan 
o Annat 
 

 
 
Hur har ditt beteende förändrats sedan du började läsa bloggar? 
(Välj ett eller flera alternativ) 

o Jag tänker mindre på vad jag köper 
o Jag handlar mer i butiker 
o Jag handlar mer på internet 
o Jag har blivit mer medveten om mitt utseende 
o Ingen påverkan 
o Annat!

 
!

 
På vilket sätt kan en bloggare vara en förebild? 
(Skriv gärna ner förslag) 
 
 
 

 
!
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Bilaga 2 
Intervju guide bloggerskor 

1. Ålder? 

2. Vill du vara anonym? 

3. I genomsnitt hur många gånger per dag bloggar du? 

4. Hur länge har du bloggat? 

5. Hur mycket tid lägger du ner på att läsa bloggar? 

6. Varför började du blogga?  

7. Vad är målet med din blogg? 

8. Har du någon gång köpt en vara som en bloggare rekommenderat? i så 

fall vad? Gör du det ofta? 

9. Har du någon gång rekommenderat en vara på din blogg? Gör du det 

ofta? 

10. Vilken typ av bloggar läser du? 

11. Påverkar andra bloggare din självkänsla? 

12. På vilket sätt tror du att du påverkar dina läsares självkänsla?  

13. På vilket sätt tror du att du påverkar dina läsares livsstil?  

14. Tror du att bloggare kan påverka läsarens konsumtionsvanor? 

15. På vilket sätt kan en blogg förändra en individens liv?  

16. Vad kan bloggfenomenet tillföra samhället idag?  

17. Hur har ditt beteende förändrats sedan du började läsa bloggar / själv 

blogga? 

18. Ser du dig själv som en förebild?  

19. På vilket sätt kan en bloggare vara en förebild? 

20. Hur ser andra på ditt bloggande?  

21. Övriga synpunkter om bloggare och bloggandet i Sverige.  

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
Intervju guide bloggläsare 

1. Ålder? 

2. I genomsnitt hur många gånger per dag läser du bloggar? 

3. Hur länge har du läst bloggar? 

4. Hur mycket tid lägger du ner på att läsa bloggar per dag? 

5. Hur kommer det sig att duläser du bloggar? 

6. Vilken typ av bloggar läser du? 

7. Har en bloggare fått dig att må bättre / sämre angående ditt: Utseende? 

Träning? Shopping? Kosthållning?  

8. På vilket sätt tror du att din livsstil förändras av att läsa bloggar? (Tex 

shoppar mer, mer tid vid datorn, nya vänner genom andra bloggar, 

tränar mer?) 

9. Tror du att bloggare kan påverka läsarens konsumtionsvanor? 

10. Har du någon gång köpt en vara som en bloggare rekommenderat? I så 

fall vad? Gör du det ofta? 

11. Har du upplevt att en vara som en bloggare rekomenderat tagit slut i 

butiken om du velat köpa den? 

12. På vilket sätt tror du att bloggar påverkar unga tjejers självkänsla?  

(Både fysiskt och psykiskt) 

13. På vilket sätt kan en bloggare förändra en individs liv?  

14. Vad kan bloggfenomenet tillföra samhället idag?  

15. På vilket sätt tror att ditt beteende förändrats av att läsa bloggar? (Tex 

shoppar mer, mer tid vid datorn, nya vänner genom andra bloggar, 

tränar mer?) 

16. Ser du en bloggare som en förebild för dig och andra unga tjejer? 

17. På vilket sätt kan en bloggare vara en förebild? 

18. Hur ser andra på ditt bloggläsande? (t.ex. vänner, familj) 

19. Övriga synpunkter om bloggare och bloggandet i Sverige.? 
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