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Abstrakt 
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 = En kärlekshistoria utan ände - En studie kring medie- och modebranschens möjliga påverkan 

på unga kvinnors klädkonsumtion. 
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Examinator: Lena Ewertsson 

 

 

Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap, grundnivå, 61-90 hp.  

Högskolan i Halmstad. 

 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning studerande kvinnor 20-25 år vid 

Högskolan i Halmstad baserar sin klädkonsumtion utifrån de modetrender som dagligen visas i 

media. 

 

 

Metod: Enkätundersökning som genomförts med ett slumpmässigt urval av studiens målgrupp, 

studerande kvinnor 20-25 år, kvalitativ djupintervju som genomförts med en respondent från 

målgruppen. Samt två kvalitativa telefonintervjuer som genomförts med två chefredaktörer inom 

mediebranschen.       

 

 

Resultat: Samtliga av studiens kvalitativa intervjuer visar att en tydlig samverkan mellan 

skribenter för modebloggar, medie- och modeföretag samt konsumenter existerar. Detta samtidigt 

som studiens målgrupp inte finner sig påtagligt påverkbara vad gäller deras val och konsumtion 

av kläder från medias dagliga rapporteringar kring mode.  

 

 

Nyckelord: Mode, trender, konsumenter, bloggar, påverkan, mediebranschen status. 
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1. Inledning 
Mode och kläder har i stor sett fascinerat människor sedan människans begynnelse. 

Kungligheter och överklassen har tidigare fungerat som trendsättare vars modekläder 

endast var avsedda för denna typ av samhällsgrupp. Idag har dåtidens trendsättare 

ersatts med modetrendiga, offentliga eller icke offentliga personer. Samtidigt som 

dessa i dag är tillgängliga att bäras upp av människor från alla typer av 

samhällsgrupper. Nutidens spridning av mode är någonting som studien har valt att 

uppmärksamma för att kunna skapa en god inblick kring modets betydelse för 

människor. Detta genom att kartlägga och utforska det band som finns och som 

binder samman medieföretag, modeföretag, annonsörer och konsumenter, etc 

(Kawamura, 2007: 4).  

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning studerande kvinnor, 20-25 år vid 

Högskolan i Halmstad baserar sin klädkonsumtion utifrån de modetrender som 

dagligen visas i media.  

Studien undersöker modebloggar samt modetidningar. Med anledning av 

modebloggens snabba utveckling, från att vara en liten uppstickare till att visa sig 

vara en avgörande maktfaktor i medie- och modebranschen, har det lagts betydligt 

större vikt vid denna uppkomling. Vi valde att undersöka modebloggar med 

anledning av att det numera är en snabbare väg för modeföretag att nå ut till sina 

konsumenter då en modeblogg ofta uppdateras flera gånger om dagen. Modebloggar 

når troligtvis också en bredare målgrupp än modetidningar då prisklasserna av kläder 

och produkter kan vara något lägre än vad som visas modetidningar. I dag kan mode 

alltså utan tvekan spridas effektivare genom modebloggar, därför kändes det naturligt 

för oss att mer djupgående undersöka modebloggen (Soxbo, 2010). Vi vill med vårt 

metodval veta om målgruppen finner sig påverkade av vad de läser och ser i 

modebloggar.  

 

Det betyder inte att modetidningar uteslutits i studien, utan att modetidningar mer 

nämns som något förbigående under avsnittet som berör modets spridning och 
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historia. Då vi valt att undersöka både modetidningar, mer på ytan samt djupgående 

kring modebloggar, har vi kunnat jämnföra hur modets spridning har sett ut och hur 

det ser ut i dag. Detta görs genom att undersöka vilka bloggar som är aktiva på nätet 

och vilka företag som väljer att samarbeta med dessa. Företag som är verksamma 

inom mode och mediebranschen. Spridningen av mode undersöker vi bland annat på 

grund av att PR-byråer samt andra kommersiella intressenter vanligtvis kan ligga 

bakom modebloggars innehåll (Soxbo, 2010). Detta då dessa ofta skickar ut gratis 

produkter till bloggare som provar produkterna för att sedan förväntas att skriva om 

dessa.  

Vi vill med studien skapa oss en uppfattning kring hur konsumenten agerar vid mötet 

av medias dagliga rapportering kring mode i främst, modebloggar, men även i 

modetidningar. Och hur dess klädval ser ut utifrån rapporteringarna.  

 

1.1 Studiens problemområde  

Unga kvinnor möts dagligen av åsikter och tankar om mode i debattforum, till 

reklamannonser och bilder i bloggar och tidningar. I vilken utsträckning väljer 

studiens målgrupp att hänföras av de modetrender som visas i media? 

 

2. Bakgrund 
Mode defineras som det dominerade dräktbruket i ett samhälle i en specifik tid. Mode 

är resultatet av att stora grupper anammat vissa kulturella värderingar som 

kontinuerligt förändras. Modebegreppet innefattar vissa extra lockande värden som 

kläderna förses med och som stimulerar konsumenter. Konsumenterna föreställer sig 

att de får dessa extra värden när de komsumerar trendiga klädesplagg (Kawamura, 

2007: 20). I studien är det just dessa ”extra lockande värden” som vi vill undersöka 

med vår målgrupp. Vilka värden vill målgruppen nå, vad får ett värde att bli intressant 

och vem är det som lockar till dessa? Hur stor inflytelse har egentligen media, 

modebloggar och modetidningar kring allt detta? 
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2.1 Modets spridning 
Modesystemet skapar symboliska gränser mellan vad som är mode och vad som inte 

är mode och bestämmer också vad som är den ligitima estetiska smaken. 

Modeproducenter, inklusive designers och representanter, fungerar som modets 

agenter vilka var och en arbetar för att en smak skall defineras och som sedan 

förverkligas i form av färdiga kläder. Nyckeln till grunden av modetrender är utan 

tvekan designers. De spelar en viktig roll i modesystemets upprätthållande, 

reproduktion och spridning. Utan designers blir inte kläder mode. Designers är 

självklart inte ensamma i produktionsprocessen av kläder, utan många personer är 

också involverade, som till exempel reklam- och PR-konsulter (Kawamura, 2007: 

117). Men för att icke glömma är det ändå designskaparna som är stjärnorna i 

modeproduktionen (Kawamura, 2007: 93). 

 

Enligt Kawamura består modesystemet av två stycken delar. Den första delen är 

designers som ofta deltar i de större modevisningar i modestäder som exempelvis 

Paris, London och New York. Dessa designers har ofta en stark profil som etablerar 

sig som smakdomare och som omger sig med den andra delen som består av 

modejournalister, moderedaktörer, annonsörer och PR-konsulter (Kawamura, 2007: 

118f). 

 

Acceptansprocessen 

Vid den tid där skribenter, PR-byråer, modeföretag och annonsörer, etc 

uppmärksammat en modetrend, är trenderna beroende av en acceptansprocess. 

Acceptansprocessen fokuserar på individuellt beslutsfattande som innebär hur många 

personer som tar till sig och anammar trenderna. Processen inkluderar en mängd olika 

faktorer. Dels formell kommunikation, som är massmedia. Dels personlig 

kommunikation, som kommer från den som hittils följt trenden till dem som kan 

tänkas anamma den. Och dels övertalande påverkan som kommer via 

konsumentstyrande personer och andra pådrivande krafter. Samt i vilken grad 
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nyheten kommuniceras från en grupp människor till en annan (Kawamura, 2007: 

121).  

 

Den generella tolkningen är att designers tvingar på allmänheten ett nytt mode för att 

få fart på marknaden och omsättningen. Men för att skapa en modeidé är 

modeföretagen en viktig del i processen eftersom de konstant sammarbetar med 

designers som skapar mode som idé. Konsumenten vill alltid ha det senaste modet 

och följa detta då det finns ett stort intresse bland konsumenterna (Kawamura, 2007: 

118f). Konsumenters intresse för mode och konsumtion baseras på hur individer 

påverkas av och ingår i det sociala systemet i samhället. Många sociala och 

psykologiska fakorer kan med andra ord spela in och påverka hur konsumenterna 

uppfattar och ser på nya modetrender (Kawamura, 2007: 119). 

 

2.1.1 Modevisningar 
En modevisning kan definieras som en presentation av mode med hjälp av levande 

modeller. Modevisningarnas betydelse är ett verktyg som bara har ett enda syfte, 

vilket är att sälja varor. Modevisningar måste ha ett visst underhållningsvärde för att 

kunna hålla kvar publikens intresse. En modevisning kan även arrangeras för ett PR-

syfte, på grund av att bygga upp relationer som i ett senare skede kan ge ett 

ekonomiskt utbyte. En modetrend skapas och marknadsförs mot återförsäljaren, som 

tar ut sortimentet. Modetrenden visas i modepressen och framställs som 

oemotståndlig för kunden som i sin tur går till en butik och införhandlar trenden. 

Återförsäljaren är den avgörande faktorn eftersom konsumenten måste kunna se, få en 

känsla för och prova plagget innan ett köp genomförs. Marknadsförning kräver att 

kundens behov identifieras. Reklam vänder sig till konsumenten och inriktar sig på att 

skapa ett behov av mode, men det är kläderna som ska tillfredställa behovet. 

Modevisningar har utan tvekan en stor betydelse för modets spridningsprocess. 

(Kawamura, 2007: 134).  
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2.1.2 Media 
En annan viktig del i proccessen där nya modetrender ska presenteras och accepteras 

av allmänheten är den del där journalister ska skriva kring nya modetrender i media. 

Men då mode många gånger ses som ett lyxigt och ytligt ämne har ämnet inte varit 

tillräckligt seriöst för att figurera i de ”riktiga” nyhetstidningarna tidigare. Emellertid 

spelar pressens modereportage en stor roll för modets spridning.  

 

För att designers skall kunna bli kända och berömda behöver de bli legitimerade av 

folk som har makt och auktoritet att påverka redaktörerna som skriver för de stora 

modetidningarna. Ett erkännande från dem betyder att designers blir respekterade och 

får en bekräftelse på sin begåvning. Vid det skede där designers blir erkända i media 

ges de en viss status, likt konsumenterna som även de klättrar upp ett steg i 

statusstegen i samband med konsumeringen av trenderna (Kawamura, 2007: 126). 

 

Modetidningar 

Modetidningar har en viktig funktion att fylla genom att de direkt tjänar 

modeindustrins intresse. De sprider ideér och inspiration kring de senaste trenderna 

och stilarna för att stimulera försäljningen av de senaste stilarna. Konsumenter 

informeras om modemässiga kläder, modemässiga kroppar, modemässiga ansikten 

och modemässiga personligheter (Kawamura, 2007: 128). 

 

Modejournalister 

Modejournalister skriver för dagstidningar och deras reportage når ut till en bred 

allmänhet. En av de mest kontroversiella frågorna gällande massmedias rapportering 

är konflikten mellan reklaminslagen och det redaktionella materialet. Till följd av att 

massmedia oftast finansieras mer av annonsörerna än av abonnenter, kan det vara 

svårt för journalister att opartiskt rapportera kring modenyheter. Designers hör till 

modereportagens förmånstagare eftersom tidningarna genom dem kan få sina namn 

kända. Detta samtidigt som det är via annonsintäkterna som modetidningarna många 

gånger hålls vid liv. Det ömsesidiga beroendeförhållandet uppmuntar inte till 

opartiska modereportage (Kawamura, 2007: 128f). 
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2.1.3 Modebloggar 
Ett syfte med en blogg kan exempelvis vara att rapportera kring nyhetsrapporter, att 

förmedla kunskap, åsikter, skvaller eller för att publicera rent dagbokskrivande 

(Våge.m.fl, 2005:9). De bloggar som själva studien intresserar sig för befinner sig 

närmast den traditionella dagbokskrivande bloggen i kombination med en fotoblogg 

och går vanligtvis under beteckningen modeblogg. En modeblogg är ofta skriven av 

en person som finner ett stort intresse för konsumtion av varor, investering i form av 

tidningsläsande och eftersökande av kläder och accessoarer som för tillfället är det 

mest moderna på marknaden. Utöver detta bloggar dessa personer gärna om 

exempelvis, vilka platser som är inne att besöka på semestern, vad för yrke man bör 

arbeta inom, samt vilka författare, filmer, formgivare, klädskapare och produkter som 

är värda att lägga på minnet för att kunna följa modetrenderna (Holmberg, 2008: 

257). Dessa modebloggare lägger stor fokus vid att dokumentera nya modetrender i 

form av självtagna bilder på varje dags nya klädesoutfit tillsammans med ett 

textinlägg för att beskriva för läsarna vad för kläder de kan se på bilderna.  

 

År 2006 startades 100 000 bloggar varje dag, världen över (Våge.m.fl, 2005:6). 

Analytikerna spådde att modebloggarna skulle dö ut helt år 2007, men modebloggar 

fortsatte istället att öka under år 2008 då det fanns 133 miljoner av dessa. Antalet 

bloggar i Sverige är svårt uppskatta, men på Bloggtoppen.se finns det cirka 3. 600 

modebloggar registrerade. Och vi en annan portal, vid namn Bloggportalen.se, finns 

19. 000 registrerade modebloggar (Våge.m.fl, 2005:6).  

 

Den vanligaste modebloggaren är en kvinna mellan 16-25 år och ju längre ner man 

kommer i åldrarna desto vanligare är bloggandet. Den nya tidens modebloggare söker 

ett kändisskap, de vill bli igenkända och ”vill bli någon”. Därmed är anonymitet inte 

längre vanligt bland dessa modebloggare. Modebloggandet har gått från ett 

fritidsintresse till en föreställning, där modebloggerskan är 

skåderspelerskan/modellen (Soxbo, 2010).  
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Sveriges  första  modeblogg –  Annas  blogg feat  Mel  E  
Internationellt sett hade modebloggen sin födelse runt år 2002. Men i Sverige fick 

modebloggen sitt verkliga genombrott år 2006. Sveriges allra första modeblogg 

grundades år 2003 av två bibliotikarier vid namn Anna Kågedal och Malin Essén. 

Dessa hade ett gemensamt intresse för mode. Modebloggen hette från början Annas 

blogg men efter att Malin ständigt lade sig i innehållet i hennes modeblogg, bestämde 

sig Anna för att bjuda in sin kollega, Malin, som medförfattare i bloggen. 

Modebloggens namn blev då istället Annas blogg feat Mel E där de tillsammans skrev 

om saker inom området mode, skönhet och konst. I deras modeblogg skrevs det mest 

om saker som Anna och Malin såg på stan, i butiker och i skyltfönster. De gav även 

tips om utförsäljningar och utställningar att gå på. Anna och Malin hade aldrig något 

kommersiellt intresse med bloggen, vilket var medvetet. Syftet med bloggen var inte 

heller att få många läsare utan var avsedd för egna anteckningar och för att dela med 

sig med andra som var intresserade av samma saker. Men när antalet modebloggar 

börjat öka runt år 2005, började även läsarsiffrorna vid Anna och Malins blogg att 

öka, vilket gjorde det ännu roligare och motiverande för bibliotekariena att uppdatera 

bloggen. Dock fick aldrig Anna och Malin samma uppmärksamhet och erkännade 

som de nuvarande modebloggerskorna får. De blev aldrig inbjudna till någon av 

världens modeveckor i bland annat New York, detta till skillnad från de nuvarande 

modebloggerskorna, som ofta får inbjudningar till dessa evangemang. Runt år 2006 

insåg modebranschen fördelarna med modebloggare och PR- experter ändrade 

modebranschens strategier. Numera sitter dagens modebloggare på första raden på 

modeveckornas modevisningar (Soxbo, 2010).  

 

I dag är den svenska modebloggsfären världsunik. Ingen annanstans har unga kvinnor 

som skriver om sitt modeintresse fått så mycket tillbaka. Hundratusentals läsare per 

vecka, annonsintäkter, nya vänner och faktiskt hela karriärer. Modebloggarna pryder 

tidningsomslag, är modeexperter i tv och blir offentliga människor (Soxbo, 2010).  
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2.1.4 Från modetrend till konsumtion 
När mode når det stadium då individer väljer att anamma ett mode och börjar 

konsumera det, omvandlas det till modekläder. Utan ett mottagande och en 

konsumtion är inte mode som kulturell produkt fullständig. Produktionen påverkar 

konsumtionen och konsumtionen påverkar i sin tur produktionen  

(Kawamura, 2007: 36).  

 

2.1.5 Konsumtionshistoria  
Den moderna konsumtionsmodellen har sitt ursprung i Frankrike och vid Frankrikes 

kungahus, före revolutionen och särskilt under Kungen Ludvig XIV stormaktstid 

mellan år 1638 till 1715. Ludvig XIV var känd som en stor konsument av överdådiga 

kläder, utsmyckningar och inredningar. Något som ledde till att Ludvig XIV i dag är 

mer känd för sin extravaganta livsstil än för de stora militära, religiösa och politiska 

händelserna som skedde under hans regeringstid (Kawamura, 2007: 142). Lyxen var 

ett sätt att ge uttryck för hans politiska makt. Galamiddagar, fester, baler och de 

övriga kungliga framträdandena, ingick alla i ett kalkylerat system vars syfte var att 

stärka den politiska makten (Kawamura, 2007: 143). Denna kungliga konsumtionsstil 

finns inte längre kvar, men de nutida konsumenterna är aktivare än någonsin. Och den 

konstanta driften av att köpa och konsumera samt uppleva njutningar och känslor som 

modetrender för med sig är tillgängliga för människor inom fler samhällsgrupper.  

 

2.1.6 Konsumtion och social status  
Det finns två stora studier som belyser modekonsumtionens och 

konsumtionsprocessens betydelse. Teoretikerna, George Simmels samt Thorstein 

Veblen. Simmels påstådde att mode spelar en synnerligen stor roll i många 

människors försök att lyda de motstridiga krafterna i det sociala klassskillnaderna. 

När individer med låg status började anamma de med högre status och dess modestil, 

tvingades de med högre status att hitta nya modetrender. Med andra ord, 

statusmarkörer. Veblen och Simmels är relativt lika i sina studier, men Veblen ansåg 

att människor skaffade sig ägodelar för att tävla med andra människor där mode och 
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kläder används som symboler för samhällställning och social status (Kawamura, 

2007: 152). Veblen hade tre stycken huvudrubriker i sina studier, nämligen: 

Iögonfallande konsumtion, Iögonfallande slöseri och Iögonfallande sysslolöshet. Med 

Iögonfallande konsumtion menas att människor konsumerar för att imponera på andra 

och på samhället i största allmänhet. Att visa upp en köpkraft är det lättaste sättet att 

utnyttja modets symbolfunktion menar Veblen (Kawamura, 2007: 152). 

Iögonfallande slöseri innebär att man demonstrerar sin goda ekonomi genom att ge 

bort eller förstöra egendomar. Iögonfallande sysslolöshet är ett tydligt bevis på att 

man lever ett liv långt från de vanliga arbetande människorna, då man visar att man 

kan bära kläder som gör fysiskt arbete omöjligt. Denna sorts klädsel markerar att 

bäraren tillhör den icke arbetande klassen (Kawamura, 2007: 152).  

 

Veblen relaterar även modebegreppet till kvinnors sociala ställning. Veblen menar att 

kvinnor, allt mer konstruerades som objekt för beskådan, även när de blir kulturellt 

osynliga. Hustrur och döttrar fick förr i tiden i en hög grad tjänstgöra som 

visningsobjekt på den sociala scenen; den borliga mannens förmögenhet och prestige 

förevisades i hustruns och döttrarnas elegans, medan dessa åtog sig den oändligt 

ansträngande sysslolösheten som förväntades av ”damer”.  

 

Veblens teori om i ögonfallande konsumtion eller konkurrerande imitation är delvis 

aktuell i dagens samhälle. Människor imiterar de högre socialt rankade människorna 

och tävlar med denna samhällsgrupp. Människor kan också välja att imitera någon de 

beundrar, utan att hans eller hennes status är i åtanke (Kawamura, 2007: 153). I 

dagens samhälle är det artister, modeller, skådespelare/skådespelerskor, kungligheter, 

modebloggerskor och andra typer av offentliga människor som dagligen syns i media 

och som ger modeinspiration till människor. En sådan imitation har samma resultat 

som den konkurrerande, men motivationsfaktorn är en helt annan. Modemässig 

klädsel måste vara avundsvärd och åtråvärd; annars skulle inte konsumenten anamma 

ett nytt mode eller ha ambitionen att klä sig modemässigt (Kawamura, 2007: 153) 

 



Josephine Olsson 

Sophie Strömstedt-Segerdahl  

2011-05-19 

 

 10 

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning av studenter på C-uppsats nivå har inte påträffats kring studiens 

område som intresserar sig för sambandet mellan mode, media och konsumtion, ett 

samband där människan och konsumenten fungerar som en av faktorerna till ett 

maktbaserat samband. Vi har alltså inte kunnat finna forskning som beskriver 

specifika faktorer som uppkommer mellan modeföretag, modebloggare, journalister 

och klädbutiker, etc. För mellan dessa områden finns relationer som vi i studien vill 

undersöka närmare. Vi vill förstå sambandet mellan dessa och avslöja hur relationen 

mellan dessa kan vara betydelsefulla för målgruppens konsumtionsval.   

 

Däremot påträffades en tidigare skriven C-uppsats från Uppsala Universitet med titel, 

En studie om modebloggars påverkan på konsumenters agerande, skriven av två 

kvinnliga studenter inom den företagsekonomiska instutionen vid Uppsala 

Universitet. Studiens titel innefattar snarlikt det som vi vill undersöka med denna 

studie. Och just den del som innefattar, hur konsumenters agerande ser ut efter att ha 

varit i kontakt med modebloggar. Dock är C-uppsatsen som är genomförd vid 

Uppsala Universitet endast fokuserad på modebloggar och hur dessa kan ha en 

påverkan på konsumenters agerande (Bandh, Kastås: 2009). Någonting som skiljer 

sig från denna C-uppsats där fokus ligger på att studera både modebloggar samt 

modetidningars möjliga påverkan på unga konsumenters agerande. Detta i 

kombination med studiens teori som använder sig av teoretikerna, Pierre Bourdieu 

och Thorstein Veblen. Utifrån teorin har vi, till skillnad från den nämnda uppsatsen 

vid Uppsala, kopplat ihop Veblen´s dåtida teori kring konsumtion och status till 

nutidens målgrupp och dess konsumtionsbeteende. Samtidigt som kopplingar sker till 

Veblen, nämner vi också Bourdieu som delvis går i Veblen´s spår och som belyser 

makt och konsumtion i ett samhälle där samhällets överklass har en maktpåverkan.  
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4. Teori 
Studiens teoriavsnitt presenterar forskare med en sociologisk inriktning där dessa 

undersöker maktförhållanden i samhället som på olika sätt speglar av sig i människan. 

Detta i form av människans val av att ingå i vissa sociala kretsar eller dess val av att 

klä sig efter olika modetrender. Teoretikern i studien har valts på grund av att deras 

intresseområden och studier troligtvis kan appliceras på målgruppens aktuella 

tankesätt och beteende. Teoretikernas begrepp är begrepp som fortfarande kan vara 

aktuella i dagens läge, vilket är särskilt intressant.   

 

Studiens teoriavsnitt presenterar teoretikerna Pierre Bourdieu och Thorstein Veblen 

som intresserar sig för ämnena sociologi, filosofi, ekonomi, konsumtion och 

samhällsklasser. Framförallt den samhällsklass benämns som överklassen.  

 

4.1 Pierre Bourdieu  
Sociologen Pierre Bourdieus texter behandlar relationer och hur olika agenter och 

instutioner förhåller sig till varandra på olika sätt. När vi talar om ämnet mode och 

klassmarkörer inom modet, menar Bourdieu att kulturen spelar en avgörande roll för 

samhällets makt- och statusförhållanden. Han menar att det är genom människans 

praktiker som de sociala relationerna och smakerna reproduceras. Med andra ord, vad 

människan väljer att bära upp för kläder och vad människan väljer att läsa för sorts 

litteratur eller lyssna till för sorts musik. Vilken typ av klassbakgrund en människa 

har uttrycks genom dessa smaker i människans praktiker. Valet av klädval, musik, 

mat och film, etc regleras alltså genom människans uppväxtförhållanden snarare än 

genom någon slags biologi. På så sätt upprätthålls samhällets makt- och 

statushierarkier. Bourdieus forskning inriktar sig främst mot de högre 

samhällsskikten, vilket är samma skikt eller grupper som många människor menar har 

ett styre över vilka modetrender och klädesplagg som skall anses vara inne respektive 

ute (Holmberg, 2008: 208).  
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4.1.1 Veblen i förhållanden till Bourdieu  
Pierre Bourdieu intresserar sig likt teoretikern Thorstein Veblen för överklassen i 

samhället och hur dessa uttrycker sig genom konsumtion av dyra varor och kläder. 

Veblen menar likt Bourdieu att de kläder som en människa bär upp förmedlar vilken 

samhällsklass som denne tillhör. Däremot riktar Veblen stor kritik till överklassens 

leverne där han anser att människor tillhörande denna samhällsklass innehar ett icke 

respektabelt ekonomiskt beteende. Veblen menar att överklassens ekonomiska 

beteende innefattar ett slöseri av pengar på onödiga och dyra produkter och kläder 

som inte tjänar samhället till. Överklassens beteende tillför enligt Veblen ingenting 

till samhället, då dessa enbart väljer att konsumera istället för att arbeta likt 

människor tillhörande restrerande samhällskikt. Veblen påpekar också att den 

onödiga konsumtionen har en negativ påverkan på världens miljö, där överklassen 

utmanar jordens resurser. Detta för att helt göra slut på dessa. En annan del som åter 

igen är värd att nämna, och som Veblen uppmärksammar i sin forskning är som 

nämnt i avsnittet kring modetrender och konsumtion hans teori kring, iögonfallande 

konsumtion. Denna teori handlar om människans vilja att genom klädval och 

konsumtion av dyra produkter skapa sig ett erkännande och samtidigt visa att man har 

råd att spendera pengar på dyra kläder och produkter.  

 

4.1.2 Kapitalvärden  
I Bourdieus forskning används vanligtvis begreppet kapital i Bourdieus studier. 

Någonting som kan betyda något i stil med, värden, tillgångar och resurser och som är 

någonting som kan erkännas av andra människor. Inom begreppet kapital använder 

Bourdieu tre olika kapitalformer i sin teori.  

 

Ett av kapitalen är symboliskt kapital, som exempelvis kan betyda att en människa 

som besitter höga betyg vid en prestigefylld skola eller en människa som har ett extra 

vagant yrke som innefattar en viss status. Den mest välkända formen av kapital är, 

kulturellt kapital, som genom ett modernt exempel kan vara den svarta polotröjan 

som med förkärlek bars upp av universitets- och reklammänniskor (Holmberg, 2008: 



Josephine Olsson 

Sophie Strömstedt-Segerdahl  

2011-05-19 

 

 13 

209). Polotröjan kan i detta fall anses som ett kulturellt kapital då den symbolerar 

förmågan att känna till vad som gäller i vissa sociala sammanhang, vilket signalerar 

konsten att kunna klä sig rätt. En annan form av kapital är socialt kapital, som i 

korthet kan beskrivas som, relationer i form av kontakter. Inom området som rör 

mode kan detta kapital handla om att en människa känner ett flertal av de centrala 

agenterna inom modevärlden. I Bourdieus värld är det just de nämna kapitalformerna 

som olika grupper av människor strider om. Vad gäller området som handlar om 

mode menar Bourdieu att samhällets lägre skikt hela tiden är intresserade av att 

befinna sig i ett högre skikt med hjälp av de modetrendigaste kläderna. Människor 

från de lägre samhällsskikten eftersöker konstant nya sociala markörer som det högre 

skiktet använder sig av. Men samtidigt som de lägre skikten försöker att använda sig 

av samma markörer, kommer det högre skikten att vilja söka sig efter nya sociala 

markörer för att på så vis urskilja sig från de lägre samhällsskikten  

(Holmberg, 2008: 209). 
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5. Metod 
Studien har använt sig av en metodtriangulering där kvalitativa metoder samt en 

kvantitativ enkätundersökning har genomförts. Enkätundersökningen har genomförts 

med målgruppen och dem kvalitativa metoderna har genomförts i form av en 

djupintervju med en respondent inom målgruppen. Samt två telefonintervjuer som 

genomförts med två respondenter, arbetandes inom mediebranschen. En triangulering 

har gjorts med anledning av vår tro att detta kan ge en bredare svarsfrekvens.  

 

5.1 Målgrupp 
Målgruppen är kvinnliga studenter mellan 20-25 år vid Högskolan i Halmstad. 

Målgruppen valdes med anledning av att vi som gjort studien, själva befinner oss 

inom samma åldersgrupp som målgruppen. Vi trodde därmed att vi lättare kan 

relatera till målgruppen. Dels fanns också målgruppen mer tillgänglig då många 

kvinnor som studerar vid Högskolan i Halmstad befinner sig inom åldersguppen.  

 

5.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen gjorde det möjligt för oss som forskare att nå vår målgrupp på 

effektivast sätt med givna svarsresultat som ramar in de ämnesområden som studien 

inriktar sig på.  

 

Studiens enkätundersökning genomfördes med åtta frågor kring mode, media och 

konsumtion riktade till studiens målgrupp och gav oss totalt 660 svar. För att få 

kontakt med målgruppen användes Högskolan i Halmstads enkätverktyg, Quick 

Search
1
. Sammanställningen av enkätsvaren gjordes automatiskt via Högskolan i 

Halmstads enkätverktyg. Vilket medförde att en procentform klart och tydligt kunde 

redovisas vid det tillfälle då samtliga enkätsvar slutligen kunde samlas in.  

 

 

 

                                                 
1
 Bilaga 10.1 Enkätundersökning 
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5.3 Kvalitativa intervjuer  
En metod som vi också använt oss av är kvalitativ metod. Inom kvalitativ metod är 

forskaren intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper som en företeelse har. 

Kunskap i sin tur om dessa kvaliteter eller egenskaper hjälper forskaren att förstå en 

företeelse. Om en forskare exempelvis vill skapa sig en förståelse kring varför en 

människa väljer att ta sitt eget liv, behöver forskaren sätta sig in i denna människas 

situation och känna hur denne uppfattar världen, sitt liv och sitt jag (Bjereld. m.fl, 

2009: 118). Likt det som Bjereld påpekar är det viktigt för forskaren att kunna sätta 

sig in i en annan människas situation, någonting som vi vill uppmuntra och ta hänsyn 

till i studien.   

 

Därför genomfördes studiens kvalitativa intervjuer dels med en repspondent som 

ingår i studiens målgrupp och som gjordes under cirka 15 minuter där åtta stycken 

intervjufrågor om mode, media och konsumtion besvarades.
2
 Intervjufrågorna var 

liknande de frågor som ställdes via enkätundersökningen, men med ett tretal frågor 

som byttes ut eller omformulerades för att anpassas till just den tillfrågade 

respondanten.  

De andra intervjuerna genomfördes via telefon tillsammans med två stycken personer 

med en centralt fungerande roll inom mediebranschen. Närmare bestämt, Kanal5s 

chefredaktör för nya medier.
3
, samt chefredaktören för Aftonbladets tidningsbilaga 

och blogg, Sofis Mode.
4
 De centrala rollfigurerna intervjuades utifrån åtta stycken 

likartade intervjufrågor under cirka 10-15 minuter med vardera person. 

Intervjufrågorna byttes ut och/eller omformulerades även här något för att anpassas 

till specifik person, befattning och tillhörande företag. Intervjuer via telefon var för 

studien fördelaktigt, då respondenterna befann sig på en geografiskt avlägsen plats 

(Kvale 2009: 165). 

 

                                                 
2
 Bilaga 10.2 Intervjufrågor vid intervju med respondent inom målgruppen 

3
 Bilaga 10.3 Andreas Davidsson, Kanal5, telefonsamtal 2010-11-11 

4
 Bilaga 10.4 Anna Kult, Sofis Mode, telefonsamtal 2010-11-17 
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Anledningen till varför vi valde att använda oss av både en kvalitativ samt kvantitativ 

metod var mycket på grund av att vi eftersträvade ett brett svarsresultat. Vi kan med 

en kvalitativ gå in mer på djupet och med en kvantitativ metod undersöka något mer 

ytligt. Vi ansåg att en kombination mellan dessa skulle kunna medföra garanterade 

svar.   

 

5.4. Material 
Vi inleder materialdelen med ett större textavsnitt med flera utdrag och citat från 

bloggaren och stylisten Maria Soxbos bok.  

 

Det nedanstående textavsnittet presenterar ett flertal urdrag och citat från Maria 

Soxbos bok - Dagens Outfit från 2010. Utdragen från boken utgör ett 

sekundärmaterial och har används i syfte att ge läsaren, dels en god bild av vad en 

modeblogg är, och dels för att citaten som nämns ger en naturlig, ren och skär fakta 

från den modebloggande världen.   

 

Dagens Outfit innehåller flera intervjuer som genomförts tillsammans med ett antal 

nuvarande samt dåvarande modebloggande kvinnor och skribenter. Intervjuerna ger 

en god förståelse kring hur modebloggsvärlden på internet ser ut och visar flera namn 

på personer som är eller har varit väldigt aktiva inom modebloggsvärlden. Soxbos 

bokinnehål ger en god inblick kring hur modebloggande kvinnor arbetar samt ger en 

god presentation av hur disskusionerna kan se ut kring modebloggar och dess 

skribenter. Soxbos material kan ses som en bra källa för personer som inte är bekanta 

med modebloggsvärlden. Materialet kan fungera som ett sätt att skapa sig en inblick 

kring vilka namn som vanligtvis brukar anges inom modebloggsvärlden och 

anldeningen till varför. Hur modebloggen uppstod i Sverige och vilka som därmed 

satte sina namn på modebloggskartan först. Men framförallt för att skapa sig en 

förståelse kring vad just en modeblogg betyder.  
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Modebloggar 

Debatten om modebloggar och modebloggerskor har pågått ständigt sedan dess 

genombrott. De finns de som ogillar syftet med modebloggar och det finns de som 

älskar dem och deras arbete. Vare sig man hatar eller älskar dem, fyller de onekligen 

en viktig funktion för modeindustrin och för unga kvinnor. Unga kvinnor väljer att 

dagligen besöka modebloggar och inspirerars av de vackra bilderna som finns på 

bloggar. De som har ett modeintresse söker sig till modebloggar för att få en 

uppdatering om det senaste modet. I dagens samhälle är vi beroende av internet, och 

vare sig det är nyheter eller sociala medier, är vi vana att få snabba uppdateringar om 

det vi söker efter. Utvecklingen med modebloggar är en naturlig utveckling av det 

samhälle vi lever i. Vi var tidigare skeptiska till modebloggar, tyckte som många 

andra att det var ett ytligt och onödigt ämne att ständigt rapportera om samt påverka 

unga kvinnor till konsumtion. Men desto mer vi satte oss in i vad en modeblogg är, 

efter våra intervjuer och när vi faktiskt satte oss ner och läste modebloggar, insåg vi 

att det fyller en viktig funktion där de som har ett modeintresse får chansen att få en 

uppdatering kring det som de älskar mest - mode och kläder. De personer som 

intresseras av mode och kläder bör också de få köpa modetidningar, läsa 

modebloggar och fritt föra diskussioner kring mode. Precis som de personer som 

intresseras av teknik och som i sin tur köper tidningar som handlar om teknik, osv. 

(Soxbo, 2010).  

  

Vad gäller modetidningar verkar dessa tidningsförlag inte se modebloggare som 

någon form av hot mot deras verksamhet, utan mer som ett komplement. Som 

chefredaktören Charlotte Flinkenberg för modetidningen Chic har påpekat, att det är 

många modebloggares drömmar att någon gång få chansen att s k r iv a  f ö r  en  

riktig modetidning (Soxbo, 2010).  

 

Ur ett PR- perspektiv fyller modebloggare en viktig funktion för modebranschen. 

Detta pågrund av deras snabbhet o ch  lättillgänglighet. Nu för tiden har som nämnt 

modetidningar en modeblogg anknuten till tidningen, vilket säger mycket om att 
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modebloggen mer och mer har kommit att bli en självklarhet för modetidningar. Som 

tidigare nämnt är Sverige nästan det enda landet i världen där modebloggar blivit en 

så stor succé.  

 

5.5 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen som gjordes via Quick Search gav som tidigare nämnt cirka 

660 svar. Vi utgick från åtta stycken frågor som främst handlade om modebloggar 

och dess möjliga påverkan. Vi fick ut mycket av undersökningen då vi hade en bred 

svarsfrekvens och hade därför mycket att göra tolkningar utifrån.  

 

5.6 Kvalitativa intervjuer  
En kvalitativ intervju har gjorts med en respondent från målgruppen. Den kvalitativa 

djupintervjun genomfördes med en 24-årig studerande respondent från målgruppen. I 

intervjun har vi använt oss av ett fiktivt namn. Detta på grund av att vi valt att följa 

Myndigheten Vetenskapligaråds rekommendationer av anonymisering av privat 

person (VR). Det fiktiva namnet för respondenten i denna intervju är, ”Frida”. 

Rekryteringen gjordes via ett bekvämlighetsurval och genomfördes i respondentens 

hem. Detta för att respondenten skulle kunna känna sig så bekväm som möjligt under 

hela intervjutillfället. Två stycken telefonintervjuer genomfördes även med två 

chefredaktörer inom mediebranschen.  
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6. Analys 
I första delen av analysavsnittet presenteras det som fortsättningsvis framkommer i 

Maria Soxbos bok, Dagens Outfit från 2010. Därefter nämner vi teoretikerna 

Bourdieu samt Veblen som används i teoriavsnittet och förklarar varför dessa 

teoretiker har tillämpats och på vilket sätt. Teoretikerna nämns i följordning i 

teorikapitlet. Slutligen presenteras en analys av samtliga metoder som används i 

studien.  

 

Modebloggerskor  -  ä lskade av  vissa ,  hatade  av andra  
Det finns inte något som har blivit så utskällt och omdebatterat som modebloggen. 

Moralpanik, upprörda krönikörer och personliga påhopp i kommentarsfält är något 

som modebloggare dagligen möts av på nätet och som ingår i den bloggande 

vardagen. Det är främst de modebloggar som blandar ”livsstil och mode” som 

drabbas mest av påhopp, men det finns även renodlade bloggar som också de drabbas. 

Modebloggen Anna blog feat Mel E har fått kritik för att denna blogg till stor del 

handlade om mode. De fick kontinuerligt kommentarer av folk som tyckte att de 

verkade hel intelligensbefriade som spenderade för mycket tid på shopping och kläder 

(Soxbo, 2010).   

 

I Dagens Outfit beskrivs det största problemet vara att journalister blandar ihop 

livstilsbloggare med modebloggare. En av det största livstilsbloggare, Isabella” 

Blondinbella” Löwengrip och bloggerskan Kenza är några av de bloggare som 

ofrivilligt fått stämpeln ”Modebloggerskor” trots att deras bloggars innehåll mest 

handlar om deras personliga liv.  

 

 Aftonbladets journalist, Anna Eklund är en av dem som varit mest kritiska till 

modebloggare och som i ett citat säger: 

 

 - ”Blondinbella, Kenza, Mogi, Kissie- somliga menar att de har makt. Makt att 

ytterligare fördumma världen, möjligtvis. Problemet är inte att blondinbellorna i sig 

utan hela atmosfären som gynnar och uppmuntrar dem att frodas och föröka sig. Har 
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människor alltid gjort så här dumma eller det värre än någonsin? Är modebloggarna 

ett symptom på att svenskar på bred front håller på att förvandlas till idioter när hög 

trafik på bloggen och gratis smink smäller högre än bildning?” – Anna Eklund 

 

Problemet med det som Anna Eklund skrivit i sin krönika är enligt Soxbo att hon 

använder sig av begreppet ”modebloggare” istället för ”bloggare”(Soxbo, 2010:159).  

De modebloggerskor som Eklund nämner i sin text är med andra ord inga 

modebloggerskor, utan istället ”livstilsbloggerskor”.  

 

Från ingenjör  t i l l  modebloggerska  -  Eleonore  Nygårds  
Eleonore Nygårds var Sveriges första heltidsanställda modebloggerska. Hon lämnade 

sitt heltidsarbete som ingenjör vid kärnkraftverket Ringhals för att på heltid arbeta 

med sin modeblogg, Ytligheter. Det var genom en kvinna vid namn, Anna Bansell 

(tidigare VD på Lokalmedia och nu mediachef på Lokaltidningen Malmö) som ville 

ha mer internettrafik till Finnveden-sajterna.  

 

 - ”Jag var bara 23 och tänkte det är ju ingenting, många har ju inte ens börjat 

plugga ännu vid den här åldern. Jag kan testa det här i ett halv år utan att det sabbar 

min karriär som ingenjör”.  

 - Eleonore Nygårds 

 

Det var inget krav på antalet blogginlägg, inga procentuella arvoden beroende på 

antal läsare, inte ens trafikmål. Eleonore fick friheten att göra vad hon ville, men så 

länge det skapade trafik och personer som var villiga att läsa det hon skrev.  

 

Första gången som Eleonore faktiskt insåg att hon hade läsare av sin blogg var 

sommaren år 2005, då Aftonbladet anordnade någonting som hette ”sommarbloggare” 

där de intervjuade olika bloggare som de senare publicerades på Aftonbladet.se. Detta 

var ett initiativ för bloggande skribenter som ville göra sina bloggar 

uppmärksammade. Någonting som Eleonore tog i akt att utnyttja. I och med detta 
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valde Aftonbladet att kontakta Eleonore, vilket visade sig vara tursamt för Eleonores 

bloggstatus.  

 

 - ”De ville att man skulle skicka in en bild och jag hade ju ingen digitalkamera, så 

jag fick låna en på jobbet och springa ut på lunchen för att ta en bild. Dessutom 

rådde det fotoförbud på Ringhals, så jag fick smyga i buskarna…. då fattade jag att 

det faktiskt var någon som läste, för Aftonbladet - shit liksom”.  

 - Eleonore Nygårds 

 

Dock gjorde hon aldrig något för att få besökare, hon bara kommenterade hos de 

andra modebloggar som fanns då. Eleonore hatar siffror, därför var hon inte så 

speciellt intresserad av vad hon hade för besökssiffror. Men trafiken kom och i 

hennes jobb på Finnsveden ingick det även att skriva en krönika varje vecka i 

Finnsvedens olika gratistidningar. Ett mål med krönikorna var att vara en stylist för 

folket så att det skulle våga klä sig per personligt. I samma veva som hon arbetade på 

Finnsveden hörde även svenska MTV i hopp om att få göra en intervju med Eleonore. 

Intervjun med MTV ledde till ett uppdrag som modeexpert i morgonprogrammet, 

”Mycket mera müsli”. Ett uppdrag som innebar att Eleonore varannan vecka fick resa 

upp till Stockholm från Halmstad med fem timmars enkel väg, utan att få betalt, men 

något som Eleonore däremot kände var värdefullt eftersom det för henne kändes stort 

att få vara med i TV. I Stockholm skapade hon en hel del kontakter som ledde till att 

hon sa upp sig från sitt jobb för att år 2006 börja som webbredaktör vid 

modemagazinet och modecommunityt, Modette. Precis som bloggen ”Anna feat Mel 

E” tjänar inte Eleonore något speciellt på sin blogg. Hon orkar helt enkelt inte ta tag i 

den biten. Men poängterar att ifall att någon skulle komma och säga att de tar hand 

om bloggen samidigt som hon får pengar på kontot, så hade hon inte tackat nej.  

 

Nuförtiden arbetar Eleonore Nygårds som varumärksansvarig vid klädkedjan, Monki.  
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Konsumtionshets  
Genom att visa upp allt vad en modebloggerska köper och tilldelats har 

modebloggerskor anklagats för att ha orsakat en konsumtionshets bland unga kvinnor. 

Modebloggerskan, Ebba von Sydow säger att hon själv inte bara hyllar 

plagg/designers utan att hon också kritiskt granskar plagg/designers. Hon tycker att 

man ska säga till när något har en dålig kvalitet samt att man bör skriva ner ett 

varumärke som gör något orättvist. Hon anser att mode-Sverige är relativt litet och att 

det därför är väldigt få som vågar vara kritiska. Hon anser att om alla 

modebloggerskor bara hetsar till fler inköp istället för att uppmana till eftertanke, så 

kan det på så sätt resultera i en konsumtionshets 

(Soxbo, 2010:160).  

 

Modeblogg vs .  modemagasin -  vem vinner?  
Nätets snabbhet har lett till att flera modehus och designers väljer att styra 

nyhetsflöden och direktsända modevisningar via internet. Modetidningen, Glamour´s 

svenska chefredaktör, Jonna Bergh-Wahlström tycker att utvecklingen delvis är 

negativ eftersom det har drivit upp tempot. Någonting som innebär att konsumenten 

kan hinna tröttna på kollektionerna och trenderna innan kläderna ens hunnit säljas i 

butik. I samma stund som modebevakningen på internet har vuxit, har också 

modemagasinen fått flera kopior. De tunga månadsmagasinens makt är försvagad och 

numera kan man se trendrapporter i mindre, tunnare och billigare modetidningar som 

i exempelvis, Sofis Mode och tidningen, Chic. Det är modetidningar som mest liknar 

modebloggerskornas uppbyggnad med shoppingtips och kändisars klädstilar, än 

månadsmagasinen med dess stora konstnärliga bilder och långa texter. 

Veckotidningarna är däremot kvickare och mer lättlästa eftersom allt är mer kortfattat 

och inte speciellt fördjupade. Dock kan inte ens modetidningarna konkurrera med 

modebloggarnas snabbhet (Soxbo, 2010).  
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Chefredaktören för tidningen Chic, Charlotte Flinkenberg säger följande:  

 

 - ”Förut handlande stilinspiration mer om röda mattan och kändisar, eller 

påkostade modefotograferingar i studio. Man ville ha tittgodis och eskapism. Idag är 

det minst lika viktigt för våra läsare att inspireras av folk på gatan med modekoll” 

Charlotte Flinkenberg (Soxbo, 2010: 42ff).  

 

Vid frågan om Charlotte Flinkenberg ser bloggarna som konkurrenter till hennes 

snabbare modemagasin svarar hon följande:  

 

”Ja, de konkurrerar ju om uppmärksamheten och den tid folk väljer att lägga ner på 

att läsa olika saker. Modebloggare erbjuder lättsam underhållning och majoriteten 

av läsarna som växer upp idag är rätt lata, blir snabbt uttråkade och ställer inte 

samma krav på välskrivna artiklar eller korrekta fakta som tidigare.” 

 Charlotte Flinkenberg (Soxbo, 2010: 93).  

 

Att de traditionella månadsmagasinen ska försvinna tror varken experter eller 

konsumenterna. De tror att vi alltid kommer att vilja ha lyxen att sätta oss i soffan och 

läsa ett blytungt modemagasin. Den stora faran är dock att magasinsredaktörer inte tar 

modebloggar på allvar när de i princip har lika stora eller faktiskt större läsarkretsar 

än vad magasinen har. I Sverige har modebloggen däremot nått oväntade höjder där 

samtliga chefsredaktörer är medvetna om modebloggars existens även om de till en 

början inte gav någon större uppmärksamhet till modebloggarna. De två största 

kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet började år 2003 att inrikta sina 

fredagsbilagor mer på mode än vad de tidigare gjort. Expressens fredagsbilaga fredag 

började med Ebba von Sydow vid rodret. Därefter kom Aftonbladets fredagsbilaga 

Klick med Sofi Fahrman som varje fredag skrev om mode- och stilstips. Och som år 

2004 fick sin egna tidningbilaga på Aftonbladet vid namn Sofis Mode (Soxbo, 2010).  

 



Josephine Olsson 

Sophie Strömstedt-Segerdahl  

2011-05-19 

 

 24 

Modetidningen, Plaza magazines chefredaktör Elin af Klintberg erkänner att hon 

först inte la så stor vikt vid modebloggarna. Men desto större grejen med en 

modeblogg blev, fick hon ändra sin inställning:  

 

 - ”Eftersom de flesta svenska modebloggare snarare handlar om modekonsumation 

än om mode trodde jag först att de hörde samman med högkonjunkturen. Nu i 

efterhand kan jag känna mig lite dum som så snabbt avfärdade dessa bloggar som en 

fluga. I min enfald trodde jag att man faktiskt både behövde kunna något om mode 

och samtidigt kunna skriva för att få ett existensberättigande inom mode-Sverige. 

Samtidigt finns det något befriande med att fenomenet lett till att en stor skara unga 

tjejer blivit sina egna chefer och tjänar pengar på att visa sina senaste inköp från 

Topshop. I slutändan kanske det blir moderbloggarna som räddar oss från 

lågkonjunkturen eftersom de shoppar så infernaliskt mycket - och då har cirkeln 

slutits” - Elin af Klintberg (Soxbo, 2010: 96).  

 

Innan modebloggerskarnas födelse hade modepressen fördelen att se modevisningar 

först samt att de fick sitta längst fram vid scenen. En privatbloggare som inte var 

knuten till en tidning eller en TV-kanal bjöds ej in till modevisningar och hade därför 

ingen direkt insyn. Allt som modebloggerskorna då skrev var baserat på vad som 

redan var publicerat någon annanstans. Framförallt i Sverige har modebloggare redan 

från början haft en stark viljekraft att få besöka modevisningar. För några år sedan 

blev de första modebloggerskorna inbjudna till Stockholms modevecka, Fashion 

week by Berns. De blev inbjudna eftersom de var ambitiösa nog att intervjua 

designers, de ville berätta mer än vad som stod i pressmaterialet, vilket är ett guldläge 

för designers. Det senaste året har PR-värdet i att synas i en välbesökt modeblogg 

ökat markant. Numera sitter alltid en rad modebloggerskor längst fram på 

modevisningar eftersom deras egentagna bilder från modevisningar ska bli så väl 

redovisade som möjligt. Vanligtvis så publiceras bilderna från visningarna cirka fem 

minuter efter visningens slut. Då är det ett halvår kvar till modemagasinens 
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bevakning av samma visning går att läsa. Men modejournalisterna verkar inte ha 

något emot att modebloggerskorna finns på modevisningarna (Soxbo, 2010).  

 

Det upplevs inte som att det är någon match om vilket typ av modemedium som är 

bäst, modemagasin och modebloggar verkar leva i symbios med varandra. 

Modebloggar verkar mer ses som ett komplement till modemagasinen, än som en 

konkurrent. Dock tycker såväl chefredaktören på tidningen Chic, Charlotte 

Flinkenberg, precis som Elles chefredaktör, Hermine Coyet- Ohlén, att modebloggar 

är någonting överdrivet. De tycker att det är en lokal uppkomling som har fått mer 

betydelse än vad det faktiskt borde ha fått.  

 

- ”De flesta modemagasin idag har kompletterande verksamhet på nätet, så 

modebloggarna får inte någon form av exklusivitet med sina snabba rapporteringar. 

Om det bara handlar om att se bilder eller korta filmsnuttar från visningar så kvittar 

det kanske varifrån man hittar informationen som läsare. Men vill man ha skarpare 

trendanalyser utan särskrivningar som skriver initierat så får man välja själv vilken 

skribent man ska lyssna på. Sedan bör man ju komma ihåg att den här 

modeblogghypen må vara upplåst i just Stockholm, där det stämmer att 

modebloggarna tränga på front row. Det är ju knappast så på de internationella 

visningarna. Chic är ett av fåtal svenska medier som rapporterar från exempelvis 

Milano, dit vi får biljetter. Man kan även komma ihåg att det inte ligger något 

mervärde i sig för läsaren att skribenter varit på plats på visningen, förutom kanske 

den mer statusmässiga. Det går alldeles utmärkt att kolla alla visningsbilder direkt 

från Style.com eller andra sajter och därför referera till vilka intryck kollektionerna 

givit.” - Charlotta Flinkenberg (Soxbo, 2010: 99).  
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Chefredaktören på modemagasinet, Elle, Hermine Coyet- Ohlén håller med 

Charlotte Flinkenberg.  

  

- ”Det är fortfarande mycket svårt att komma in på de stora modevisningarna i 

utlandet för bloggare om de inte är mycket välkända. Det anses bra mycket viktigare 

att hamna i ett modereportage i Elle än på en blogsida. Den här blogghysterin är inte 

heller lika utbredd i andra delar av världen.”  

- Hermine Coyet- Ohlén (Soxbo, 2010: 99ff).  

 

Hysterin kring det svenska modebloggsfären är unikt och det saknar motsvarighet i 

övriga världen. Däremot har de seriösa, internationella modebloggarna på många sätt 

kommit längre än de svenska. I Sverige pryder kommersiella livstilsbloggarna dagens 

tidningsomslag. Men dock inte stora modemagasin som Elle, utan mer tonårs 

veckotidningar som Veckorevyn eller Frida.  

 

För att avsluta de avsnitt som behandlar Soxbos bok – Dagens Outfit, finner vi nedan 

de teoretiker som tillämpats i studien. I anslutning till detta nämns de material som vi 

som forskare till studien genomfört personligen med enkät- och intervjufrågor samt 

utförliga svar till dessa.  

 

Thorstein Veblen 

Något som är intressant för studien i förhållande till Veblens teori om iögonfallande 

konsumtion är hur målgruppen och därmed konsumenten i samhället agerar efter det 

mönster som presenteras i denna teori. Vad och vem klär sig studiens målgupp för 

och vilket är syftet? 

 

Pierre Bourdieu 

Den tydliga uppdelningen mellan olika samhällsskikt medför möjligtvis ett behov 

från människor av det lägre samhällsskiktet att försöka bli en del av den högre 

kulturen. Detta genom att konsumera modemedvetna kläder eller att studera litteratur 
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böcker som anses tillhöra den högre kulturen för att upprätthålla en plats i det högre 

skiktet?  

 

Det som är intressant att undersöka i studien är, om, hur och när kapitalen är som 

mest värdefulla för målgruppen och för en ännu närmare förståelse, vilka specifika 

kapital som anses vara mest betydelsefulla för det kön och ålder som just denna 

studies målgrupp innefattar. Vad gäller det symboliska kapitalet är det intressant att 

studera vad just studiens målgrupp anser vara ett högt symboliskt kapital och vart 

ifrån dessa tankar kommer. Till hur stor del spelar historiska apsekter in på 

målgruppens tankesätt exempelvis? 

 

Inom den del som rör det kulturella kapitalet finns ett intresse att närmare undersöka 

målgruppens förhållande till just det kulturella kapitalet. Varför anses det kulturella 

kapitalet spela en avgörande roll för att bli respekterad och uppmärksammad inom 

den sociala krets en människa tillhör? Vad är det för klädkoder som anses vara 

respektabla inom de olika samhällsgrupperna och i vilka sammanhang är vissa kläder 

bättre att bära än andra? Och vart samt hur skapas deras klädinspiration? Genom att 

söka svaren på dessa frågor kan metoden av studiens enkätundersökning bidra till en 

förståelse kring betydelsen av det kulturella kapitalet. För att det kulturella kapitalet 

skall ha en form av betydelse, måste det kunna visas upp för andra människor, det vill 

säga människor som ingår i en social krets och som tillsammans utgör vissa normer, 

underförstådda förväntningar och regler i en social gemenskap. Studien finner det 

intressant att studera hur målgruppen medvetet eller omedvetet blir en del av ett visst 

socialt sammanhang och närmare reflektera över vilka faktorer som spelar in då en 

människa accepteras och bjuds in i en social grupp. Frågor som är intressanta att 

möjligtvis få besvarade är vilka typer av sociala sammanhang som innefattar en högre 

status och vad för typ av sammanghang som medför popularitet, enligt målgruppen 

och slutligen, vad är det som gör att högre kapitaltillgångar är värda att eftersträvas 

och behållas? Spelar det höga kapitalinnehavet en viss roll för en specifik målgrupp 
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och en annan roll för en annan specifik målgrupp i samhället? I så fall, vad beror detta 

på?  

 

Genom att använda Bourdieus teorier i studien kan studiens resultat bland annat ge 

flera teorier att grunda resultatet på vad gäller reflektion och analys av det insamlade 

materialet. Bourdieus kapitalbegrepp skulle som sagt, kunna användas i den form att 

man inom målgruppen studerar betydelsen av de olika kapitalformerna. Det vill inte 

säga att man rent ut frågar målgruppen vilken betydelse kapitalen har i väl 

formulerade frågor som rör kapitaltillgångar. Utan att man mer fritt tolkar dess 

betydelse utifrån målgruppens svar på andra frågor som handlar om ämnet mode och 

konsumtion där de omedvetet beskriver kapitalens betydelse för dem själva. På så sätt 

ges inga direkta och tydliga svar, men vi som forskare för studien kan istället göra 

tolkningar utifrån studiens teorier som medför en mer grundlig och djupare tankegång 

och som förhoppningsvis medför ett spännande resultat.  

 

Analys av enkätundersökning  

 

1. Om du skall hitta nya modetrender, var letar du för att finna dessa trender?   

    

 - Är det modebloggar, tidningar, kompisar eller kändisar? 

 

Respondenterna skulle i denna fråga motivera sitt val av modekälla. 

 

Av 660 respondenter som totalt sätt svarade på hela enkätundersökningen, svarade 

633 stycken på denna fråga, varav 348 respondenter motiverade sitt svar i enkätens 

kommentarsfält.    

 

292 av 633 respondenter svarade att den främsta källan för att finna modetrender var 

genom modetidningar. 132 respondenter svarade att modebloggar fungerar som den 

främsta källan. 165 respondenter svarade att kompisar fungerar som en 



Josephine Olsson 

Sophie Strömstedt-Segerdahl  

2011-05-19 

 

 29 

inspirationskälla och endast 44 respondenter svarade att kändisar fungerar som den 

främsta modekällan.  

 

Resultatet som visade att modetidningar var populärast, var för oss väldigt förvånande 

då vi i studiens utgångsläge trodde att modebloggar var främsta inspirationskällan vad 

gäller mode. Detta mycket på grund av att vår omgivning till stor del visar sig vara 

inspirerade av modebloggar just på grund av dess framväxt. Men eftersom 

enkätundersökningen genomfördes utifrån ett slumpmässigt urval, kan enkäterna ha 

skickats ut till personer inom målgruppen med en ointressant inställning till mode och 

kläder. Om enkäterna skulle ha skickats ut via ett strategiskt urval, till en redan 

modeintresserad grupp personer hade möjligtvis enkätsvaren sett annorlunda ut. När 

respondenterna motiverade sina val av modekällor, visade resultatet att tidningar har 

en avkopplande funktion. Respondenterna ansåg att tidningar var en bra 

inspirationskälla på grund av att de visar mycket bilder på kläder tillsammans med 

priset på kläderna. Tidningar är också enligt respondenterna varierande och roliga att 

bläddra i. Somliga svarade att tidningar är mer lättillgängliga då tidningar ofta kan 

ligga framme hos frisören, på gymmet eller kanske på tåget. Andra ansåg att tidningar 

är en mer pålitlig källa än modebloggar. Modetidningar förmedlar också lyx i form av 

dyra kläder, ett lyxmode som verkar attrahera målgruppen i fråga. Däremot var det få 

som positivt motiverade valet av att använda modebloggar som en källa för 

inspiration. Nedan följer två exempel på kommentarer som är mindre positiva till 

modebloggar och som väljer att avstå från att läsa dessa.  

 

”Modebloggar är modeslavar som inte kan ha sin egen stil utan som följer det som är 

trendigt. Tidningar och kändisar spelar ingen roll men kompisar ser man varje dag 

och man får se vad de har på sig. Då får man inspiration och får se plaggen i 

verkligheten och på en riktig människa och inte på en size o modell”. - Anonym 

respondent 

 

En annan kommentar lyder:  
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”Jag skiter i sånt. Jag handlar det som är snyggt.”  Anonym respondent 

 

2. Har du någonsin köpt ett klädesplagg som du aldrig trott du skulle köpt om 

det inte vore för att det visats mycket i media? 

 

Av 660 respondenter svarade samtliga respondenter på frågan.  

 

338 stycken svarade att det någon gång köpt ett klädesplagg på grund av att det visats 

mycket i media, Varav närliggande 332 stycken svarade att det inte har köpt ett 

klädesplagg på grund av den anledningen.  

 

Då svaren visade sig så pass jämnlika, kan man tolka svaren som en aning 

motsägelsefulla. Respondenterna vill i detta fall möjligtvis inte erkänna att det är och 

blir påverkade av medias dagliga rapportering av nya modetrender. Detta möjligtvis 

på grund av att denne är mån om att skydda sin identitet och att denne motvilligt vill 

erkänna att media kan ha en effektiv påverkan på målgruppens val av klädsel. Man 

vill gärna bestämma själv över vad man har på sig för kläder och vad man 

personligen anser som snyggt. Detta kombinerat med att man ogärna påverkas av de 

modetrender som visas genom media.  

 

3. Har ditt köpintresse blivit större efter att modebloggen fått sitt genombrott? 

 

Vid denna fråga svarade 658 av 660 respondenter på frågan, varav 110 stycken 

svarade att deras köpintresse har ökat efter att modebloggar fått sitt genombrott. 548 

stycken svarade att det inte har fått ett ökat köpintresse.  

 

Reflektionerna på frågans resultat är att själva målgruppen och målgruppens 

demografiska profil, det vill säga studenter mellan 20-25 år, kan spela en avgörande 

roll för frågans svar. Detta pågrund av att studenters generella ekonomiska intäkter är 
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små i former av CSN bidrag och CSN lån. I och med detta har målgruppen troligtvis 

inte den ekonomiska möjligheten att konsumera i den grad det möjligtvis skulle vilja. 

Detta kan vara en förklaring till varför majoriteten av respondenterna svarade att 

deras köpintresse inte har ökat. Svarsresultatet kanske skulle sett annorlunda ut om 

frågorna besvarades av en annan målgrupp, möjligtvis något äldre med ett arbete och 

därmed en högre inkomst.  

 

4. Har ditt modeintresse blivit större efter att modebloggen fått sitt genombrott? 

 

 Vid denna fråga svarade totalt sett 659 respondenter, där 160 stycken svarade att de 

har fått ett ökat intresse för mode medans 499 respondenter svarade att det inte har 

fått ett ökat modeintresse. 

 

Detta svarsresultat kan också det ses som något motsägelsefullt, till viss del på grund 

av att modebloggen har fått en så pass stor framväxt samtidigt som hela 

modebranschen fått en större att växa. Man kan säga att det i dagens samhälle rent av 

är omöjligt att undgå den reklam och publicitet som just mode och olika klädtrender 

dagligen får i media.  

 

Svaren skulle som tidigare nämnt även kunna bero på det slumpmässiga urvalet som 

gjordes där icke modeintresserade personer har svarat på enkäten.  

 

5. Har du någonsin köpt en produkt/klädesplagg som egentligen är för dyrt för 

dig i relation till din inkomst efter att ha sett det i en modeblogg? 

 

Här svarade samtliga 660 respondenter på frågan där hela 603 stycken svarade att de 

inte köpt en produkt/klädesplagg som är för dyrt i relation till respondentens inkomst. 

57 stycken svarade att det däremot har gjort det. 
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Precis som i fråga 3 är det förmodligen studenternas stränga ekonomi som även här 

spelar en avgörande roll för målgruppens konsumtion av något dyrare produkter. 

Målgruppen som enkäterna skickades ut till lever och bor förmodligen i Halmstad 

eftersom målgruppen studerar där, något som kan spela en roll i detta sammanhang då 

utbudet av något dyrare butiker är begränsat.  

 

6. Har du någon gång känt dig stressad över att hinna köpa ett klädesplagg som 

du sett i en modeblogg innan det tar slut?  

 

På denna fråga svarade 659 stycken på frågan. Varav 543 stycken inte känt sig 

stressade över att hinna köpa ett klädesplagg innan det tar slut i butikerna, samtidigt 

som enbart 116 stycken känt sig stressade.  

 

Då majoriteten enligt fråga 1 föredrar modetidningar framför exempelvis 

modebloggar är resultatet här inte speciellt förvånansvärt. Detta för att modebloggar 

uppdateras ständigt samtidigt som modetidningar vanligtvis ges ut en gång månaden. 

En anledning kan åter igen vara antalet butiker med dess begränsade utbud av kläder i 

Halmstad där målgruppen befinner sig.  

 

7. Var tror du modebloggare får sin information/inspiration från? 

 

Respondenterna skulle i denna fråga motivera var det tror att modebloggare får sin 

information/inspiration från.  

 

Majoriteten svarade att det tror att modebloggare får inspiration från kändisar och 

andra modebloggar. En del trodde att modebloggare går runt från klädesbutik till 

klädesbutik för att finna nya modetrender att skriva om. Några av respondenterna 

svarade däremot med ett något kritiskt svar som nedan ges ett citat på;  
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 - ”Jag tror att det styrs mycket av media och reklam. Ofta har de kläder från butiker 

som massproducerar o då blir det ofta en effekt av att många har den. Det flesta 

modebloggare har ju i princip samma klädstil o inget unikt i sig. Hur kul är det 

egentligen?”  

– Anonym respondent  

 

 - ”Vissa bloggare har säkert sin egen stil och lägger ner mer eller mindre tid på att 

leta upp deras 

”trendgenombrott”. Jag känner inte ett behov av att se ut som flera andra och tycker 

att det är ganska tråkiga tjejer som bloggar allt som ofta. Som ni märker tycker jag 

bloggar är ett skämt, töntigt och bekräftelsegivande. Känner liksom att det som finns i 

butikerna finns i butikerna. Det är det folk har påsig. I så fall får de hjälp med 

combon. En blogg jag hade respekterat hade i så fall varit av Cay Bond som 

VERKLIGEN vet vad mode och fashion är” 

 - Anonym respondent 

 

 - ”Informationen får de väl från olika modesajter och från presskontor, de får nog 

ofta se kläder osv. på 

presskontoren innan kläderna kommer ut i butik. Jag tror också att det är vanligt att 

de får kläder 

skickade till sig från modeskapare för att använda och visa upp dem i bloggen, för att 

vi vanliga dödliga sedan ska få megacravings efter just det plagget”  

Anonym respondent  

 

Några andra respondenter gav svar som visade sig tvärtemot det kritiska och verkade 

mer angelägna att tro att modebloggare går runt på stan som vilken konsument som 

helst för att hitta sin inspiration; 

 

 - ”Duktiga modebloggare har hållt på länge med kläder och vet därför hur saker och 

ting ska kombineras och se ut. Det är som att plugga -det sitter i huvudet tillslut. De 
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får också möjligheten att få gå på pressvisningar och är alltid ett steg före med vad 

som kommer ut i butik till nästkommande säsong. annars får de sin inspiration från 

samma källor som oss (tidningar, kompisar, bloggar) skillnaden är bara att deras 

intresse är betydligt större än vårat så de orkar ta sig igenom fler bloggar och fler 

tidningar” 

  - Anonym respondent 

 

 - ”Folk runt omkring, tidningar, andra bloggar, affärer, kändisar och från sig själv” 

 - Anonym respondent  

 

En större del av respondenterna tror att modebloggerskor får sin inspiration från 

omgivningen, kändisar och från USA, framför allt Hollywood men även större 

kändisar från England.  

 

 - ”Kändisar och USA, tror att USA har ett stort inflytande på modet i Sverige och att 

många stilar kopieras därifrån” 

  

   - Anonym respondent 

 

- ”Jag tror att de riktigt stora modebloggarna har kontakter med olika kedjor, annars 

kan jag tänka mig att de tittar mycket på exempelvis USA, England, Italien och 

Frankrike och följer modet därifrån. Det finns säkerligen en hel del modevisningar 

och liknande som jag inte ens har en idé om att de finns”  

- Anonym respondent 

 

 

8 Anser du modebloggare som experter inom modeområdet? 
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På denna fråga svarade samtliga 660 respondenter varav 72 respondenter svarade att 

det anser att modebloggare är experter inom modeområdet medan hela 588 svarade 

att det inte anser att modebloggare är experter.  

 

I och med resultatet som visade att respondenterna inte läser modebloggar i första 

hand är resultatet på fråga 8 mycket förståligt. Utifrån resultatsvaren som visar att just 

modebloggar inte är lika populärt som vi först trodde kan en förklaring möjligtvis 

vara att modebloggar har en viss dipp där modebloggen för tillfället inte är lika 

populärt som för ett eller två år sedan. 

 

Analys  av  djupintervju  med respondent  

Frida säger att hon främst får sin information från modetidningar, exempelvis Elle. 

Men att det också händer att hon då och då tittar på modebloggar. Omgivningen har 

också en stor roll. Hon anser att hon får sin inspiration genom en kombination av 

dessa. Hon kommenterar följande till varför hon just väljer modebloggar som källa: 

 

 - ”Det är lättillgängängligt med modebloggar, har man inget och göra, och inte vet 

vad man ska ha på sig exempelvis när man ska gå ut på kvällen, så går jag gärna in 

på modebloggar. Det är lite omständigt att gå till kiosken för att köpa en 

modetidning, bara för att få inspiration. Det är också ”vanliga” människor som 

skriver modebloggar. Kläderna i Elle är inget som jag har råd med”. 

 

”Frida” säger dock att hon tar mer hänsyn och blir mer inspirerad av vad hennes 

omgivning har på sig än vad modebloggerskor skriver om. Hon har också känt en 

ekonomisk frustration sedan hon började läsa modebloggar.”Frida” anser att hon blir 

mer påverkad av modebloggar än av modetidningar:  

 

 - ”Ja, men det blir man nog. Det är mycket för att modebloggerskorna är ”vanliga” 

människor och har sin egna stil samt att de blandar olika stilar. Alla 
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modebloggerskor har olika stilar, jämfört med modetidningar som oftast bara har en 

stil. Det är alltid samma grej där”.  

 

När frågan kom om hon på nåt vis klär sig för att uppnå status inom sin social 

vänkrets blev hon något nervös och det var som om, ”Frida” fick en ”tankeställare” . 

Hon blev märkbart obekväm av frågan och svarade först,  

 

”Inget som jag reflekterar över” sen efter en viss betänksamhet sa hon ” Ja, men det 

kanske man gör. Det är ändå viktigt med kläder idag. Man bygger upp sin identitet 

genom det man har på sig. Man vill nog sticka ut lite med det man har på sig. Men 

det lite jobbigt att tänka så, att man klär sig för att uppnå en social status 

 

Respondenten i djupintervju anser att modetidningar är en bra källa för att finna 

inspiration om nya modetrender, samtidigt som modebloggar också fungerar som en 

bra källa. Modebloggar är enligt respondenten en inspirationskälla då respondenten 

anser modebloggare som personliga och som någon hon kan identifiera sig med. 

Modebloggar är enligt respondenten också mer lättillgängliga jämfört med 

modetidningar som även visar modetrendiga, men dock dyra kläder i förhållande till 

respondentens studentekonomi. Någonting som via intervjufrågorna visade sig 

uppenbart var respondentens försvar av sin personliga identitet i samband med frågor 

som rörde status inom den sociala vänkretsen eller vem man faktiskt klär sig för.  

Respondenten visade sig vid intervjutillfället något obekväm när frågorna som 

handlade om social status dök upp. Detta var uppenbart någonting som respondenten 

inte tidigare har reflekterat över, men som definitivt lämnade en eftertanke. 

Respondenten kom vid intervjutillfället på sig själv med att kanske inte alla gånger 

klä sig för sig själv, utan mycket för andra i sin omgivning. Någonting som kan 

relateras mycket till Veblen´s teori, Iögonfallande konsumtion där Veblen hävdar att 

individen konsumerar för att uppnå en social status och för att visa att man har råd att 

konsumera de senaste modetrenderna. Respondentens svar på den frågan var något 

svävande. Någonting som är intressant med Veblen´s teori i bakhuvudet.   
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Analys  av  intervju med Andreas  Davidsson  

De intervjufrågor som besvarades av chefredaktören Andreas Davidsson för Kanal5s 

nya medier bestod av åtta specifika frågor. Ett intervjutillfälle som pågick i cirka 10 

minuter. Vid intervjun infann sig känslan vid några få tillfällen att vissa typer av 

frågor inte var lika självklara att få besvarade som andra. Detta möjligtvis på grund av 

de frågor som berörde samarbetet mellan medieföretag och företag utöver 

medieområdet. Frågorna som angavs kan såhär i efterhand ha varit allt för kritiskt 

undersökande. Detta gjorde att de frågor som berörde delen med Kanal5s samarbeten 

med andra företag besvarades kort och koncist istället för djupgående och utförligare. 

Känslan av en vilja att skydda och försvara Kanal5s arbete med modebloggar och 

dylikt på nätet infann sig till en viss del.  

 

Företagshemligheter?  

Kanske innebar frågeställningarna en risk för att företagshemligt material inte skulle 

läcka ut till icke behöriga personer. Särskilt till nyfikna studenter vid högskolan. 

Möjligtvis fanns en rädsla av att vi som forskare med åtta och något kritiska frågor 

skulle få information om Kanal5s arbete som skulle riskera att information kring 

Kanal5 ”avslöjades”.  

 

Tydligt samarbete företag och annonsörer emellan 

Med det vi kan konstatera att ett konturnerligt samarbete mellan Kanal5 och andra 

företag inom samma område men även utanför området existerar. Detta för att gynna 

båda delar med publicitet och vinst. För att studera samarbetet på en makronivå kan 

vi konstatera att företagen sinsemellan är beroende av varandra för att bägge delar ska 

kunna skapa sig uppmärksamhet gentemot målgruppen och på så sätt locka till tittar- 

och läsarsiffror samt konsumtion av tjänster eller produkter. Man skulle drastiskt 

kunna säga att beroendeställningen sinsemellan företagen är så betydelsefull att 

företagen skulle utmanas om en eller fler faktorer skulle falla bort. En grov 

omplanering av intäkter, marknadsföring osv. skulle tvingas att genomföras om inte 
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annat. Detta kan särskilt förklaras med intervjufrågornas två sistnämna intervjusvar. 

Här ger Kanal5s chefredaktör en tydlig beskrivning av ett existerande förhållande 

mellan företag med produktion av alla möjliga produkter och traditionella och sociala 

medier samt olika former av annonsörer.  

 

Analys  av  intervju med Anna Kult    

De intervjufrågor som ställdes till Anna Kult, Aftonbladets chef för modebilagan, 

Sofis Mode var till stor del inriktade på hur medie- och modebranschen förhåller sig 

till varandra. Detta vad gäller att skapa läsarsiffror och samtidigt locka till 

konsumtion av kläder och produkter. Frågorna besvarades utförligt med en god 

beskrivning av förhållandet av företag sinsemellan, vilket gav oss som forskare en 

tydlig översikt av hur företagens samarbete vanligtvis fungerar. Som Sofis Mode chef 

själv har uttryckt det, är Aftonbladet och Sofis Mode beroende av annonsintäkter för 

att kunna överleva. Detta samtidigt som hon påpekar att en medie- och 

modebranschen utgör ett ömsesidigt beroende till varandra. Detta säger ganska 

mycket och ger en god förståelse över hur branschernas faktorer konstant måste 

samspela med varandra för att vinna läsarsiffror och konsumenter. Studiens syfte är 

som tidigare nämnt att undersöka hur sambandet mellan medie- och modebranschen 

ser ut för att få en förståelse för hur olika faktorer samspelar med varandra och de 

besvarade frågorna medförde en god grund att basera våra tolkningar på.  

 

Betydelseful l t  samarbete  

Vi som forskare för studien har också innan själva starten av studiens process haft 

tankar kring hur sambandet kan se ut mellan medie- och modebranschen. 

Intervjusvaren som både har getts av chefen för Sofis Mode samt chefredaktören för 

nya medier inom Kanal5 har visat på att förhållandet mellan medie- och modeföretag 

fungerar på liknande sett som vi tidigare föreställt oss. Intervjusvaren har på ett sätt 

besvarat våra tankar i form av att intervjupersoner gett information som till viss del 

täckt upp de föreställningar som vi som forskare redan hade innan att intervjun 



Josephine Olsson 

Sophie Strömstedt-Segerdahl  

2011-05-19 

 

 39 

genomfördes. Vi kan med andra ord konstatera att det tydligt existerar viktiga och 

avgörande förhållanden företag och annonsörer emellan.  

 

Förhållandet som existerar mellan företag sinsemellan tillsammans med annonsörer 

verkar från Anna Kults sida vara hemligt förbelagt. Detta är någonting som är helt 

förståligt för oss samtidigt som vi inte kan undgå att bli nyfikna på vad det egentligen 

är som inte får presenteras för personer likt oss, som befinner sig utanför branschen. 

Vid intervjutillfället gavs känslan, (likt den som befann sig med Kanal5s chef för nya 

medier) av att det ämne som vi som forskare valt att beröra och utifrån ett något 

kritisk perspektiv valt att undersöka är ett känsligt ämne. Detta i form av att cheferna 

vid besvara av frågorna inte fullständigt svarade på frågorna utifrån sina egna 

reflektioner, utan mer gav en objektiv förmedling av svar. En så objektiv förmedling 

att de slutliga svaren i sin tur förblev korta, koncisa och näst intill lite platta.  
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7. Slutreflektioner 

Vidare frågor som vi kan ställa oss är, om utvecklingen av modebloggare, knutna till 

modemagasin verkligen är bra? Hela idén med modebloggare var trots allt från början 

att en modebloggare publicerade bilder på klädesplagg som denne ansåg var snygga. 

Och där denne skrev om dessa klädesplagg eller klädeskollektioner som 

modebloggaren tyckte mindre eller bättre om. Så, är det inte bara så att modebloggare 

rent av är snabba på att nå ut till konsumenterna, där modeindustrin och 

modemagasinen är rädda för negativ publicitet kring de senaste modetrender eller 

kring en viss designer som inte skulle gillas av modebloggarna? Är det därför 

modemagasin efter modemagasin anställer fristående modebloggare? Betyder 

utveckling av samarbetet mellan modebloggare och modetidningar rena döden för den 

grundliga tanken av vad en modeblogg är, då modebloggare nu måste ta full hänsyn 

till annonsörer?  

 

Det ser i dag ut som att modebloggare har axlat modejournalistens roll där 

modejournalistiken numera är en självklarhet i varje nyhetstidning. Alltifrån tidningar 

som Dagens Nyheter till lokaltidningar, någonting som inte förekom så ofta för bara 

några år sedan. Modebranschen är en växande industri, där många medieföretag ser 

modeskriverier som möjlighet till ekonomisk vinning. Något som också framgår 

väldigt tydligt i intervjuerna med chefredaktörerna som i intervjuerna framhävde att 

deras annonsörer har en stor efterfrågan att ha modenyheter mer synliga i deras 

medium. Chefredaktören för Kanals 5s nya medier, Andreas Davidsson framförde 

även att tittarsiffrorna faktiskt har höjts sedan införandet av ett modecommunity på 

Kanal 5s hemsidan.  

 

Med ett förvånansvärt resultat, visar resultatet att målgruppen för denna studie inte 

alls verkar vara särskilt påverkbara vad gäller deras konsumtionsval av modeinriktade 

kläder som visas i media, ett resultat som visas om man ser till den 

enkätundersökning som genomförts med målguppen. Nu kan man senare också 

reflektera över vad som är sanna och falska svar i undersökningen, då vi faktiskt valt 
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att beröra (för vissa personer), ett känsligt område. Vi menar det område som berör 

målgruppens identitet. En identitet där kläder, kroppspråk, normer och värderingar 

ingår.  

 

Något som tydligt framgick i enkätundersökningen var att en viss del av 

respondenterna hade en föreställning om att modebloggare går från klädbutik till 

klädbutik för att leta efter nya modetrender. Respondenterna tror att modebloggarna 

enbart skriver av ett genuint modeintresse. Respondenternas svar stämmer inte 

överens med den verklighet som vi har studerat oss fram till. Möjligtvis är det den 

punkten som är modebloggarnas nyckel till framgång - att konsumenten inte vet hur 

anordnat modebloggens innehåll är.  

 

En bidragande faktor till modebloggens framgång är det förhållande som 

modebloggare vill skapa med sina läsare. Genom att ha studerat ett antal 

modebloggar samt intervjuat chefredaktören på Sofis Mode kan vi se att 

modebloggarna vill framstå som läsarnas ”kompis”, en kompis som de lättare kan 

identifiera sig med och därmed lättare påverkas av informationen om trender som 

sprids än att läsa en modetidning. Det har varit ett framgångsrikt PR-trick som Sofis 

mode har använt sig av. Exempelvis har hon arrangerat shoppingkvällar vid namn: 

”Häng med Sofi på shoppingrunda på Topshop” eller ”Följ med Sofi på shopping i 

New York- hon visar dig sina favoritbutiker samt barer, där de serverar de trendigaste 

drinkar”. För att återknyta igen till vår enkätundersökning har detta ”PR-trick” 

fungerat bra på de respondenter som tror att modebloggare uppsöker butik för butik. 

Man skulle kunna säga att modebloggare och PR-byråer utnyttjar konsumenters och 

läsarens naiva verklighetsbild. Vi kan inte sluta fundera över om modebloggar vore 

lika konsumtionsdrivande i det fall där läsarna hade haft kunskap om vad som pågår 

bakom kulisserna?  
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