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Abstrakt 
 
Alexandra ”Kissie” Nilsson driver en av Sveriges främsta mode/livsstils blogg. Hon är 

omtalad runt om i landet för sina extrema bantningsmetoder och för sina skönhetsingrepp. 

Syftet med vår uppsats är att förklara hur betydande sociala medier är för ungdomars 

identitetsskapande och hur en frontfigur influerar dem. För att kunna besvara vårt syfte och 

våra frågeställningar som är; Hur använder sig ungdomar av sociala medierna, idag? Varför 

väljer läsarna att följa Kissies blogg? Hur ska den livsstil som representeras av Kissie 

tolkas? Vi valt att genomföra en netnografisk inspirerad studie och även kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer för att kunna besvara frågeställningarna. Vi har även tagit del 

utav forskning med olika infallsvinklar kring ämnet samt begrepp som ligger i grund för 

uppsatsen. Vårt begreppsliga ramverk är, identitet(Stier, 2003), representationer(Hall, 2013) 

och sociala medier(Thompsons, 2001). Vi har med hjälp utav dessa begrepp besvarat vår 

angivna frågeställning. Resultatet visade att ungdomar använder sociala medier för att hämta 

inspiration gällande mode, skönhet och även hennes livsstil. Det visade även att ungdomar 

har en positiv attityd gentemot Kissies livsstil och själva skulle vilja leva likadant.  

 

Nyckelord: Blogg, Sociala medier, Livsstil, Kropp och Hälsa, Skönhet, Identitet 

  



Abstract 

Alexandra ”Kissie” Nilsson runs one of Swedens top fashion/lifestyle blogs. She’s 

renowned around the country for her extreme dieting methods and for her beauty 

procedures. The purpose of this essay is to explain how important social media are for 

adolescent identity formation and how a front figure influence them. In order to answer our 

purpose are questions are; How does adolescents use the social media today? Why does 

Kissies followers choose to read her blog? How should the lifestyle that Kissie represent 

interpreted? We have chosen to do a netnographic inspired study and a qualitative study by 

using semi-structured interviews in order to answer our questions. We have also taken part 

out of research with different perspectives on this topic, and concept that form the basis for 

this essay. Our theoretical framework is, Identity (Stier, 2003), Representations (Hall, 2013) 

and Social media (Thompsons, 2001). We have used this concepts  to answer our questions. 

The results showed that adolescent uses social media to get inspired by fashion, beauty and 

even her lifestyle. It also showed that young people have a positive attitude towards Kissies 

lifestyle and that they would want to live the same way as she does. 

Keywords: Blog, Social media, Lifestyle, Body and Health, Beauty, Identity. 
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1. Inledning  
 
”Kissie” eller Alexandra Nilsson som är hennes riktiga namn driver en av Sveriges främsta 

bloggar och har skapat stora rubriker runt om i landet gällande hennes utseende, 

bantningsmetoder och skönhetsingrepp. Kissie har jämförts väga som en sund sjätteklassare 

och rubriker lyder ”Kissie kollapsade på en gata i centrala Stockholm. Min vikt är normal -

Kissie.”(Högberg, Röstlund, 2011). Kissie har en yngre målgrupp som läser hennes blogg 

och som möjligen blir påverkade av de metoder av bantning som hon porträtterar. Denna 

studie är sociologiskt relevant för att kunna öka en förståelse om hur sociala medier och 

stereotypa frontpersoner kan prägla en ungdoms liv. För att ta reda på detta så kommer vi 

med hjälp utav en netnografisk inspirerad ansats och kvalitativa intervjuer undersöka 

området med internet som vårt forskningsfält. Vi lever idag i ett nätverkssamhälle där 

internet och sociala medier har en stor betydelse för vuxna som unga. Sociala medier kan 

influera och påverka hur våra relationer och våra liv ser ut (Castells, 2002). Vi valde att 

studera detta fenomen eftersom vi vet att ungdomar förvaltar mycket tid idag på sociala 

medier där de interagerar med varandra och b.la. läser mode/livsstils bloggar. Vi tror att 

bloggar kan påverka hur ungdomar ser på olika saker så som t.ex. livsstil och skönhet, och 

att ungdomar använder sociala medier som en vägvisare under sitt eget identitetsskapande. 

Vi tycker att detta är ett viktigt fenomen att belysa eftersom sociala medier är så stort i 

dagens samhälle. Det är viktigt att kunna se sambandet mellan sociala medier och hur 

ungdomar präglas utav det eftersom det både kan ha en god eller dålig inverkan.  

 
1:2 Problemformulering  
 
Sociala medier kan skapa falska identiteter där individerna lever efter en fantasi värld som 

inte hör samman med deras verkliga värld (Castells, 2002). Det finns en yttre kraft av 

normer och värderingar som tenderar att ersätta eller att utöka olika grader av normalitet. 

Individer har en strävan efter grupptillhörighet där dem själva klassificerar och hierkiserar 

varandra genom att mäta olika avvikelser och bestämma nivåer. Individer försöker dra nytta 

av olikheter genom att anpassa dessa efter varandra. Dessa individer vill tillhöra en homogen 

samhällskropp (Foucault, 2003). Sociala medier kan ha en stor betydelse för hur en individs 

identitet utvecklas. Problematiken med detta fenomen är att individen vill förhålla sig till 

dessa normer och värderingar som sociala medier framför, vilket kan leda till att individen 

får konsekvenser i sin identitetsutveckling. Rollexperimenterande är något som en ung 
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kommer att finna tid för och dessutom vill den unga ha en bekräftelse från samhället, 

(Erikson, 1988). Eftersom det finns en problematik i samhället där utseende och ideal styr så 

kan ungdomar bli influerade av det som sociala medier framför och sociala medier anses 

vara normer som ska efterföljas.  

 
1:3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att påvisa hur sociala medier kan påverka ungdomar och vilka 

faktorer som påverkar dem i deras identitetsutveckling samt hur stereotypa representationer 

kan prägla deras livsstil. Den sociologiska problematiken är att stereotyper kan påverka sina 

följare både positivt men även negativt. Detta kan medföra antingen en positiv eller en 

negativ effekt på följarnas identitetsutveckling. Det vi vill uppnå med denna studie är att 

skapa en ökad förståelse gentemot hur en stereotyp influerar sina följare genom sociala 

medier och även hur ungdomar använder sig av sociala medier idag. Vi har utifrån tidigare 

forskning och förförståelse skapat våra frågeställningar som är: 

 

• Hur använder sig ungdomar av sociala medier idag? 

• Varför väljer läsarna att följa Kissies blogg? 

• Hur kan den livsstil som Kissie representerar tolkas av hennes följare? 
 

Vi kommer med hjälp av kommentarsfälten på Kissies blogg att samla in material och 

bearbeta det för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi kommer även att genomföra fyra 

intervjuer för att komplettera det netnografisk inspirerade materialet och för att kunna få en 

djupare inblick av följarnas åsikter. Vi kommer att tolka vårt material utifrån olika begrepp 

som är indelade under tre huvudteman som är, identitet, representationer och sociala 

medier.  
 
1:4 Disposition 
 
Vår uppsats är uppdelad i sju olika kapitel. Första kapitlet har presenterat en inledning, 

syftet med uppsatsen, frågeställningarna och problemformuleringen. I bakgrunden och den 

tidigare forskningen så har vi redogjort för Castells (2002) nätverkssamhälle samt studier 

med olika infallsvinklar kring vårt fenomen. I det begreppsliga ramverket har vi redogjort 

för olika begrepp som vi har använt som verktyg för vår analys. De centrala huvudteman 
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som kommer att ligga till grund för vår uppsats är; identitet, representationer och sociala 

medier. Dessa teman kommer att behandlas under hela uppsatsens gång. Metod kapitlet 

kommer att redogöra för vilka kvalitativa metodval vi har gjort, etiska överväganden, vilka 

konsekvenser metodvalen innebär, vår förförståelse, hur vi har gått till väga samt hur vi har 

bearbetat materialet. I resultatet så kommer vi presentera den insamlade empirin som först 

utgår ifrån den netnografiska inspirerade materialet. Detta material är kategoriserat under 

våra huvudteman. Vi kommer sedan presentera våra intervjupersoner och deras bakgrund.  

Den insamlade empirin är presenterat utifrån våra underteman som är hämtade ur 

intervjuguiden. Dessa teman är skönhet, hälsa och livsstil. I analyskapitel så kommer vi att 

koppla samman resultatet med begrepp och tidigare forskning för att kunna besvara våra 

angivna frågeställningar. Vi har utgått ifrån våra tre huvudteman vid analysen och det är 

även dessa teman som redogjordes under det begreppsliga ramverket. Det sista kapitlet på 

denna uppsats presenterar en sammanfattning samt reflektioner kring uppsatsen. Under detta 

kapitel så kommer vi även redogöra för vidare studier. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi en kort bakgrund som är byggt på Castells (2002) 

nätverkssamhälle. Nätverkssamhället har bidragit till en ny form av kommunikation som 

t.ex. internet. Nya gemenskaper och relationer skapas idag över internet och det blir allt 

vanligare att man tar del av sociala medier, trender och olika idealbilder som porträtteras.  

Vi kommer sedan att fortsätta med att presentera tidigare forskning där vi har valt ut fem 

vetenskapliga artiklar som har olika infallsvinklar gällande skönhet, livsstil och kroppsideal. 

Våra vetenskapliga artiklar hjälper oss att sätta vårt fenomen i en annan kontext och ökar 

förståelsen för den ur olika perspektiv. Vi kommer även att använda dessa studier som ett 

verktyg inför vårt kommande analys kapitel. Kapitlet kommer att avslutas med en 

sammanfattning.  

 
Internet som är ett nytt kommunikationsmedel och som har vuxit fram av nya 

interaktionsmönster är något som många använder sig av i dagens samhälle. 

Nätkommunikationens mönster av sociala relationer har ersatt vår gamla kommunikation av 

territoriellt bundna former av mänsklig samverkan. Det kritiska med nätverkssamhället är att 

internets utbredning leder till social isolering från varandra, en nedbrytning av social 

kommunikation samt familjeliv, där individers direktkommunikation överges och där vi 

istället blir ansiktslösa individer som etablerar egenmäktiga kontakter i den verkliga miljön 

(Castells, 2002). Tonåringar blir även positivt påverkade av nätverkssamhället samt internet, 

visade en studie som genomfördes i Los Angeles. Studien visade att internet har en positiv 

effekt på den sociala interaktionen mellan ungdomar i verkligheten och syftar till att öka 

öppenheten för andra informationskällor. Denna studie visar även att ett engagemang ökar 

hos ungdomarna som är internetanvändare vilket leder till att dem läser fler böcker, går 

oftare på bio, utövar idrott m.m. (Castells, 2002). 

 

Det har dessutom ägnats en viss uppmärksamhet åt sociala umgängen som bygger på 

rollspel och falska identiteter, då internet eller nätkommunikation har anklagats för att 

förmedla individer till att skapa en sorts fantasivärld på internet. Detta leder till att 

ungdomar glider ifrån den verkliga världen som vi lever i. Internet har använts i den sociala 

praktiken fastän det har en annan effekt på den praktik eller värld som vi befinner oss i 

(Castells, 2002). Identitetsbygge och rollspel som är baserat på nät interaktionen är ytterst en 

liten del av det internetbaserade umgänget och denna verksamhet tycks vara väldigt 

tilltalande för tonåringar. Tonåringar är individer som är ständigt igång med att upptäcka 



 5 

sina identiteter och som dessutom experimenterar med den. Det är på så sätt tonåringarna 

kommer fram till vem dem verkligen är eller vilka de egentligen skulle vilja vara. Rollspel 

och informella chatt rum formar deras interaktioner mellan varandra fastän det sägs att det 

handlar om personliga fantasier (Castells, 2002). Många ungdomar som använder sig av 

kommunikation på nätet skapar ett eget ”nätjag” som är relaterat till deras identitet utanför 

nätet. Rollspelet är en social företeelse men som nuförtiden inte har lika stor betydelse i den 

sociala interaktionen över internet. Det har uppmärksammats att ett umgänge har fått ett nytt 

tekniskt underlag som skiljer sig från det tidigare. I dagens samhälle har det kommit upp nya 

och olika former av sociala relationer med både längtan efter den gamla kommunikationen 

som är rumsligt begränsade och den gemenskap den medför. Detta val har möjliggjort en ny 

gemenskap på internet för ungdomarna som använder sig av sociala media (Castells, 2002).   

 
2:1 Identitet 
 
Parks (2005) studie: The influence of presumed media influence on womens desire to be 

thinn handlar om kroppsmissnöje och problematiska attityder kring det.  

Studier har visat att massmedia exponering är skadligt för kvinnor och att de påverkas på ett 

negativt sätt där massmedia visar idealiserade bilder. I Parks (2005) forskning genomfördes 

djupintervjuer med skolflickor där många av flickorna verkade kritisera bilder i tidningar för 

deras orealistiska skönhet och smalhet. Skolflickorna trodde inte att deras kritik angående 

orealistiska skönhetsideal uppfattades likvärdigt av andra kvinnor. Detta ledde i sin tur till 

att de fortfarande engagerade sig i den sociala jämförelseprocessen eftersom dessa 

skolflickor kände sig underlägsna och onormala i förhållande till massmedias bilder. Studien 

visar att massmedians påverkan på kvinnans attityder gentemot sina kroppar har ett 

samband. Massmedia väljer modeller som har ett mått som stämmer överens med den 

idealiserade smala uppfattningen och modellerna har även ohälsosamma kroppar (Park, 

2005).  

I studien The influence of real women in advertising on mass market fashion brand 

perception beskriver Aagerup (2011) mode som en uttrycksfull produkt. Mode använder sig 

av modeller som motsvarar konsumenternas uppfattning gällande vad en kvinna ska 

annonsera och vilka reaktioner den ska framkalla. Ur ett varumärkesperspektiv så är det 

rimligt att anställa smala modeller. Modevärlden har tidigare anklagats för att främja en skev 

bild av kvinnors kroppar och det finns en klyfta mellan modevärldens bilder och hur kvinnor 

egentligen ser ut. Aagerup (2011) jämförde tre olika modeller, en smal, en kurvig och en 
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överviktig. Resultatet visade att den smala modellen representerade märket bäst och hade en 

bättre passform i jämförelse med den överviktiga modellen som visade sig vara skadlig för 

modemärket. Den överviktiga modellen fick modemärket att framstå billigt, tråkigt och 

manligt. Det antogs att kvinnliga modeshoppare inte skulle vilja identifiera sig med ett 

varumärke som har en personlighet som den överviktiga modellen (Aagerup, 2011). 

 
2:2 Representationer  
 
Eliotts (2011) studie I Want to Look Like That!: Cosmetic Surgery and Celebrity Culture 

beskriver hur viktiga kändisars kroppar och utseende är för identifiering, imitation och lust. 

Kändisar är i dagsläget helt offentliga med sina skönhetsingrepp, de talar öppet om det i 

media och inspirerar andra till att göra liknande saker. Idag är vi kritiska till kändiskulturen i 

förhållande till ökningen av kosmetisk kirurgi (Eliott, 2011). BBC news rapporterade år 

2001 att det genomfördes en undersökning i England om kvinnors attityder gentemot sina 

kroppar. Titeln på denna forskning var ”De flesta kvinnor vill ha plastik kirurgi”. Rapporten 

konstaterade att över två tredjedelar av de 3000 kvinnor som blev tillfrågade till 

undersökningen sa att dem skulle genomgå plastikkirurgi för att uppnå det perfekta 

kändisutseendet. Den idealiska kvinnan som framkom i undersökningen var en samling av 

olika kändisars kroppsdelar. Undersökningen visade att kvinnor ville ha de perfekta 

kvinnliga kroppsdelarna som tillhörde Jennifer Lopez rumpa, Liz Hurleys byst, Katherine 

Zeta Jones ansikte och Jennifer Anistons hår. Angelina Jolie blev år 2007 framröstad som 

den sexigaste kvinnan någonsin och fick mer beröm och uppmärksamhet för sitt utseende än 

för sina sociala åtaganden gällande rättvisa och sin skådespelarkarriär (Eliott, 2011). Det 

undersökningen visade var alltså att ca 2000 kvinnor skulle vilja förändra saker hos sig 

själva med hjälp av plastikkirurgi och med kändisar kroppsdelar som förebilder. 

Ashikali & Dittmar (2012) gjorde en studie som heter The effect of priming materialism 

on women's responses to thin-ideal media. Syftet med studien var att undersöka sambanden 

mellan den ”perfekta kroppen” och det materialistiska ”goda livet”. För att genomföra 

studien så fick man undersöka dessa två ideal i förhållande till kvinnors personliga 

värderingssystem. Studien genomfördes tre gånger och första gången den genomfördes så 

innefattade 50 kvinnliga studenter. Andra gången så innefattade den 98 kvinnor i åldrarna 

18-34 år och vid sista tillfället så innehöll studien 893 unga kvinnor mellan åldrarna 18-30 

år. Det som framkom i studien var b.la. ”Jag gillar att ha mycket lyxigheter i mitt liv”. Det 

framkom även att många sa att ”Jag skulle vilja ha en kropp som man ser att skådespelare 

har i filmer”. Resultatet i studien visade att det fanns en stark koppling mellan materialism 
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och kvinnornas media-ideal av den ”perfekta kroppen” bland dem unga kvinnorna. Det var 

ett personligt mål för dessa kvinnor att lyckas få båda komponenterna (Ashikali & Dittmar, 

2012).  

Fernandez och Pritchard (2012) gjorde en undersökning som heter Relationships 

between self-esteem, media influence and drive for thinness.  Undersökningen skulle mäta 

högskoleflickors sociala självkänsla. Fernandez och Pritchard (2012) ansåg att det var mer 

vettigt att mäta social självkänsla snarare än allmän självkänsla eftersom syftet med studien 

la fokus på en social aspekt. Studien mätte även hur media påverkade genom t.ex. 

internalisering av medier meddelande, samhälles krav, information om hur ett visst 

kroppsideal ska uppnås. Internaliseringen visade i vilken utsträckning deltagarna var interna 

med det allmänna mediebudskap som presenterades, att kvinnor bör vara smala. Resultatet 

visade att deltagarna upplever ett samhällstryck som överensstämmer med de idealiska 

bilder som sociala medier förmedlar om hur man uppnår den perfekta kroppen. Resultatet 

visade även att deltagna i hög grad ville se ut som modeller som fanns i olika tidningar. Det 

framkom även i studien att en hög inverkan av media påverkar kroppsuppfattningen genom 

de ”smala” modellerna som visades i tidningarna. I Studien säger deltagarna att dem känner 

sig mindre säkra på sina kroppar efter att ha tittat på modeller och att dem känner sig feta 

eller mer frustrerade. Resultatet visade att kvinnor uppvisade en större strävan efter smalhet 

och rapporterade högre nivåer av alla typer av medieinflytande förutom internationalisering 

av idrottsbilder. Det framkom även att det fanns ett signifikant samband mellan självkänsla 

och all mediainflytande. Slutligen så visade det sig att individer med högre enhet för 

”smalhet” söker efter dessa bilder på sociala medier ofta för att motiveras för att nå ett mål 

som kanske eller kanske inte är möjligt för dem (Fernandez, Pritchard, 2012). 

 

2:3 Sociala medier  
 
Det finns en klar skillnad mellan massmedia och sociala medier. Massmedia är information 

som når ut till en betydligt bredare målgrupp eller publik. Det kan vara information till ett 

helt land, en stat eller en stad. Massmedia ger ut generell information som inte är speciellt 

riktad till en särskild individ. Sociala medier däremot är styrt av helt vanliga människor eller 

kändisar som publicerar sina åsikter genom inlägg osv. Dessa inlägg når ut till en mer 

specifik och riktad målgrupp. Det kan vara fans, eller helt vanliga individer som fascineras 

av denna persons inlägg och åsikter. En annan sak som skiljer massmedia från sociala 

medier kan vara närheten till en användare av sociala medier. Det finns en närmre kontakt 
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till en person som individer väljer att följa då dem kan kommentera och uttrycka sig och 

även i vissa fall få respons. Individer kan påverka på sociala medier och uttrycka sig. 

Massmedia är så pass generellt att du som individ bara mottar den information som utges. 

Du utbyter inte information med massmedia. Det finns bara en mottagare helt enkelt 

tillskillnad från sociala medier där individer använder sig utav sin yttrandefrihet och kan 

uttrycka sina åsikter offentligt och även få respons.   

Jodi Dean (2010) beskriver bloggar som ett sätt för individer att uttrycka sig och 

kommunicera på internet och att det även är en del utav sociala medier. Dean (2010) 

beskriver även att bloggare kan välja vad de ska lägga upp eller vad följarna förväntar sig att 

den enskilde bloggaren ska lägga upp. År 2007 uppmärksammades 17 åringen Ashley 

Qualls i Amerika. Hon hade öppnat en blogg år 2004 som hette ”whateverlife.com”. 

Bloggen publicerade layouter för myspace användare som var helt gratis. Ashley Qualls fick 

dock stora intäkter på reklam och tjänade ca en miljon dollar på sin blogg. År 2007 så 

utvecklade Ashley Qualls sin blogg till mer av en gemenskap eller ett ”nätcommunity” som 

det heter på internetspråk (Dean, 2010).  På sin nätcommunity så visade hon hur man gjorde 

sina egna layouter och detta ledde till stora framgångar (Dean, 2010). Dean (2010) lyfte 

även en rapport som ”the pew” och ”Amarican life project” genomförde som handlade om 

ungdomar och sociala medier. Rapporten visade att 28 % av tonåringar i Amerika bloggar. 

Rapporten visade också att det var högst troligt flickor som utgjorde dessa 28 % i 

bloggvärlden. Rapporten visade även att endast 8 % av vuxna internetanvändare i Amerika 

har skapat en blogg. Ashley Qualls blogg har blivit en inspiration för andra tonårsflickor 

som väljer att följa henne. Tonårsflickor väljer att blogga för att kunna uttrycka sig själva 

och dela med sig av sina liv för allmänheten. Det handlar om att dela med sig och få respons. 

Det handlar även om att med lite tur kunna utvecklas och skapa reklamintäkter för att kunna 

utvinna pengar på bloggen (Dean, 2010).  

2:4 Sammanfattning  
 
Det nästan alla dessa studier har gemensamt är att det lägger fokus på både inre och yttre 

skönhet då man även talar om självkänsla. Dessa studier visar att det faktiskt finns en yttre 

påverkan från massmedia som sätter press på individers idealbild. Det är massmedia och 

även sociala medier som porträtterar fram skönhetsidealet och det präglar oss individer. Alla 

studier visar att man faktiskt blir påverkad av de ideal och skönhetsingrepp som råder och att 

det påverkar individers självkänsla. Det som påverkar individer på olika nivåer kan vara t.ex. 
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modeller av olika slag, reklam, kändisar, skönhetsingrepp och massmedia. Detta påverkar 

individer i deras identitetsskapande och eftersom studierna har genomförts på unga kvinnor 

så skulle vi vilja spinna vidare på den forskning som redan finns fast med sociala medier 

som vårt forskningsfält. Alla fem studier är relaterade till vår studie genom kropps och 

skönhetsideal samt representationer och identitet. Vi har med hjälp utav dessa artiklar och 

Jodi Deans (2010) e-bok om blogg teorier hittat ett samband som har gjort det möjligt för 

oss att genomföra vår undersökning. Dean (2010) lyfter bloggar som en social media och 

detta förklarar en del av bloggvärlden och samtidigt skiljer den från massmedia. E-boken 

Blog Theory (Dean, 2010) lyfter fram Ashley Qualls som är en mediefigur som tonåringar 

ser upp till vilket vi kunde relatera till vår studie som även handlar om en mediefigur, 

Kissie.  
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3. Begreppsligt ramverk 
 

I detta kapitel kommer vi presentera relevanta begrepp för vår studie. Dessa begrepp 

kommer att ligga till grund för vårt senare analyskapitel. Vi har sorterat begreppen så att de 

passar ihop och även går under våra huvudteman. Dessa teman kommer även finnas med i 

analysavsnittet för att läsaren lättare ska kunna förstå sambandet mellan de centrala 

begreppen och analysen. Dessa huvudteman är identitet, representation och sociala medier. 

Det är viktigt att belysa dessa huvudteman eftersom dem kommer att hjälpa oss att 

återkoppla till vår frågeställning och de kommer även användas som verktyg till vår analys. 

Utifrån våra tre huvudteman så har vi sociala medier som den mest centrala eftersom Kissie 

är en del av sociala medier och utifrån sociala medier så utgörs grunden för att ta reda på 

varför ungdomarna väljer att ta del av en bloggare och hur detta präglar deras livsstil samt 

identitet. Allting går via sociala medier. Våra begrepp kommer att kunna ge en förklaring till 

våra angivna frågeställningar. Valet av begrepp har vuxit fram parallellt med analysen och 

med studiens insamlade empiri. 
 
3:1 Identitet  
 

Vi föds inte som samhällsmedlemmar utan vi blir medlemmar av ett samhälle. Det gäller för 

den enskilda individen att identifiera sig med andra och ta del av andra människors roller 

och attityder. Individen internaliserar dessa roller och gör dem till sina egna. Genom denna 

identifikation så identifierar individen med sig själv (Berger & Luckmann, 1998). Samhället 

ger ett godkännande till individen angående ens identitet och individen kräver det 

godkännandet mer eller mindre. Den unga vuxna individen får senare ett fritt 

rollexperimenterande som gör att han/hon kan söka sig till ett fack inom någon sektor av sitt 

samhälle, ett fack som är klart definierat och ändå förefaller att vara gjort just för individen. 

Ungdomar gör olika livsval som leder till ställningstagande för livet (Erikson, 1988). När vi 

talar om samhällets sätt att möta en ung individs behov av erkännande från omgivningen, 

syftar vi till något mer än ett erkännande av vad individen åstadkommer. Det har en stor 

betydelse för ungdomars identitetsbildande att dessa finner gensvar och får status samt 

funktioner som ungdomarna behöver. Det är meningsfullt att höra från den unges 

betydelsefulla andra (Erikson, 1988). Den responsen stödjer ens individs ego. Samhällets 

sätt att identifiera individen stämmer mer eller mindre väl med att individens sätt att 

identifierar sig med andra. Ett ex. kan vara om en ungdom i en kritisk stund erkänns som 
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obehaglig eller störande, kan det leda till att samhället på något sätt föreslår ungdomen att 

ändra på sig själv, så att denne sedan kan känna sig identisk med sig själv. Samhället 

uppfattar individens förändring som en fråga om god vilja eller viljestyrka, medan vägran 

om en förändring uppfattas som dålig karaktär eller nedärvd (Erikson, 1988).  

 

Samhällets syn på kroppen, skönhet och hälsa har förändrats genom tiden. Skönhetsideal har 

varit ett sätt att sortera människor i kategorier och som har utvecklat attityder hos oss om hur 

en kropp bör se ut. Media är fyllda av reportage om kroppen och hur vi uppnår självkontroll 

där vi ständigt uppmuntras till att följa det senaste modet, sträva efter att bli vackrare och må 

bättre. Samhället har kommit så långt i utvecklingen gällande skönhet att vi tar hjälp av 

implantat och plastkirurgiska ingrepp för att förbättra vårt utseende/kropp. Människor idag 

betalar stora summor för att förbättra sin kropp eftersom det fysiska utseendet har en 

betydelse för individens identitet (Stier, 2003). Självuppfattning är den föreställning eller 

bild vi har av oss själva menar (Stier, 2003). Den innefattar information och all kunskap vi 

har om oss själva. Självuppfattningen har att göra med grundläggande upplevelser av 

självuttryck och gemenskap, fastän den har en stor personlig betydelse behöver den inte vara 

sann eller objektiv. Vi har en ideal självbild som vår självuppfattning ständigt jämförs med, 

gällande hur vi tycker att vi borde vara och se ut.  

 

Vår självuppfattning innehåller två delar som är självbilden och självkänslan. Självbilden 

omfattar informationen och kunskapen vi har om oss själva som t.ex. kroppshållningen. 

Även personliga upplevelser och erfarenheter utgör aspekter av självbilden. Genom att 

samhället eller de ”andra” fastställer kriterier för vad som är normalt eller avvikande, 

tillskriver samhället oss negativa identiteter. Självkänslan utgör den trygghet och 

grundläggande kärlek vi har till oss själva och som ges av ”andra”. Det handlar om hur vi 

själva värderar oss positivt eller negativt. Självuppfattningen utgör grunden för 

självförtroendet, vilket får oss att agera eller tvärtom i en situation (Stier, 2003).  

 
3:2 Representationer 
 

En Idealisering är en individs framträdande av en rutin via sin fasad och framträdandet 

framställer en del ganska abstrakta krav på sin publik. På detta sätt kan en individs 

framträdande socialiseras, formas och omformas för att passa hos andras förväntningar och 

dessutom de förväntningar som finns i det samhället, som de framförs i (Goffman, 2004). De 
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individer som är agerande kan ge sin publik ett intryck som är idealiserat på flera olika sätt. 

När den agerande framträder inför andra ser publiken individens beteende i sin helhet. 

Publiken betraktar individens framträdande som en sorts ceremoni, som en uttrycksfull 

förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska värden och som även accepteras som 

verklighet. Vi lever i ett stratifieringssamhälle där i dessa förekommer en idealisering av det 

högre samhällsskiktet. Det finns en strävan hos de individer som befinner sig i de lägre 

positionerna att klättra uppåt på samhällsstegen. Individer gör olika uppoffringar för att 

bevara sin fasad för att undvika att hamna på en lägre position (Goffman, 2004). 
 

Representationer är produkten av meningsfullhet genom språket. I representations 

konstruktionismens argumentation, använder vi individer tecken som är organiserade i språk 

av olika slag, för att kommunicera meningsfullhet och händelser i den så kallade "riktiga" 

världen. Men dessa tecken kan också återge oss imaginära saker och fantasivärldar eller 

abstrakta idéer som inte på någon uppenbar känsla delar vår materiella värld. Det finns inget 

enkelt samband reflektionsimitation eller en motsvarighet mellan våra språk (Hall, 2013).  

Språket fungerar inte som en spegel för oss. Meningsfullhet produceras inom språket, dock i 

olika representationssystem som vi för enkelhetens skull kallar "språk". Betydelsen i den är 

producerad av praktikens "arbete" av representation. Det beror helt enkelt på olika system av 

representation (Hall, 2013).  För det första är det begrepp som bildas i våra sinnen 

fungerande som ett system av mentala representationer, som både klassificerar och 

organiserar världen i meningsfulla kategorier. Om vi har en grundtanke om något, så kan vi 

säga att vi vet om ”meningsfullheten”. Vårt språk består av teckenorganisationer i olika 

relationer. Med tecken kan man förmedla innebörd om man besitter koder som tillåter oss att 

översätta vår grundtanke till språk - och vice versa. Dessa koder är visserligen avgörande för 

meningsfullhet och representationer och de existerar inte i naturen, utan är ett resultat av 

sociala konventioner. Det är en viktig del av vår kultur- och våra gemensamma kartor av 

innebörd som vi lär oss och som vi omedvetet införlivar vilket blir medlemmar i vår kultur 

(Hall, 2013). 

 

Vi individer skapar stereotyper och utan dessa representationer så kan vi inte fungera 

normalt i vår värld. Våra stereotyper skyddar oss mot våra rädslor genom att förlänga dem 

och detta gör det möjligt för oss att agera utanför vår egen kontroll. De första tankarna vi har 

om stereotyper börjar i tidig ålder, som uppstår av ångest från t.ex. upplevd förlust av 

kontroll och misslyckande. Individen försöker senare anpassa sin mentala bild av människor 
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och föremål, där människornas beteende kan uppfattas på ett positivt sätt när det egentligen 

är negativt. Det som ligger i grunden för att skapa en stereotyp för oss är utvecklingen av 

den normala personligheten som är fri från ångest (Hall, 2013). En individ distanseras och 

identifieras med det som den själv tycker är bra eller dåliga representationer, vilket bildar ett 

”vi” och ”dem” (Hall, 2013). Stereotyper är en uppsättning av mentala representationer och 

eftersom det inte finns en riktig linje mellan sig själv och andra så måste vi själva dra en 

imaginär linje. Stereotyper är skiftande hos oss eftersom vi både kan hata de som senare kan 

övergå till att vi älskar dem istället. Stereotyper uppstår då integrationsprojektet är hotat och 

blir därför vårt sätt att hantera instabiliteten i vår uppfattning. Vi ser många skillnader 

omkring oss som inte överensstämmer med oss själva. Stereotyper kan då bli en tillfällig 

kopierings mekanism som används för att ångesten ska försvinna (Hall, 2013). 

Hall (2013) menar att stereotyper reducerar människor och är en central representation för 

skillnader. Utan användning av stereotyper skulle det vara svårt, kanske till och med 

omöjligt för oss att förstå världen. Vi förstår världen genom att hänvisa andra i 

klassificeringssystem i våra huvuden, och i enhetlighet till vår kultur. Vi avkodar andra och 

placerar dem där de passar oss själva bäst. Människor behöver alltså inte vara bekant med 

någon stereotyp tidigare utan vi placerar den personen eller föremålet under den kategorin vi 

tycker att den hör hemma. En stereotyp kan både vara något som är accepterat eller inte. En 

stereotyp sorterar även allt som inte passar in på oss eller som är annorlunda gentemot oss 

själva (Hall, 2013).  

 

Förebilder finns med i vårt vardagliga liv där vi tar hänsyn till hur vi förväntar oss att 

förebilder påverkar individer. En förebild kan föreslås när man tänker på sin egen identitet, 

attityd, beteende och sin egen livsstil i relation till en mediefigur. Somliga av de medie-

figurerna som presenteras kan vara potentiella förebilder eller motsatta individer vilket även 

innebär att dessa inte relateras till vem individen själv är (Gauntlett, 2002). En förebild för 

oss själva växer fram utifrån vårt egna sätt att leva på och hur vi väljer att jämföra oss med 

andra medie-figurer. Förebilder är viktiga för individer, men det betyder inte att man 

kopierar någons livsstil utan istället kan vilja leva som sin förebild eller vilja se ut som dem. 

En förebild fungerar som en vägledning för oss där vi använder förebilderna för att styra 

våra personliga vägar genom livet. En förebild är oftast någon som är känd och populär men 

även någon som individer ser upp till, någon som man grundar sin egen karaktär och sina 

egna värderingar efter (Gauntlett, 2002). 
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3:3 Sociala Medier  
 
Kommunikation är en form av handling. Det gäller att utveckla en social teori om handling 

och om olika former av makter som man kan bygga på. Sociala fenomen för oss betraktas 

som målmedvetna handlingar som genomförs i strukturerade sociala sammanhang. Vi som 

strävar mot ett mål ingår i ett socialt liv. Positionen som en individ intar i en institution eller 

ett fält är nästan sammanslutet med den makt individen äger. Med en viss makt kan vi 

möjligen handla till vår egen vinning och för eget syfte samt intresse. En individ har en 

förmåga att ta plats i händelsernas gång och påverka dessa händelser och konsekvenser för 

en själv. Individen som försöker utöva makt använder sig av de tillgängliga resurser som är 

eller kan vara olika medel, som gör det möjligt för en själv att realisera sina mål och 

intressen på det mest effektiva sättet. Med hjälp av att samla på sig resurser av olika slag kan 

vi öka vår egen makt succesivt och dessutom bygga på personliga medel för att köpa en 

egendom (Thompson, 2001). Symbolisk makt uppstår genom produktion, överföring och 

mottagande av meningsfulla symboliska former. Individer är hela tiden sysselsatta med att 

uttrycka sig i olika symboliska former, som innebär att vi själva tolkar andras uttryck och är 

upptagna med att kommunicera med varandra. Vi vill ständigt utbyta information med 

varandra och symboliskt innehåll. Individer skapar själva symboliska former, som sedan 

bygger på deras och andras resurser för att utföra handlingar som kan ta plats hos våra 

händelseutvecklingar och få olika slags konsekvenser. Detta medför en 

reaktionsframkallning som kan få andra att handla eller reagera på ett visst sätt. Vi kan även 

följa ett visst tillvägagångssätt, att tro eller att inte tro eller bekräfta vårt stöd för ett 

förhållande och resa oss i kollektiv revolt (Thompson, 2001).  

 

3:4 Sammanfattning 
 

Utifrån dessa begrepp som har behandlats i detta kapitel så kommer vi att sammanfatta en 

presentation av dess användning. Vid analysen av studiens empiri så kommer vi att använda 

oss av samtliga begrepp som har lyfts i detta kapitel. Temat Identitet ligger rotat i frågan 

varför följarna väljer att läsa Kissies blogg. Eriksons (1988) teori om identifikation belyser 

att det är viktigt för individer att få en bekräftelse från övriga medlemmar i samhället. Stier 

(2003) menar att det fysiska utseendet har en stor betydelse för individens identitet och 

samhället framställer kriterier för vad som är normalt eller avvikande. Begreppen gällande 

identitet har vi valt att använda för att dem belyser identitet från både en samhällsnivå till en 
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individnivå, där det täcker in både hur samhället ser på sina medlemmar och hur individen 

påverkas av samhället. Begreppen om Representationer kommer att användas för att besvara 

frågan gällande hur följarna tolkar den livsstil som Kissie representerar. Goffman (2004) 

belyser att individer som befinner sig i en lägre samhällsposition söker vägar för att klättra 

uppåt där det högre samhällsskiktet lägger ribban för idealisering. Individer i en lägre 

samhällsposition strävar efter att komma till det högre samhällsskiktet (Goffman, 2004). 

Stereotyper anser Hall (2013) kan vara det idealiserade samhällsskiktet. Det finns en klar 

bild av vad en viss stereotyp är som t.ex. Kissie, som förknippas med utseende och skönhet. 

En individ väljer att distansera sig eller identifiera sig med den stereotyp dem själva tycker 

är bra eller dåliga representationer. Gauntlett (2002) skriver om förebilder som kan vara 

t.ex. en media-figur. Vi individer kan välja att leva som våra förebilder eller vilja se ut som 

dem. Representationsbegreppen kommer att förklara hur individer som försöker efterlikna 

det högre samhällsskiktet skapar en god stereotyp som de sedan försöker identifiera sig med 

och som därefter kan bli en förebild som i vissa fall fungerar som en vägvisare. Det sista 

temat är Sociala medier. Thompsons (2001) menar att genom kommunikation som en social 

handling kan byggas på olika former av makt. Individer använder sig utav symbolisk makt 

för att framkalla reaktioner från omgivningen, vilket kan få andra att handla eller reagera på 

ett visst sätt. En förebild kan skriva saker eller göra saker på sociala medier som skapar en 

reaktion hos sin publik. Detta kan medföra att dem väljer att reagera eller anpassa sig efter 

sin förebild. Förebilden kan påverka publikens identitetsutveckling gällande t.ex. mode, 

skönhetsideal m.m. Alla dessa begrepp har valts med eftertänksamhet eftersom vi ville 

förklara både från hur individen påverkas av samhället och hur samhället påverkas av 

individen. Alla nämnda begrepp hänger ihop och dem kommer att ge oss en bra 

utgångspunkt inför kommande analyskapitel.  
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4. Metod  
 
I detta kapitel så kommer vi redogöra för våra metodval och vår metodologi under 

uppsatsens gång, Vi kommer även förklara varför vi har valt detta tillvägagångsätt och lyfta 

den kritik som finns kring våra metoder.  

 
4.1 Netnografiskt inspirerad ansats 
 
Vår metod inspireras av en netnografisk ansats. Netnografin bygger på den mer traditionella 

etnografin och är även en kvalitativ forskningsmetod. Netnografi används för att undersöka 

fenomen på internet. Det som skiljer netnografin från en etnografisk studie är att någon del 

av internet utgör själva kulturen som studeras. Netnografi betyder att forskaren träder in i en 

nätverksgemenskap eller en online kultur som skiljer sig från den vanliga metoden som är 

face-to-face (Kozinets, 2011). Med Netnografin så går det att studera beteenden och attityder 

på internet och även se hur dessa påverkar individer i sitt liv utanför den virtuella världen. 

Netnografin skiljer sig från andra kvalitativa metoder eftersom att den erbjuder en 

uppsättning av strikta riktlinjer för hur datorstöd etnografisk forskning bör bedrivas och hur 

den kan integrera med andra former av kulturvetenskapligforskning (Kozinets, 2011). 

Netnografi är utformad för att undersöka olika nätkulturer och det är den mest kompatibla 

metodvalet för oss eftersom vi vill se varför Kissies följare läser hennes blogg och hur 

hennes livsstil präglar sina följare. Denna uppsats kommer att genomföras på internet och 

netnografin är den mest lämpliga metoden för att undersöka nätgemenskap. Det finns både 

för och nackdelar med denna metod. En fördel är att det är väldigt lättillgänglig och att det 

finns mycket information på internet men detta medför även en problematik då man i vissa 

fall kan ha svårt för att sålla bort oviktig information i relation till sin egen studie. Det är 

därför viktigt att vara fokuserad och uppmärksam så att man får tag i rätt typ av information 

och inte generell information om något (Kozinets, 2011).  

 

Vi har tagit hänsyn till fem utav de sex netnografiska stegen för att genomföra denna studie, 

den är trots allt inspirerad av netnografin och är inte helt netnografisk. De steg vi har använt 

oss av är; planering av forskning, entré på fältet, datainsamling, tolkning, anpassning till 

etiska regler (Kozinets, 2011). Vi kommer inte att göra en presentation av forskningen 

eftersom vi har valt att presentera det i ett eget avsnitt. 
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4.2 Kvalitativ intervju 
 
Vi har även genomfört kvalitativa intervjuer som består av en uppsättning tolkande, 

materiella praktiker som gör världen synlig och omvandlar världen till en serie 

representationer, intervjuer, fältanteckningar, m.m. Kvalitativ forskning studerar ting i deras 

omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den mening som människor ger 

dem (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi genomförde 4 st. Semistrukturerade intervjuer via 

internet med dem läsare som följer Kissies blogg. Vi bröt ner vår frågeställning och skapade 

3 teman på vårt intervjuformulär för att underlätta för informanterna och även för oss själva 

när vi sedan skulle bearbeta det insamlade materialet. Nackdelen med att göra intervjuer på 

internet är att man bli begränsad eftersom det finns en brist på personlig identitet och 

kroppsspråk. Vi kommer aldrig exakt att veta vem det är vi talar med eftersom allting 

kommer att ske online (Kozinets, 2011). Det semistrukturerade intervjuerna gjorde det 

möjligt för oss som gör en inspirerande netnografisk forskning att vidga vår förståelse av de 

observationer som vi har genomfört på kommentarsfälten. Med de semistrukturerade 

intervjuerna så utgick vi ifrån en färdig lista av frågor i relation till de teman som vi vill 

behandla under undersökningens gång. Fördelen med denna typ av intervju är att frågorna 

kan vara flexibla och att det finns utrymme för bredare och öppna svar (Denscombe, 2009).  

Vi kommer att se våra intervjuer som tilläggsinformation för att komplettera vårt resultat. 

Det vi var kritiska mot när vi använde oss av semistrukturerade intervjuer var att vi kanske 

skulle bli tvungna att vägleda informanterna genom intervjun för att få ut de bästa svaren. En 

annan nackdel är att det blir svårt att generalisera vår studie utöver den situation som studien 

är avsedd för (Bryman, 2002).  

 

4:3 Förförståelse 
 
Vi hade en förförståelse när det gällde bloggvärlden och just Kissie som enskild bloggare. 

Det var dock på en ytlig nivå då man endast hade hört talas om henne på tv och i tidningar. 

Det var en negativ bild av Kissie som skildrades i media gällande hennes 

skönhetsoperationer, träning och diet på barnmat som resulterade i nästintill ett anorektiskt-

ideal. Vi hade lite vardagsförståelse som ställer sig i grund till det media har porträtterat och 

vi har även varit inne och läst Kissies blogg ett flertal gånger under uppsatsens gång. Det var 

främst media som väckte vårt intresse till att undersöka just Kissies blogg eftersom hon har 

fått mycket negativ uppmärksamhet. Vi är ganska kritiska till Kissies metoder när det gäller 

bantning och skönhetsingrepp. Vi blev väldigt intresserade av ämnet och vad hon har för 
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påverkan på sina läsare, om dem tar efter hennes ideal och även hur dem förhåller sig till 

det. Det kan finnas både för och nackdelar när man går in med en viss förförståelse och har 

åsikter om det som ska undersökas. Det kan ifrågasätta undersökningens trovärdighet 

eftersom den kunskap och dem åsikterna som vi har kan påverka hur vi väljer att tolka vårt 

resultat i analysen (Bryman, 2002). En fördel kan dock vara att vi är införstådda i ämnet som 

ska undersökas. En annan fördel kan vara att när man väljer att arbeta med en inspirerad 

ansats av hermeneutiken så har förförståelsen är viktig betydelse (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 
4:4 Dolda observationer 
 

Vi har valt att genomföra dolda observationer eftersom vi inte tror att resultatet hade 

påverkats om vi hade valt att delta i kommentarsfälten, utan vi tror snarare att vi möjligen 

hade fått följarna att känna sig obekväma och övervakade och det är inte målet för denna 

studie. Netnografin talar för att man ska ha deltagande observationer men det är inte något 

som vi har gjort i vår studie Dolda observationer innebär att forskarna inte gör sig kända på 

fältet utan istället iakttar det som skrivs och håller sig i bakgrunden (Denscombe, 2009). 

Berg (2011) anser att man snarare ska genomföra deltagande observationer och vara med 

istället för att ”titta på”. Berg (2011) menar att man lätt kan hamna i skymundan om man är 

passiv vid sin observation och att man bör sträva efter att förstå interaktion och själv ”leva” i 

gemenskapen. Vi respekterar det Berg (2011) föreslår men det är inte någonting som vi 

kände att vi hade haft tid med att göra, alltså att vara deltagande vid observationerna. Som 

tidigare omnämns så tror vi även att det hade kunnat påverka det följarna valde att 

kommentera. Hur vi har gått till väga med våra observationer kommer att redovisas under 

materialinsamling.  

 

4:5 Urval 
 
Vi har använt oss utav ett subjektivt urval som innebär att informanterna kommer att 

handplockas eftersom vi som forskare redan har en kännedom om de personer som ska 

undersökas. Anledningen till att vi valde detta urval är för att dessa informanter troligtvis 

kommer ge oss de mest värdefulla data. Informanterna kommer väljas ut med ett speciellt 

syfte i åtanke och det syftet återspeglar personernas särskilda kvaliteter och deras relevans 

för undersökningstemat (Denscombe, 2009). Vi sökte kontakt med de personer som vi såg 

var mest aktiva på Kissies kommentarsfält och utifrån de teman som vi har skapat. De flesta 
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hade länkar till sin facebook eller sina egna bloggar och på så vis kunde vi gå in och kolla 

deras bakgrund. Med bakgrund så menar vi ålder eftersom vi inte ville bryta mot de etiska 

aspekterna. Vi skickade med ett informationsbrev till varje informant som syftade till att 

berätta vad vi gör för typ av studie och givetvis att all information är anonym och endast 

kommer användas till denna studie.  

 
4:6 Material insamling 
 

Vi hade skapat fyra olika underteman som vi utgick ifrån och använde som verktyg när vi 

var ute på kommentarsfälten och samlade in vårt material, det var samma teman som vi hade 

på vårt intervjuformulär alltså skönhet, hälsa och livsstil. Bakgrund var även ett tema som vi 

använde under våra intervjuer för att kunna se hur ungdomarna använde sig av sociala 

medier. Anledningen till att vi valde dessa teman var för att kunna sortera och besvara våra 

angivna frågeställningar. Vi har även tagit hänsyn till vårt begreppsliga ramverk när vi valt 

ut våra teman. Dessa teman går under våra tre huvudteman, identitet, representationer och 

sociala medier. Vi kopplade ihop temat skönhet med identitet, livsstil och hälsa med 

representationer och bakgrunden står för användandet av sociala medier.  

 

Vi har observerat Kissies blogg och kommentarsfält under en och en halv veckas tid, främst 

på kvällarna under insamlingsperioden. Anledningen till att vi valde att observera på 

kvällstid är för att Kissies blogg då var fullt uppdaterad för dagen och även fullt 

kommenterad eftersom hennes inlägg då hade hunnit vara publicerade under flera timmar 

under dagen. Kissie uppdaterar sin blogg ca fyra-fem gånger om dagen och det var därför 

mest givande att observera på kvällen. Vi har samlat in materialet med hjälp utav 

skärmdumpar. Vi tog alltså ”kort” på de kommentarer som passade ihop med våra 

huvudteman. Grundtanken var att samla in ca 30 skärmdumpar på kommentarsfältet och tio 

utav dem skulle vara från arkiverade inlägg. Anledningen till att vi ville ha material från 

arkiverade inlägg var för att Kissie ansågs ha levt en ohälsosam livsstil tidigare i sitt liv. 

Problematiken med detta var att när vi väl gick in på Kissies blogg och bläddrade några år 

bakåt så upptäckte vi att Kissie hade raderat både bilder från inläggen och även 

kommentarerna, det var helt raderat. Det vi istället fick göra var att samla in nytt material 

som hon uppdaterade dagligen under vår insamlingstid. Vi förhöll oss trots förändringen till 

ca 30 st. skärmdumpar från olika inlägg.  
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Vi vill klargöra för de inlägg som kommer att presenteras i resultatet. Inläggen är 

representerade för dem teman som vi har haft som utgångspunkt alltså identitet, 

representationer och sociala medier. Vi har t.ex. beskrivit inlägg som representerar flera 

olika inlägg om t.ex. skönhetsingrepp, kommentarerna är inte kopplade till just det inlägget 

som vi valde att presentera. Vi valde att generalisera med ett inlägg åt gången som 

representativt eftersom vi ville bevara anonymiteten hos följarna som hade kommenterat på 

de olika inläggen. Våra informanter valdes utifrån ett subjektivt urval som vi tidigare nämnt.  

Vi kontaktade dem via Kissies blogg och två av informanterna hittade vi via facebook och 

de resterande två mailade vi till efter att ha blivit hänvisade till deras egna bloggar via 

Kissies blogg. Vi skickade även med ett följebrev där vi tog upp de etiska aspekterna och 

förklarade även vad vår studie skulle gå ut på och vad deras svar skulle bidra till. Vi 

kontaktade ca tio stycken från början men vi fick enbart fyra svar tillbaka.  

 
4:7 Metodologi och bearbetning av material  
 
Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk inspirerad ansats vilket innebär att vi inte 

kommer att använda oss helt av hermeneutikens regler. Hermeneutik är en tolkningsmetod 

som innefattar den hermeneutiska cirkeln som bygger på att olika delar skapar en helhet och 

att helheten endast kan förstås av dess olika delar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Hermeneutik handlar om att tolka och försöka förstå den sociala verkligheten. Detta innebär 

att man först och främst är intresserad av hur individer vet saker och därigenom skapas ett 

intresse för mänskliga relationer. Genom att studera sociala fenomen vill man skapa en 

förnyad och fördjupad förståelse kring dem (Lundin, 2008). Det sociala fenomen som 

relateras till vår studie är utgångspunkten via sociala medier som ligger i grund för Kissies 

blogg som är en social media. Vår hermeneutiskt inspirerade cirkel innehåller givetvis en 

förförståelse som är central i vår metod, tidigare forskning som utgör ett bredare fält och en 

inblick av fenomenet samt våra begrepp. Dessa utgör olika delar av cirkeln. När vi hade 

samlat in vårt material, både den netnografiskt inspirerade delen och intervjuerna så kodade 

vi dem var för sig. Det netnografiskt inspirerade materialet delades in i olika kategorier som 

är sammankopplade till våra huvudteman som är identitet, representationer och sociala 

medier. Intervjuerna kodades och var redan uppdelade i färdiga preliminära teman på 

intervjuguiden som var ”bakgrund”, ”skönhet”, ”hälsa” och ”livsstil”. Bryman (2002) menar 

att olika avsnitt av intervjuutskrifterna kodas och därefter placeras till vissa teman eller 

kategorier och att det inte finns någon ”rätt” metod för att koda den data som man samlat in 
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(Bryman, 2002). Dessa preliminära teman kategoriserades sedan in i våra huvudteman som 

tillsammans skapade en helhet med det netnografiskt inspirerade materialet. Alla dessa 

kategorier och teman är delar som har tolkats i relation till tidigare forskning och begrepp. 

Denna tolkning har skapat en helhet i vår analys. Delarna går inte att separera från helheten 

och helheten går inte att separera från delarna (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

4:8 Etiska aspekter 
 

Vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna och klargjort dem för våra informanter innan 

insamlingen startade. Vi presenterade, samtyckekravet som innebär att deltagarna i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan i forskningen. 

Informationskravet då vi informerade alla deltagare om forskningens syfte. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personliga uppgifter ska med största möjliga 

konfidentialitet förvaras. Vi behandlade materialet anonymt och informerade om att inga 

oberörda kan ta del av dessa. Vi förklarade även om nyttjandekravet som innebär att all 

material i forskningen kommer enbart användas för forskningsändamål (Bryman 2002). Som 

forskare är det viktigt att ta hänsyn till dessa krav och alltid informera deltagarna i början på 

studien. Det var viktigt för oss att skapa en god relation till våra informanter eftersom de 

själva fick bestämma om de ville medverka eller inte samt eftersom alla intervjuer 

genomfördes via mail kontakt och facebook chatt. Vi var noggranna med att presentera oss 

själva och vi talade om att vi representerarade Högskolan i Halmstad.  De forskningsetiska 

utmaningarna som Berg (2011) beskriver när man genomför en netnografisk studie kan vara 

att skydda den enskilda individens integritet. Ett problem som vi har tänkt på och som även 

Berg (2011) nämner är att det är svårt att nå en egentlig kunskap om vilken ålder 

nätgemenskapens medlemmar har och det kan leda till juridiska problem. Vi har valt att inte 

hänga ut någon och därför har vi anonymiserat alla kommentarer som vi har skärmdumpat. 

Vi har heller inte sparat skärmdumparna i relation till de inlägg som de var kopplade till, det 

blir därför oerhört svårt att hitta dessa kommentarer eftersom Kissie har drivit sin blogg i 

över 6 års tid. Vi har även valt att ändra namnen på informanterna för att bevara deras 

anonymitet. 
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi presentera de resultat som vi har samlat in med hjälp av 

kommentarsfälten på Kissies blogg och intervjuer som vi genomförde på fyra informanter. 

Vi kommer först att presentera det netnografisk inspirerade resultatet utifrån våra två 

underteman som är; Identitet, Kropp & livsstil. Vi kommer att beskriva olika inlägg från 

bloggen och även lyfta följarnas kommentarer från kommentarsfälten. Vi kommer även att 

presentera resultatet av våra fyra intervjuer. Vi har valt att döpa om informanterna för att 

bevara deras anonymitet.  

 

5:1 Kissie 
 

”Kissie” eller Alexandra Barbara Nilsson som är hennes riktiga namn är en svensk känd 

Stockholms bloggare. Alexandra är 23 år gammal och har bloggat sedan 16 års ålder. Hon 

driver en av Sveriges största livsstilsbloggar men är även mest känd för att provocera och 

vikthetsa sina läsare. Under år 2014 så har Alexandra haft ca 700 000-800 000 

besökare/läsare i veckan (Kiaindex, 2014). Alexandra har gjort stora rubriker pga. sina 

operationer, hennes hetsbantningar med barnmat och för att hon ansågs ha ett skevt 

skönhetsideal. Alexandra har genomgått många olika skönhetsingrepp. Hon började vid 18 

års ålder med att fylla sina läppar, sedan har hon även genomgått en bröstförstoring från B-

kupa till en D-kupa. Alexandra har även gjort ett flertal näsoperationer och hon har även 

skulpterat om sin haka och sina kinder med hjälp utav fillers (Malmlöf, 2013). Detta är saker 

som har väckt stora rubriker i svensk massmedia och på sociala medier. Det är även dessa 

saker som har bidragit till hennes framgång.  

 

5:2 Identitet 
 
Kissie har i ett av sina inlägg laddat upp ett videoklipp på sig själv där hon först i text 

beskriver att hon har fått väldigt mycket frågor gällande skönhetsoperationer osv. Detta 

valde hon att besvara med ett videoklipp där hon summerar sina svar. Hon talade öppet om 

vilka skönhetsoperationen hon hade genomfört eftersom hon ville förklara sig själv för sina 

följare. Inlägget fick god respons på kommentarsfältet och många följare uttryckte hur starkt 

dem tyckte att det var av Kissie att tala så öppet om sina operationer.  Kommentarsfältet 
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flödade även in med ytterligare frågor gällande skönhetsoperationer från följare som själva 

skulle vilja utföra det. Flera följare uttryckte sig väldigt positivt gällande detta inlägg. Det 

som kommenterades var bland annat: ”Är inte heller så supernöjd med min näsa, så tänkte 

fråga lite om vad du betalade och var du gjorde din operation? Tycker du att det gjorde 

ont? Var de duktiga, där du gjorde det? ”.  Följarna tycker att skönhetsoperationer är 

någonting som man bör genomföra om man inte mår bra över hur man ser ut. Följarna är 

väldigt positiva gentemot skönhetsoperationer och ställer även mycket frågor gällande 

ämnet. Det ställdes även frågor om var Kissie har genomfört sina operationer eftersom 

många av följarna själva har funderingar på att genomföra liknande operationer. Ett flertal 

följare kommenterade även att de känner att Kissie har fått dem att våga genomföra 

operationer och att hon har inspirerat dem.  

 
”Hallo.. Det är hur bra som helst med skönhetsoperationer! Är man inte nöjd med 

någonting, vare sig man mår dåligt av det eller ej, så är det ju jätte bra att man kan få det 

fixat, så man mår bättre av det! Jaag har funderat på bröstförstoring sedan 17 års ålder, 

och nu 10 år senare ska jag äntligen genomgå det. Eller ja, jag ska på konsultation på 

onsdag och bestämmer mig där efter. Men det lutar ju åt att det blir op. Har ju trots allt 

tänkt på det till och från i 10 år! Egentligen vet jag inte varför jag skrev en kommentar, men 

så blev det i alla fall :) Du har fått mig att våga! En fråga bara. Känner man/du av 

inplantaten? Känner man att det ligger någonting innanför brösten? Ha d gött!!!” 

 

Kissie lägger ut många olika inlägg gällande hennes utseende. Ett inlägg som fick stark 

respons och som väckte mycket blandade känslor hos följarna var en bild på hennes 

nygjorda läppar. Kissie hade gjort ett filleringrepp där hon hade förstorat sina läppar och 

eftersom dem var nygjorda så var läpparna väldigt svullna och stora. Kissie frågar även sina 

följare på inlägget om de ansåg att detta var en ”hiss eller diss”. Detta väckte mycket 

reaktioner och många följare blev också väldigt upprörda.  ”Du är sjukligt utseendefixerad 

och du får unga tjejer att få ännu mer skruvade ideal än de redan har. Så grattis! Ytterligare 

en osäker person som får småtjejer att tro att självförtroende sitter i utsidan”.  Många 

följare uttryckte att Kissie såg ”fejk” ut och att det inte fanns någonting på henne som var 

äkta. Det uttryckte även ett starkt missnöje om den bild hon förmedlar till unga tjejer. Det 

fanns dock mycket fler positiva kommentarer än negativa gällande detta ämne och flera 

följare uttryckte att Kissie var deras förebild och att dem vill efterlikna hennes utseende. 

Majoriteten av positiva inlägg var från en yngre målgrupp som varierade mellan 12-16 år. 
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Dessa följare uttryckte att de själva skulle vilja genomföra en läppförstoring men att dem 

dock inte vågade erkänna det förens dem hade läst Kissies blogg.  

 

”Alexandra, du är min förebild <3 Jag är snart 13 år och jag har en önskan att 

plastikoperera läpparna lite större eftersom jag tycker det är snyggt. Min näsa vill jag också 

fixa men vågade inte erkänna det förrens jag läst din blogg [...].” 

 
Kissie la ut ett inlägg som handlade om smink. Det Kissie lyfter i inlägget är att många 

följare är intresserade av hur hon brukar sminka sig och hur hon sminkar en perfekt 

dramatisk kajal. Kissie skriver hur hon brukar göra och hon tipsar sina följare genom att 

beskriva proceduren och även visa en tydlig bild på sitt ögonparti. Det framkom tydligt på 

kommentarsfälten att följarna vill ha fler tips gällande andra skönhetssaker och söker Kissies 

respons på detta. ”Hej! Jag undrar om du kan ge tips på hur man får till dom perfekta 

ögonbrynen… Jag har svarta ögonbryn, men fyller i dom med mörkbrun färg, använder mig 

av ögonbrynspenna skugga, penna och färgar även var tredje månad typ. Men tycker det 

blir så skrikigt ibland..”. Några följare ansåg att Kissies sminkning var totalt misslyckad och 

att hon bör tänka på hur hon ser ut. Dessa följare påpekar även varför ingen säger ifrån när 

hon ser så pass ”misslyckad” ut.  Kissie la upp ett annat inlägg som bestod av en bild på sin 

nygjorda ögonfransförlängning. Kissie skriver ut vad ögonfransarna heter samt vilken 

storlek och form hon har på sina. Hon gör samtidigt reklam för företaget då hon skriver vad 

det hette och även vad det kostade. Hon berättar även i inlägget att hon brukar spraytana sig 

där och att hon är väldigt nöjd med dem. Detta inlägg medförde dock inga negativa 

kommentarer utan enbart positiva. Många är intresserade av att veta mer om salongen samt 

mer information om priser, om de skadar ens naturliga ögonfransar m.m. Det framkom även 

att många följare blev inspirerade och ville ordna likadana.  

 
”Blev sjukt sugen på att göra fransförlängning nu men har lite frågor som jag hoppas att du 

kunde svara på!  

1. Hur blir de när du tvättar av sminket? Står dom åt alla håll osådär eller hur blir de? Och 

sitter de fast ordentligt även fast man tvättar med rengöringsmedel osv? 

2. Hur lång tid tar de innan de börjar ramla av? 

3. Hur mkt kostar de? 

4. Skadar de ens naturliga ögonfransar? sry för många frågor men måste veta!! Haha”. 
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5:3 Kropp & livsstil 
 
 
Kissie lägger upp många inlägg gällande träning och hälsa. Ett specifikt inlägg handlade om 

hennes morgonträning då hon hade deltagit på ett gympass. Hon la upp foton med inlägget 

där hon poserar i sina gymkläder och plutar med läpparna. Hon skrev även själv i inlägget 

att hon tycker att hon ser bättre ut idag och att hon mår mycket bättre än vad hon har gjort i 

tidigare ålder. Även under detta inlägg så strömmade kommentarer in där tjejer söker tips 

och råd gällande träning och hälsa. De ställer direkta frågor till Kissie och hoppas på att få 

en respons.  ”När brukar du träna? På morgonen före frukosten eller efter? Före lunch eller 

efter? Och hur många gånger tränar du per dag? Jag vill få en fin kropp som dig  <3”. 

Det uttrycks även att följarna känner ett missnöje gentemot sin egen hälsa och dem vill 

gärna få råd för att kunna ta efter Kissie och hennes träningstips. De vill uppnå samma figur 

och resultat som henne. De allra vanligaste frågorna som ställs är som exemplet ovan, där 

följarna vill veta när hon tränar, hur hon tränar, hur många gånger i veckan hon tränar och 

även var hon köper sina träningskläder. Följarna reagerade även väldigt starkt och positivt 

på Kissies ”nya” hälsa och träning. De uttrycker att hon blivit en mycket bättre förebild för 

tjejer idag och även att Kissie är betydligt mycket finare som tränad än för smal. Kissie 

hyllas på kommentarsfältet för att hon ser så hälsosam ut och hon har även blivit en 

inspiration och motivationskälla för träning och hälsa.  

 
”Vilken skillnad, tänk hur du såg ut innan och nu, vill se ut som dig nu ” 
 
Kissie la även ut ett inlägg där det fanns en video som handlade om snabb fettförbränning. 

Videon visar hur man bränner 150 kalorier på åtta minuter. Hon skrev även i inlägget att 

man kan träna hemma och inte behöver lägga en massa pengar på gymkort. Ett annat råd 

som hon gav till sina följare var att kolla klipp på Youtube samt att gå ut och springa eller 

promenera. Detta inlägg upprörde många följare och Kissie fick mycket negativ respons. 

”Du tänker bara på vikt, du får alla andra att känna sig helt feta, vi som äter normalt”. 

Flera kommenterade att Kissie ser undernärd ut och att det är synd att hon ständigt lägger 

fokus på att skriva om kost och fettförbränning då hennes läsare är så pass unga. Ett flertal 

följare tycker att Kissie ser underviktig ut och de tycker synd om henne eftersom hon inte 

ser sig själv på samma sätt som dem gör.  Detta inlägg medförde mycket negativ kritik 

gentemot Kissie och en följare har även försökt mäta ut hennes BMI som anses vara kraftigt 
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underviktigt. Följarna uttryckte även hur dålig hon ser ut och detta är ett tydligt exempel på 

vad som kommenterades: 

 

”Du ser sjuk ut och plastig, du var jättefin innan jättetuttar och plutmun och botox. Vilken 

otroligt konstlad förebild du är för alla unga tjejer idag. Och så ser du ju helt anorektisk ut 

med de jättebrösten och din sinnessjukt undernärda kropp. FY!!”. 

 
Kissie la ut ett inlägg med massa olika urklipp på hennes ”outfits” som hon har haft på sig 

genom månadens gång. Hon frågade sina läsare vilken dem tycker om mest. En av dessa 

bilder var på Kissie när hon var på ett bloggevent i Finland. Kommentarsfälten fylldes 

snabbt med kommentarer med huvudfokus på hennes livsstil istället för inlägget i sig.  

Kissies frågor på inlägget ignorerades en aning och många lyfte istället att de skulle vilja ha 

och leva samma liv som hon gör. Följarna uttryckte att de skulle vilja gå på samma events 

och få ha ett lika spännande liv som henne.  ”Åh skulle så gärna också vilja leva ett sånt liv 

som du lever, åka på events i olika länder å så vidare det är ju dröm! ”. Flera följare 

kommenterar att de skulle vilja ha ett lika flexibelt ”jobb” som Kissie har då hon reser runt 

till olika länder väldigt mycket och får uppleva roliga saker samt gå på galor och events. 

Följarna har en strävan efter att få leva ett lyxigare liv som Kissie och dem vill gärna ha tips 

och råd gällande hur de ska lyckas med detta. Den största delen av dessa kommentarer var 

skrivna av den yngre målgruppen som var mellan 12-16 år. Följarna skrev även att de skulle 

vilja träffa Kissie och diskutera livet och dess möjligheter. Följarna vill återigen ha råd och 

tips gällande framgång vilket tyder på att de inspireras av Kissie som stereotyp. Det fanns 

några följare som kommenterade det inlägget egentligen var menat för. Dessa följare 

uttryckte vilka klänningar som var finast på bilderna, de ställde även frågor var Kissie hade 

köpt vissa specifika plagg.  ”Var har du köpt den där fina toppen/klänningen?? Ser såååå 

fin ut, precis som du? <3 Kan man få se en bild på hela den? Kram ”. 

 
5:4 Presentation av Intervjupersoner 
 
Hanna är 22 år gammal. Hon är heterosexuell och är en utbildad undersköterska. Hon följer 

Kissies blogg eftersom hon tycker att Kissie är en underhållande person. Hanna upptäckte 

Kissie via en annan modebloggare som heter Kenza, och det var så hon i första hand kom i 

kontakt med Kissies blogg. Hanna har läst Kissies blogg under 4-5 års tid och hon läser 

hennes blogg ca fyra gånger i veckan.  
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Mimmi är 18 år gammal. Hon är heterosexuell och är elev som går sista året på en  

gymnasieskola. Hon arbetar även lite extra inom vården. Mimmis följande av Kissies blogg 

beskriver hon mer som en vana. Hon förklarar att hon ibland läser mer och ibland mindre det 

beror på vilka inlägg Kissie lägger upp eftersom hon tycker att det är mest intressant att läsa 

om inlägg som handlar om träning och hälsa. Mimmi kom i kontakt med Kissies blogg 

genom sin skola, då Kissie var ett stort och omtalat ämne. Hon började följa Kissies blogg 

runt 2011 och gör det till och från fortfarande ca 2-3 gånger i veckan.  

 

Lydia är 20 år gammal. Hon är heterosexuell och hon studerar till Journalist på 

Stockholmsuniversitet. Anledningen till att Lydia följer Kissies blogg är för att det först och 

främst är en vana och sedan tycker hon att det är intressant att se hur Kissie utvecklas och 

har utvecklats genom åren. Hon förklarar även att hon är modeintresserad och att det är en 

av de stora anledningarna till att hon fortfarande läser Kissies blogg eftersom hon anser att 

Kissie lägger ut bra inlägg om mode och skönhet. Lydia hittade Kissies blogg genom 

hemsidan blogg.se som hade publicerat en topplista över bloggare som Kissie var med på. 

Hon började följa Kissies blogg år 2009 och läser den ca 4-5 gånger i veckan.  

 

Tina är 19 år gammal. Hon är heterosexuell och tog studenten förra året. Idag arbetar hon 

som timanställd inom äldreomsorgen. Anledningen till att Tina läser Kissies blogg är för att 

hon anser att de delar samma intressen och även för hennes modetips och goda råd. Tina 

började följa Kissies blogg runt 15 års ålder och kom i kontakt med den via kompisar, som 

ofta diskuterade henne i skolan. Det var så hon blev introducerad för Kissies blogg.  

 

5:5 Intervjuer 
 

5:5:1 Skönhet 
 
Intervjuformuläret innehöll frågor om skönhet. En fråga handlade om vad informanterna 

ansåg vara skönhet. Det alla hade gemensamt var att dem ansåg att skönhet var något som 

både kommer ifrån insidan och utsidan. Att skönhet är något som sitter på insidan och 

avspeglas på utsidan. Två av informanterna ansåg inte att ytlig skönhet var speciellt viktigt. 

Informanterna ansåg även att ordet skönhet var svår definierat eftersom det kan stå för så 

många olika saker men alla var eniga om en sak: 
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”Skönhet på utsidan bleknar, och är man då rutten inuti så har man inte längre något att gå 
på”. – (Lydia, intervjuperson).  
 

Det fanns delade åsikter gällande om dem kände sig inspirerade av Kissies skönhetsideal. 

Tina var den enda som kände sig någorlunda inspirerad av Kissies skönhetsideal. Hon hade 

ett positivt synsätt gällande att Kissie ständigt förnyade sig och förbättrade sitt utseende 

eftersom hon då visade att det fanns en möjlighet att förändra sig själv om man misstycker 

något om sig själv. Tina uttryckte även att hon vågade göra en läppförstoring efter att hon 

hade sett Kissies, hon blev inspirerad. De andra informanterna ansåg att Kissie hade ett 

ohälsosamt skönhetsideal och att det även fanns fördelar och nackdelar med vad hon 

porträtterar. De tror att Kissie har blivit påverkad av alla negativa kommentarer som skrivits 

på bloggen och att Kissie senare i livet kommer ångra sig och komma på att det är insidan 

som räknas. Alla informanter var eniga om att Kissies bröstförstoring var något dem tyckte 

var fult och överdrivet för hennes smala kropp, dem tyckte även att Kissies ingrepp har gått 

långt överstyr. Tre informanter hade ett gemensamt synsätt på frågor om skönhetsideal och 

Kissie som inspirationskälla. Dem tyckte att hon är en mycket bättre förebild för unga tjejer 

idag och att hon ser mycket hälsosammare ut än vad hon tidigare har gjort. En informant 

uttryckte dock missnöje över alla ingrepp som Kissie har gjort och menar att hon inte är en 

bra förebild. Mimmi tyckte att Kissie har ”fejkat” sitt utseende så mycket med alla 

operationer och fillers så att det har nått en gräns där det inte längre ser normalt eller 

mänskligt ut.  

 
”Hon är för mycket för min del, det är för överdrivet utseende som jag kallar Barbie.”  – 
(Mimmi, intervjuperson). 
 

Tre av informanterna uttryckte att dem själva är nöjda med sina egna utseenden och att dem 

inte skulle vilja efterlikna Kissie.  

5:5:2 Livsstil 
 

En fråga handlade om informanterna skulle vilja leva efter samma livsstil som Kissie, svaren 

var dock väldigt blandade. Tina skulle vilja leva samma livsstil eftersom hon anser att 

Kissies liv verkade vara roligt och väldigt sysselsatt. Hon upplevde att Kissie var ute på 

äventyr varje dag och har fått uppleva mycket och det är även något som hon själv skulle 

vilja ha chansen till att göra. Lydia skulle delvis vilja leva samma livsstil som Kissie 

eftersom hon ansåg att en blogg är lättförtjänta pengar och att det är en chans som hon 
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absolut inte hade tackat nej till. Hon tror även att många skulle vilja leva på det viset som 

Kissie gör. Mimmi var den informant som skiljde sig mest eftersom hon inte skulle vilja 

leva samma livsstil som Kissie alls. Hon tyckte att Kissie hade ett allt för upptaget liv som 

hela tiden var igång. Hon ansåg att det hade medfört för mycket stress. Det alla informanter 

hade gemensamt under denna fråga var dock att de ställde sig kritiska mot att alla följare 

hela tiden hade ständig koll på Kissies liv. Informanterna ansåg att kändisar behöver mer 

privatliv och att dem själva hade föredragit ett mer anonymt liv med ett lugnare tempo. 

Lydia skrev även att hon själv inte hade velat bli granskad och utdömd konstant.  

 
”Jag hade kunnat leva en dag som Kissie men absolut inte mer än så, jag skulle vilja ha mitt 
privatliv för mig själv" – (Hanna, intervjuperson) 
 

En fråga som vi ställde till informanterna handlade om mode och om informanterna brukade 

följa Kissies tips gällande mode. Tre av informanterna uttryckte att dem brukade följa 

Kissies råd gällande mode. Hanna tyckte att Kissie har förändrats ganska mycket när det 

gäller mode eftersom Kissie för ca 2-3 år sedan klädde sig ganska naket och detta ansåg 

Hanna vara ganska opassande. Hanna tyckte att Kissie i dagsläget klädde sig mer sofistikerat 

och elegant och hon brukar följa Kissies råd gällande mode idag. Mimmi brukar ibland följa 

Kissies råd gällande mode, hon tyckte att vissa saker som Kissie lägger upp är väldigt 

snygga och enkla. Hon tyckte även att Kissie förmedlade bra tips gällande mode trots att hon 

själv inte är speciellt tjejig när det handlar om kläder. Tina var den informant som såg 

Kissies modetips som en god förebild och uttryckte; 

 
”Hon är ju som sagt en trendsättare och hon har grym stil!”.  – (Tina, intervjuperson). 
 

Tina berättade att hon brukar handla likadana kläder som Kissie och hon tyckte om Kissies 

tips gällande klänningar och att det är någonting som Tina ofta bär. Lydia var den informant 

som hade en annan åsikt gällande Kissies mode. Hon uttryckte att hon har sin egen stil men 

att hon ibland kanske kan se en tröja eller väska som hon kan tycka är fin på Kissies blogg. 

Men hon kopierar inte Kissies stil utan gör som hon själv vill.    

5:5:3 Hälsa 
 
Tina skriver att hon brukar bli inspirerad av Kissies träningstips och att även detta är en av 

de stora anledningarna till varför hon väljer att läsa Kissies blogg. Det var dock inte bara 

Tina som samtyckte gällande Kissies träningstips, nästan alla informanter ansåg att dem blev 
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inspirerade av Kissies träningstips. Lydias åsikter skiljde sig från mängden då hon absolut 

inte blir inspirerad av Kissies träningstips och anser att hälsa innebär regelbunden träning 

med en hälsosam kost. Hon tycker att hälsa mer är en livsstil än en hobby. Lydia uttrycker 

även en oro av att småtjejer kan inspireras negativt av Kissies bild av hälsa. 

 
”Hoppas småtjejer inte inspireras av hennes vikthets, men så länge hon är nöjd med sin 
kropp så..”- (Lydia, Intervjuperson).  

 

Hanna skrev att Kissies kropp såg väldigt tillgjord ut och att hon numera liknar en Barbie 

och det är ingenting som hon blivit inspirerad av överhuvudtaget. Mimmi tyckte att det är 

bra att människor tar hand om sig själva och mår bra. Fast Mimmi tyckte även att det var 

jobbigt att se Kissie så överdriven med sin träning och sina tips. Tina valde att gå och köpa 

ett gymkort och följer lite av de råd som Kissie förmedlar gällande träning och kost. Hon 

tyckte även att Kissie lägger ut bra träningsvideos om hur man går ner i vikt. Tina tyckte att 

träning och hälsa bidrar till ett hälsosamt liv och ett bra utseende. Hon ansåg att Kissies 

träningsinlägg fick henne att må bra och att det även ökade hennes självförtroende när hon 

går och tränar.  

 

Vi ställde en fråga om vilka känslor informanterna fick av att se Kissies kropp, tre av våra 

fyra informanter fick negativa känslor av att se Kissies kropp. Lydia fick inga positiva 

känslor av att se Kissies kropp hon uttryckte snarare ett missnöje eftersom hon ansåg att 

Kissie ”hetsbantar”. Hanna skrev att hon blev väldigt frustrerad när hon såg Kissies kropp 

eftersom hon tyckte att Kissie porträtterade upp ett förskräckligt ideal och hon hoppades 

även att ungdomar inte tar efter henne. Mimmi kände att hon blev ledsen när hon såg Kissies 

kropp. Hon tyckte synd om Kissie och undrade om Kissie själv verkligen mådde bra. Hon 

trodde också att pressen och övervakningen som bloggen medförde påverkade Kissies egna 

syn på sin kropp. Tina var den enda informanten som uttryckte att hon blev avundsjuk av att 

se Kissies kropp samtidigt som hon har Kissie som en förebild. Hon ville efterlikna Kissie 

på många sätt men blev ibland frustrerad när hon såg hennes utseende då Tina själv hade det 

svårt med träningen och maten. Fastän Tina alltid försökte att se det positivt och såg 

frustationen som en drivkraft för att uppnå sin idealbild som är nära Kissies egna kropp. 
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5.6 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis såg vi att det fanns vissa element i kommentarerna som var 

återkommande oavsett vad inläggen handlade om. Följarna uttrycker att de vill efterlikna 

Kissie, att hon inspirerar dem och följarna ville hela tiden ha tips och råd gällande olika 

saker som Kissie väljer att lyfta i sin blogg. Det framkommer tydligt att följarna ser Kissie 

som en motivationskälla både gällande skönhet, livsstil och även hälsa. Det som skiljer 

intervjuerna från det netnografiskt inspirerade materialet var att intervjupersonerna var 

mycket mer kritiska gällande alla innefattande delar. Intervjupersonerna kunde lyfta och 

motiverade varför dem inte höll med och varför dem tyckte så som de gjorde. 

Intervjupersonerna utmärkte sig tillskillnad från kommentarsfältet som präglades av en 

yngre målgrupp. Följarna beskriver även att de skulle vilja leva samma liv som Kissie gör 

eftersom de då skulle medföra att dem får gå på galor, events osv. Det visar att följarna läser 

Kissies blogg för att inspireras och för att kunna ha en motivation samt inspiration i sin 

strävan till ett lyxigare liv.   
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6. Sociologisk analys 
 

I detta kapitel så kommer vi utifrån vårt resultat att tolka det material vi har samlat in med 

hjälp utav vårt begreppsliga ramverk. Vi har delat upp analysen i tre olika teman som vi 

även har förhållit oss i det begreppsliga ramverks kapitel. Vi kommer även i detta kapitel att 

besvara våra frågeställningar och återkoppla till tidigare forskning och begrepp.  

 

6:1 Identitet  
 
Vårt resultat gällande Kissies utseende samt operationer visade att de allra flesta var positivt 

inställda då flera av individerna i kommentarsfältet frågade efter kliniker som Kissie hade 

genomfört operationerna på. I kommentarsfälten skrev många att hon var vacker och ville 

efterlikna hennes utseende. Det kommenterades även att en följare inte riktigt vågade 

genomföra en operation förens hon såg Kissies resultat, vilket blev en drivkraft för den 

personen. Följarna identifierar sig med andra och tar del av deras roller och attityder (Berger 

& Luckmann, 1998). Vi kunde se att bloggen ständigt uppmuntrade individer med att 

förbättra sitt utseende vilket även skulle leda till att följarna skulle uppnå en ökad 

självkontroll (Stier, 2003). Stier (2003) menar att media uppmuntrar till att följa det senaste 

modet och viljan att bli vackrare och må bättre. Kissie är ett ansikte utåt när det handlar om 

skönhetsoperationer och när det gäller att förbättra sitt utseende. Det resulterade till att hon 

påverkade flera andra individer till att själva göra någonting åt sitt utseende. I en kommentar 

stod det ”Du har fått mig att våga ” gällande skönhetsoperationer. Hon ger sina följare 

inspiration och bevisar att människor faktiskt kan må bättre när man har utfört en 

skönhetsoperation för att förbättra sin egen självkänsla. Människor har kommit långt i 

utvecklingen gällande skönhet (Stier, 2003). Följarna är beredda att betala stora summor av 

pengar för att ”förbättra” sina kroppar med t.ex. implantat, vilket ger en betydelse för 

människors identitet (Stier, 2003). Kissie berättar själv i sina videobloggar om hur bra hon 

mår och att hon tycker att man ska göra någonting åt sitt utseende om man mår som hon 

gjorde före operationerna. Tina skriver att hon har ett positivt synsätt till Kissies 

skönhetsideal och att hon håller med om att man ska förbättra sitt utseende ifall man inte 

känner sig nöjd med sig själv. Tina skriver att hon tycker att det är bra att Kissie visar att 

möjligheten finns och att Tina själv funderar över en läppförstoring. Eliott (2011) förklarade 

i sin undersökning att man idag är kritisk till kändiskulturens ökning av kosmetisk kirurgi. 
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Undersökningen bevisade att de flesta kvinnorna vill ha plastikkirurgi och dessutom 

efterlikna andra kändisars kroppsdelar som har blivit opererade. Kissie som är en känd 

person i Sverige ger andra kvinnor viljan och modet att operera sig, det visade 

kommentarerna klart och tydligt då majoriteten uttryckte och frågade efter tips gällande 

skönhetsingrepp och de ville även ta efter hennes egna operationer. Kissie driver en av 

Sveriges största bloggar och vårt resultat har visat på att Kissies följare ofta tar hennes råd 

gällande skönhet och mode. Individer kan förstå en förebild när de själva tänker på sin 

attityd, identitet, sitt beteende och sin egen livsstil i relation till en mediefigur. En 

mediefigur kan både vara positivt eller negativt potentiell, beroende på hur man relaterar till 

den personen. En förebild växer fram när man jämför sig med någon eller när förebilden 

fungerar som en vägledning som en individ använder sig av. Detta är en person som 

individer ser upp till (Gauntlett, 2002). I några kommentarer framgick det att Kissie sågs 

som en förebild och speciellt inom en ung målgrupp som varierade mellan 12-16 år. Dessa 

personer vill eftersträva hennes utseende och försöka komma nära hennes skönhet så gott 

som det går genom skönhetsingrepp, råd och andra små ingrepp som t.ex. sminkningar. 

Utifrån det resultat som vi har sammanställt så framkommer det ganska tydligt att Kissies 

följare ser henne som en förebild och beskriver att de vill efterlikna henne. Följarna sökte 

även Kissies respons och ville få saker och ting bekräftade t.ex. var hon hade gjort sina 

operationer och hur hon själv upplever skönhetsingrepp. Följarna vill ha ett erkännande från 

omgivningen som i detta fall är Kissie och det har en stor betydelse för följarnas 

identitetsbildande. Följarna gör detta för att kunna stämma av med andra att det dem gör är 

okej samt för att kunna identifiera sig med andra i nätgemenskapen (Erikson, 1988) och 

Kissie. Det är viktigt för följarna att få den bekräftelsen dem behöver under sitt 

identitetsbildande för att kunna hålla sig på rätt väg och för att känna sig accepterade och 

inte avvikande.  

 

Vissa kommentarer var negativa gällande Kissies skönhetsideal. Det skrevs att hon såg 

”fejkad” ut och att hon troligtvis redigerade sina bilder eftersom hon såg annorlunda ut i 

verkligheten. En person skrev även att hon tycker att Kissie är alldeles för utseendefixerad 

och att hon leder unga tjejer till en skruvad idealbild än de redan har. Lydia håller med om 

att man ska kunna förbättra sitt utseende om man vill. Hon tror även att Kissies bloggande 

har påverkat hennes beslut kring skönhetsoperationer och att hon senare kommer på att det 

är insidan som räknas. Lydia är inte alls inspirerad av Kissies skönhetsbild och påstår att det 

är mestadels yngre tjejer som blir påverkade av hennes ideal. Samhället fastställer kriterier 
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för vad som är avvikande eller normalt (Stier, 2003). Lydia tycker inte att Kissies idealbild 

är något som borde anses vara normalt eller accepterat. Kissies följare är den publik som 

fastställer vad som anses vara avvikande eller normalt och detta kan även sätta en viss press 

på Kissie som individ eftersom Kissies följare är väldigt viktiga för henne då hennes 

inkomst är bloggen. Kissie kan även vara den person som bestämmer vad som är avvikande 

eller normalt med tanke på att hon har en så mycket anhängare som ser upp till henne. Detta 

kan skapa en press både från följarnas sida och Kissies. Följarna som är ungdomar, är igång 

med sitt experimenterande där de själva försöker hitta sin plats i samhället. Följarnas 

identifikationsbildande och samhället tvingar en själv att göra olika livsval som leder till 

ställningstagande för livet (Erikson, 1988). Kissies följare har mycket positiva och negativa 

åsikter om hennes utseende och detta kan vara ett steg för ungdomars identifikationsbildande 

som antingen förstärks positivt eller negativt av det. 

 

Självuppfattningen utgör grunden till självförtroendet och det är det som får individerna att 

agera och även hur de ska agera i olika situationer (Stier, 2003). Hanna tycker att det är bra 

att Kissie väljer att göra det hon vill och att det är starkt av henne att göra ingreppen i så 

tidig ålder. Hanna tror även att Kissie har blivit lite väl besatt i skönhetsingreppen och att 

hon dessutom har gått för långt med det. Mimmi tycker att Kissie skönhetsideal är ganska 

överdrivet och att hon har ”fejkat” sitt utseende med alla fillers och skönhetsingrepp vilket 

gör att det inte ser mänskligt ut längre. Både Mimmi och Hanna instämmer om att hon liknar 

en Barbie docka mer än en människa. Kissies följare frågar och söker tips och råd gällande 

hennes utseende och detta kan bero på ett dåligt självförtroende hos följarna eftersom de 

själva vill förändra saker hos sig själva. Kissie är en frontfigur i Sverige och därför kunde 

man se kopplingen till Stiers (2003) begrepp om självkänsla, där Kissie sätter normen för 

vad som är avvikande samt för vad som är normalt. Kommentarsfältet var fulla med 

kommentarer från tonårsflickor som önskade att dem såg ut som henne och det finns en stark 

koppling mellan ”kändisar” som sätter trenden och följarna.  

 

6:2 Representationer 
 
Flera följare håller med varandra om att Kissie idag är ett bättre föredöme gällande 

kroppsideal än vad hon var tidigare då hon ansågs vara undernärd och utmärglad. Det vi kan 

se på kommentarsfältet är att följarna uttrycker att de vill se ut som hon gör nu och för att 

göra det så frågar många om tips gällande hur de ska träna. Kissies framträdande på bloggen 
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gällande träning och hälsa har formats för att passa in i de förväntningar som hennes följare 

har Goffman (2004) eftersom samhället har en viss strävan efter att porträttera en mer 

hälsosam kropp. Detta medför att följarna bekräftar och accepterar Kissies moraliska värden 

och ser upp till henne och även har henne som en förebild. Alla följare tycker att Kissie har 

en snygg kropp och att hon är en bättre förebild för unga tjejer eftersom följarna ser Kissie 

som en media frontfigur som de vill efterlikna. En förebild är någon som man väljer att 

jämföra sig med. Det behöver inte betyda att man vill vara som någon eller kopiera person 

utan att man istället vill ha sin förebild som en personlig vägvisare (Gauntlett, 2002). Det 

framkommer att Kissies läsare ser henne som en förebild och även som en vägvisare 

gällande träning och hälsa, de ser upp till henne och vill även ha samma livsstil och kropp 

som henne. Tina uttrycker att hon har blivit inspirerad av Kissies träningstips och att det är 

en av anledningarna till att hon läser Kissies blogg. Tina valde även att börja träna efter att 

hon såg Kissies kropp, vilket fick henne att må bra och Kissie ökade hennes självförtroende. 

Kissie var i detta fall Tinas vägvisare samt förebild gällande träningen.  

 

Det fanns följare som fortfarande är kritiska gentemot Kissies kroppsideal och som menar 

att Kissie bara skriver om fettförbränning och kalorisnål mat. Följarna menar att Kissie bara 

tänker på sin vikt och får andra att känna sig feta och överviktiga, de ser henne som en 

negativ förebild för unga tjejer. Parks (2005) studie visade att det fanns ett samband mellan 

massmedias påverkan på kvinnors attityder gentemot sina egna kroppar. Studien visade även 

att unga kvinnor hade negativa attityder gällande det orealistiska kroppsidealet men 

samtidigt så fortsatte de engagera sig och jämföra sig med idealet trots att de var kritiska. 

Det är något som man kunde se från Kissies följare, de var negativa gällande det ideal hon 

förmedlar men väljer ändå att följa henne och engagera sig själva samt jämföra sig själva i 

diskussioner gällande hennes kroppsideal. Vissa följare uttryckte ett stort missnöje gällande 

Kissies ideal bild av kvinnokroppen där de även syftar att hennes följare är en alldeles för 

ung målgrupp för att behöva tänka i dem banorna vid så tidig ålder. Hanna uttrycker att det 

är bra att leva ett hälsosamt liv men hon anser att Kissies kropp ser väldigt tillgjord ut och 

hon blir inte inspirerad överhuvudtaget. Lydia hoppas inte att småtjejer blir inspirerade av 

Kissies vikt hets. Det uttrycks en oro av följarna gällande hur Kissie påverkar de yngre 

läsarna och den bild hon förmedlar av kroppsideal. Vår studie har visat att följarna blir 

påverkade av Kissies ideal då de ser henne som en förebild. 
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Representationer är någonting som vi klassificerar och organiserar i kategorier som kommer 

att ha en betydelse för oss. Det är någonting som vi anser är meningsfullt och som delvis 

förmedlas som ett sorts språk som vi tar till oss (Hall, 2013). En representant som Kissie blir 

en medlem i följarnas liv och hon representerar en bild av sig själv som många vill efterlikna 

och strävar efter att ha. Många följare har kommenterat att dem skulle vilja leva ett lika 

lyxigt liv som Kissie, där de skulle vilja få delta på events, galor och fester samt åka till 

olika länder. Kissie har blivit en stereotyp och följarna identifieras eller distanseras i 

enhetlighet till vad dem själva tycker är bra eller en dålig representation. Vilket bildar ett 

”vi” och ”dem”. Följarna drar själva slutsatsen av vem som är en stereotyp och känslorna 

som man har om dem kan kraftigt skifta från att ha hatat en stereotyp till att börja älska den. 

Kissie kan tillfälligt bli en kopierings mekanism (Hall, 2013). Kissie ansågs tidigare vara en 

negativ stereotyp och representation gentemot sina följare och hon fick mycket hat 

kommentarer. Idag är stämningen annorlunda på bloggen där följarna istället uttrycker hur 

mycket dem gillar Kissie och vill efterlikna henne. Tina anser att hon skulle vilja leva 

samma livsstil som Kissie eftersom hon alltid verkar ha någonting att göra och ständigt är 

ute på nya äventyr. Något som alla informanterna hade gemensamt är att dem är kritiska mot 

att Kissie ständigt blir övervakad av sina följare och fans och det är den enda delen av 

Kissies liv som de inte skulle vilja ha. Kissie är idag en positiv stereotyp och föredöme för 

sina följare då de flesta vill efterlikna och ser upp till hennes representationer av livsstil. 

Följarna vill kopiera de delar av Kissies liv som de själva kan identifiera sig med, deras 

identitet stärks när de tar efter henne.  

 
6:3 Sociala medier 
 
Hanna uttrycker att hon blir inspirerad av Kissies träningstips och brukar följa Kissies råd 

gällande mode och livsstil. En annan anledning till att hon läser bloggen är för att hon tycker 

att Kissie är underhållande. Hanna har läst Kissies blogg ca fyra gånger i veckan under 4-5 

års tid. Användningen av Kissies blogg ligger rotat i egna intressen, många följare läser 

hennes blogg för att dem strävar efter ett mål vilket innebär att de väljer att ingå i ett socialt 

liv Thompson (2001) vilket i detta fall är Kissies blogg. Mimmis följande av Kissies blogg 

beskriver hon mer som en vana. Hennes läsning beror på vilka inlägg som Mimmi tycker är 

intressanta som t.ex. träning och hälsa. Hon läser bloggen trots allt 2-3 gånger i veckan och 

det har hon gjort under tre års tid. 
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 Det låg gemensamt för alla informanter att Kissies blogg används för inspiration och 

intresse i grund, där de kan dra en egen vinning genom att läsa bloggen. Kissie påverkar sina 

följare genom olika medel som gör det möjligt för följarna att realisera sina mål och 

intressen på det mest effektiva sättet (Thompson, 2001). Informanterna väljer att läsa Kissies 

blogg i snitt 3-4 gånger i veckan och har gjort det under flera års tid, vi ser ett starkt 

samband och viljan till att uppnå det liv som Kissie förmedlar. När vi har undersökt på 

kommentarsfälten så kunde man se att följarna utbytte information med varandra för att 

hjälpa varandra att utföra en handling som kan vara till deras fördel i sin personliga 

målsättning och som även kan ta plats i en händelseutveckling (Thompson, 2001). 

Kommentarsfälten används alltså inte bara för en direkt kommunikation till Kissies utan 

även en kommunikation mellan följarna som utbyter idéer och som även för olika 

diskussioner mellan varandra gällande deras intresse av den information som Kissie 

förmedlar och som följarna söker. Kissie ökar målsättningen för sina följare när hon visar 

upp sitt egna liv, det bidrar till att följarna blir mer effektiva och får en ökad vilja till att 

förändra sina liv och uppnå en liknande livsstil. Följarna använder sociala medier för att 

skapa målsättningar och en strävan efter att uppnå dem, de ser det som inspiration och en 

vägvisning i deras liv.   
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7. Avslutande sammanfattning och reflektion  
 

Sammanfattningsvist så ser vi att Kissie har en central roll och påverkan på följarnas 

identitetsskapande. Följarna inspireras både av Kissies utseende och den livsstil som hon 

representerar. Vi ser ett starkt samband mellan följarnas målsättningar och den livsstil som 

Kissie har. Det Kissie förmedlar är skönhet, mode och ett liv där hon i princip kan köpa vad 

hon vill. Hon är åtråvärd bland events och pampiga fester och detta avspeglas på hennes 

blogg som sedan motiverar och inspirerar andra till att sträva lika högt. Detta upplevdes 

både positivt och negativt bland följarna, vissa tycker att hon har gått till en överdrift medan 

andra kände en lust och drivkraft för att kunna leva likadant. 

 

Vi lever i ett samhälle som är ytligt och där skönhet och idealbilder har en stor påverkan på 

individer. Skönhetsingrepp är något kontroversiellt som är väldigt omdiskuterat runt om i 

landet, Kissie som förespråkare till ingrepp gör det ”okej” att förändra sig själv för att må så 

bra som man bara kan med sig själv. Majoriteten av vårt insamlade material tyckte att Kissie 

var modig med hennes operationer och ingrepp fastän följarna ändå kunde kritisera hur stora 

ingreppen var. Det bidrar även med att följarna blir påverkade av hennes utseende eftersom 

många följare har tänkt göra ingrepp men inte vågat förens det har sett en av Sveriges största 

bloggare komma ut med det helt öppet och ändå bli accepterad för vad hon har gjort. 

Eftersom många individer har kändisar som sitt ideal så ser dem Kissie som en slags förebild 

fast mer nära inpå eftersom hon driver en blogg och hon går att kontakta. Hon är nära folket 

till skillnad från andra kändisar, hon går ibland in och svarar på kommentarer och visar en 

viss tillgänglighet vilket skapar en viss närhet till sina följare som kan leda till att en följare 

som vill ha råd från Kissie kan få det och på så sätt påverkar Kissie sina följare.  

 

Kissies livsstil tolkas som väldigt glamouröst och spännande av sina följare som strävar efter 

att få ett liknande liv. Det är inte bara events och fester som lockar utan även hennes 

modetips och skönhetstips. För några år sedan så var Kissies livsstil inte så uppskattad i 

Sverige, hon var utsatt för mycket näthat och mycket negativa kommentarer om hennes 

utseende. Vi upplever att den bilden av Kissie har suddats ut och att ungdomar idag relaterar 

till henne eftersom Kissie idag representerar en hälsosammare livsstil. Därför väljer följarna 

att fortsätta läsa Kissies blogg på grund av att de ser likheter och kan relatera till hennes liv 

mer idag och även sträva efter att klättra upp i karriärstegen och uppfylla sina mål. 
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Ungdomar väljer att använda sig av sociala medier för att kunna främja sina egna 

målsättningar och av intresse för t.ex. mode, skönhet och Kissies livsstil. Det är inte för 

nätgemenskapen som följarna söker sig till Kissies blogg. De intervjuer vi har samlat in 

visade att följarna inte kommunicerar med andra individer från bloggen. Det påvisar att de 

enbart använder sig av sociala medier för eget intresse och för vardagsinspiration.   

Vi anser att vår studie har bidragit till en bredare syn på användningen av sociala medier och 

varför ungdomar väljer att följa Kissie. Vi tror även att denna studie kan bidra till att förstå 

hur ideala personer kan påverka individers självförtroende. Dessa personer söker sig till 

Kissie för att kunna jämföra sig med henne eftersom hon har en högre status än många andra 

i samhället, där hennes utseende blir omtalat och accepterat runt om. Speciellt i dags läget 

där hon har representerats som en mognare och mer hälsosammare person som följer 

samhällets normer och förväntningar om hur man ska vara och se ut.  

 

Ungdomar som håller på att utforska och upptäcka sina identiteter på den virtuella världen 

kan drabbas av ett bakslag. Nätkommunikationen anklagas för att vilseleda individer till att 

skapa en sorts fantasivärld på internet. Detta leder till att ungdomarna separeras mer från den 

verkliga världen som vi lever i. Det kan ibland vara svårt för ungdomar att acceptera att den 

värld som existerar på internet inte är den samma i det verkliga livet (Castells, 2002). Om 

man jämför den riktiga världen med Kissies värld på internet så finner man att det är ett stort 

glapp mellan dessa världar. Detta kan drabba dem ungdomar som försöker efterlikna Kissies 

liv och det kan skapa en känsla av misslyckan som kan påverka deras identitetsbildning 

negativt. Detta behöver inte bara vara negativt, det kan även motivera ungdomarna till att 

lyckas och ge hopp om framgångar. 

 

Det hade varit intressant att spinna vidare på vår studie och fokusera på en större nivå där 

man jämför olika slags sociala medier som t.ex. facebook, twitter, instagram m.m. Det skulle 

vara spännande att se om dessa har gemensamma drag av påverkan eller om det skiljer sig 

gällande vilken typ av social media man väljer att ägna sig åt. Men det får bli tills nästa 

gång… 
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Bilaga  
 
Följebrev  
 
Hej 

Vi heter Sonja Cadjo och Nathalie Moustou och vi representerar Högskolan i 

Halmstad. Vi håller på att genomföra en studie om skönhetsideal och bloggare. Vi 

undersöker främst Kissies blogg och skulle vilja intervjua dig eftersom att vi har sett 

att du har varit aktiv på hennes blogg. Du måste vara över 18 år och intervjun tar ca 

10 minuter att genomföra. Vi har ett färdigt intervjublad som vi bifogar och där kan 

du i lugn och ro svara på frågorna och sedan skicka tillbaka det till 

Nathaliemoustou@Hotmail.se eller, Cadjosonja@hotmail.com. Det är viktigt att du 

försöker motivera dina svar och förklarar hur du tänker. Alla dina svar kommer att 

behandlas anonymt och svaren kommer enbart att användas för denna studie. Vi 

hoppas att du vill hjälpa oss genom din medverkan. Vi bifogar frågorna och du kan 

skriva dina svar i dokumentet och skicka det tillbaka om du är intresserad av att hjälp 

oss.  Vi är tacksamma för din hjälp! 

 

Med vänlig hälsning, 

Nathalie Moustou & Sonja Cadjo, studenter vid Högskolan i Halmstad.  
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Intervjuguide 
 

Bakgrund 
1. Berätta om dig själv? (Ålder, sexualitet, utbildning) 

2. Varför följer du Kissies blogg? 

3. Hur kom du i kontakt med Kissies blogg? 

4. När började du följa Kissies blogg? 

Skönhet 

5. Vad innebär skönhet för dig? 

6. Hur ser du på Kissies bild av skönhetsideal? 

7. Blir du inspirerad av Kissies bild av skönhetsideal? (I så fall varför?) 

8. Vad tycker du om Kissies syn på skönhetsingrepp? 

9. Skulle du vilja se ut som Kissie? 

Livsstil 
10. Skulle du vilja leva samma livsstil som Kissie? (Om ja, varför? 

11. Brukar du följa Kissies råd gällande mode? 

12. Samtalar du med andra i Kissies blogg? 

Hälsa 
13. Brukar du bli inspirerad av Kissies träningstips? 

14. Vad innebär träning och hälsa för dig? 

15. Vilka känslor får du av att titta på Kissies kropp? 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Sonja Cadjo & Nathalie Moustou, studenter vid Högskolan i Halmstad. 
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