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ABSTRACT 
You are what you consume 

Author 

Jenny Ström 

 
Fashion blogs are usually seen as a positive source of information and inspiration. Young girls 

are the most frequent blog readers and according to previous research blog reading plays a 

central role in building the young women’s identity. The purpose of this study is to analyze 

the guidelines for the creation of identity as fashion bloggers give and how fashion bloggers 

will guide the individual to a consumer society. The method consists of a qualitative content 

analysis, which is aimed to uncovering how media texts unconsciously reproduce specific 

dominant norms and beliefs. The result shows broadly that different consumption-based 

theme such as individuality, career, happiness and effectiveness permeate fashion bloggers. 

Fashion bloggers create a norm, which constantly is to consume, where individual solo 

performances valued highest. The study also shows that fashion bloggers provide individual 

guidance to constantly be in motion, be socially active, multi-talented, adventurous, 

possibility of self-improvement, and that adversity doesn’t exist. 
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SAMMANFATTNING 
Modebloggar ses oftast som en positiv källa till information och inspiration. Unga tjejer är de 

mest frekventa bloggläsarna och enligt tidigare forskning har bloggläsande en central 

betydelse för uppbyggnaden av unga kvinnors identitet. Syftet med studien är att undersöka 

vilka riktlinjer för identitetsskapande som modebloggarna ger samt på vilket sätt 

modebloggarna vägleder individen till konsumtionssamhället. Metoden utgörs av den 

kvalitativa innehållsanalysen, vilket syftar på att blottlägga hur medietexter omedvetet 

reproducerar särskilda dominerande normer och föreställningar. Resultatet visar i stora drag 

att olika konsumtionsbaserade teman som individualitet, karriär, lycka och effektivitet 

genomsyrar modebloggarna. Modebloggarna framställer en norm som ständigt går ut på att 

konsumera där det är individens soloprestationer som värderas högst. Vidare visar studien att 

modebloggarna ger individen riktlinjer som att ständigt vara i rörelse, vara socialt aktiv, 

mångsysslande, äventyrlig, möjlighet till att självförbättra sig samt att motgångar inte 

existerar.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Modebranschen är en speciell bransch som karaktäriseras av hög konsumtion och snabba 

trendväxlingar. Media och framväxten av olika sociala medier som behandlar mode på 

internet underlättar flödet av idéer och information (Jenkins, 2012) och lockar med 

livsstilsbilder som kan associeras till varor, något som påverkar det rådande 

konsumtionssamhället (Featherstone, 1994). Den fortsatta fragmenteringen av media i 

samklang med ett överflöd av information har lett till att konsumenterna inte längre söker sig 

till de traditionella medierna för information. Idag är det inte bara modemagasin som 

inspirerar och uppmanar individer till konsumtion – modebloggar är en minst, om inte en 

större källa till inspiration.  

Redan 2006 diskuterades det i tidningar om huruvida bloggar hade makt och inflytande i 

samhället och många ansåg att bloggfenomenet verkade problematiskt, då vissa bloggar med 

tillräckligt många läsare eventuellt var sponsrade (Jelmini, 2006). Samhällsdebatten pågår 

ständigt om hur modebloggar bidrar till ytlighet och en såkallad konsumtionshets bland unga 

kvinnor (Soxbo, 2010). Modebloggar har ett stort inflytande i samhället då det framför allt 

handlar om varor och utseende. Bloggar med ett stort antal läsare besitter en slags makt i 

modebranschen, något som medierna uppmärksammar i allt större utsträckning och det är 

tydligt hur stor påverkan författarna bakom bloggarna har i samhället (Våge, Nygren & 

Stattin, 2005). 

Individer tilltalas i dagens samhälle som konsumenter och vi sporras till att leva ett liv som 

kretsar kring konsumtion (Bauman, 2008). Individens konsumtion och strävan efter det nya 

och unika har enligt Hammarén & Johansson (2009) blivit en viktig del i uppbyggnaden av 

den egna identiteten. Vi blir ständigt bombarderade med budskap och uppmuntran om att livet 

kretsar kring olika former av konsumtion. Bauman (2008) problematiserar det som något som 

blivit en norm i samhället och för att behålla den sociala ställningen krävs det att man ständigt 

införskaffar nya materiella varor.  

Utifrån konsumtionssamhällets perspektiv som baseras på ett överflöd av information och 

bilder av skönhet, lyx och kläder väcks begär till liv som enligt Featherstone (1994) påminner 

individen om möjligheten att förbättra sig själv inom alla aspekter av sitt liv. Mycket pekar på 

att modebloggar är typiskt för ett sådant samhälle. Bloggandet i Sverige har aldrig varit större 

än det är nu. Enligt Bloggportalen finns det idag 135 743 registrerade bloggar i Sverige (dock 

är det långt ifrån alla som registrerar sig där), varav 35 386 av dessa kategoriseras under 
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”mode och design” (www.bloggportalen.se). Enligt Peter Bláha, VD på Twingly (personlig 

kommunikation, 8 april 2015) ökar antalet bloggar i snitt med 10 000 per år och antalet aktiva 

bloggar (bloggar som uppdaterat det senaste tre månaderna) är i Sverige cirka 145 000. 

Det är främst kvinnor, och i synnerhet unga kvinnor, som läser bloggar idag. Mellan åldern 15 

till 24 år läser 28 procent bloggar dagligen (Nordicom, 2013). Det här liknar också den 

senaste statistiken från Internetstatistik där 41 procent av alla kvinnor i Sverige någon gång 

läser bloggar, jämfört med 31 procent av männen (Ilbring, 2015, 6 mars). 

Enligt Våge et al. (2005) har bloggar fått en viktig roll i medievärlden och de har blivit en 

maktfaktor att räkna med. Modebloggar kan tänkas vara konsumenternas källa till 

information, vad gäller vilka varor som är ”det rätta” att införskaffa för att behålla symbolisk 

status i samhället (Bauman, 2008). Konsumtion har blivit en kollektiv process som kan tänkas 

ses som en alternativ makt som påverkar individer på olika sätt. När en blogg har blivit 

tillräckligt etablerad hos ett antal läsare fortsätter bloggförfattarna fungera som en del i medie- 

och informationsflödet. Modebloggar kan påverka individer till att vilja konsumera mer och 

har en slags makt genom uppmuntran till ökad konsumtion.  

Konsumtionssamhällets ideologi uttrycks inte explicit i de medietexter som omsluter oss, utan 

uppfattas som naturligt. Modebloggar kan fungera som en positiv kanal som förmedlar 

information och inspiration, men å andra sidan finns det en problematik då modebloggen kan 

påverka tonårstjejers jagbildning. De unga läsarna ser bloggförfattarna som förebilder och 

använder bloggar som ett verktyg i sitt identitetsskapande. Vi ifrågasätter inte vår önskan och 

drivkraft till att ständigt köpa nya saker och inte heller varför det är så viktigt att fokusera på 

utseendet (Bauman, 2008).   
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att analysera tre svenska modebloggars innehåll för att ta fasta på vilka 

riktlinjer för identitetskapande hos de unga kvinnorna som förekommer samt på vilket sätt 

modebloggar, utifrån ett livsstilsperspektiv, vägleder individen till konsumtionssamhället. 

Utifrån detta är syftet nedbrutet i tre frågor som studien ämnar besvara:  

1. Vilken slags kvinnlig livsstil framställs i modebloggarna? 

2. Vilka riktlinjer för identitetsskapande ges? 

3. Hur framställs konsumtion i modebloggarna? 



8 
 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna studie finns det några återkommande begrepp vars betydelse kommer definieras för 

att läsaren lättare ska förstå innebörden och vilket sammanhang det sätts i. Dessa teorier är 

relevanta för denna studie då de behandlar fenomenet modeblogg, vad som karaktäriserar 

konsumtionssamhället, varornas herravälde, det eviga sökandet, den moderna identiteten, det 

goda livets ideal samt makt och ideologi.  

3.1 MODEBLOGG 
En blogg är en webbdagbok eller en digital plattform som innehåller periodiskt publicerade 

inlägg liknande dagboksanteckningar med fallande inläggsföljd (Våge et al., 2005). Det finns 

oändligt många olika kategorier av bloggar, men en av de mest populära är mode- och 

livsstilsbloggen som berör många olika ämnen såsom trender, kläder, accessoarer, smink, 

träning/kost, bloggförfattarens eget vardagsliv, outfitbilder, resor etcetera. Det flesta inlägg är 

dock moderelaterade och kan liknas med ett modemagasin som drivs av att inspirera läsarna. 

Alla inlägg finns sparade i ett slags arkiv genom en så kallad permanent länk och de flesta 

bloggare har olika kategorier där läsaren kan klicka för att ta del av inlägg som till exempel 

bara handlar om ”dagens outfit” och vem som helst kan kommentera ett inlägg.  

Bloggar är ett ständigt flöde av information som aldrig slutar att upphöra. De är lätta och 

snabba att uppdatera, till skillnad från att skapa vanliga hemsidor menar Våge et al. (2005). 

Bloggläsandet har i dagens samhälle blivit en vanlig återkommande syssla hos många unga, 

som på en daglig basis läser och följer bloggar (Ilbring, 2015, 6 mars). 

Bloggar är en del av en nätverksstruktur som enligt Våge et al. (2005) beskriver bloggsfären 

som ett fisknät där de mest inflytelserika bloggarna har fler trådar (länkar) knutna till sig än 

andra mindre besökta bloggar (Våge et al., 2005). I modebloggar tar skribenterna bilder på sig 

själv och sina kläder och berättar vart de köpt det. Amster (2008) hävdar att det är det absolut 

snabbaste sättet att få tag i det allra senaste modetrenderna. Våge et al. (2005) stärker teorin 

om att bloggsfären fungerar som en expertpanel som blixtsnabbt reagerar på vad som händer i 

omvärlden. Det är endast ett fåtal bloggare som träder fram ur den stora massan, vilket gör att 

de kan fungera som portaler till vad som är nytt och intressant (Våge et al., 2005).  

3.2 KONSUMTIONSSAMHÄLLET 
För att få en bredare förståelse kring varför konsumtion är en så stor del i samhället är det 

fördelaktigt att beskriva konsumtionssamhällets framväxt. Övergången från produktions- till 



9 
 

konsumtionssamhället handlar till stor del om en förändring i samhällets synsätt och varors 

värde och varaktighet. I produktionssamhället ansågs varor som någonting tryggt och man 

strävade efter att bevara införskaffade varor så länge det gick. Materiella ting fanns i 

huvudsak till för att säkra framtiden och skapa en trygg tillvaro för familjen (Bauman, 2008).  

Förändringen från den ena samhällstypen till den andra sägs enligt Bauman (2008) ha berott 

på kapitalismens enkla mantran, att producera och exploatera i en ständigt stigande spiral. 

Detta i samband med att samhällets institutioner avsocialiserades kom produktionssamhällets 

trygghetszon i gungning. Enligt Bauman (2008) förändrades synen på individen och 

”samhället” började interpellera sina medlemmar, det vill säga tilltala dem, hälsa, vädja och 

avbryta dem – främst i egenskap som konsumenter. Detta gav upphov till en förändring där 

individer omvandlas till en vara på marknaden och där det är upp till individen att ansvara för 

sin egen säljbarhet. Konsumtion handlar inte bara om att tillfredsställa behov, utan också att 

konsumenten ska upphöja sin ställning som en säljbar vara (Bauman, 2008).  

Konsumtion har blivit den centrala delen i dagens samhälle och har ersatt arbete som i det 

tidigare produktionssamhället var huvudsysslan. Idag skiljer vi oss från varandra mestadels 

genom våra konsumtionsval och inte genom vår kompetens. Konsumtion är en investering i 

allt som betyder något för individens sociala värde och självaktning, menar Bauman (2008).  

3.3 VARORNAS HERRAVÄLDE 
För att konsumtionssamhället ska förbli blomstrande krävs det en ständig konsumtion och 

produktion av varor. Individen har behov som denne ständigt försöker tillfredsställa genom en 

strävan efter det nya och trendigaste. Dessa behov kan enligt Featherstone (1994) omöjligen 

permanent tillfredsställas, men behovet kan således tillfälligt tillfredsställas genom 

varukonsumtion. Man kan tänka sig att köpet av en ny tröja är ett inbillat behov som endast är 

tillfredsställt tills nästa tröja lanseras och marknadsförs som trendig. Denna ständiga längtan 

har därmed inget slut, utan fortsätter att återskapas och samma sökande och längtan efter nya 

varor fortsätter. Varorna utgör den röda tråd som genomsyrar konsumtionssamhällets ideologi 

vilket verkar och utövar sin makt över individen (Bauman, 2008).  

Människors inställning till konsumtion är nära sammanlänkat med konsumentens identitet. 

Genom varukonsumtion försöker människor inte bara stilla sitt begär utan även visa sin 

individualitet och känsla för stil. Hammarén & Johansson (2009) menar att de val som 

individen gör gällande kläder, inredning, mat, resor etcetera ger indikationer på personens 

smak och livsstil. Vilken livsstil man har är ett exempel på hur individer använder varor för 
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att göra distinktioner mellan sig själva och andra och visar på hur konsumtion kan ses som en 

strävan efter social positionering. Varor utgör således en symbolisk dimension, menar 

Hammarén & Johansson (2009), som har gjort att konsumtionen i samhället blivit mer och 

mer viktigt för att erhålla en hög status. Vissa varor har högre status än andra och har därmed 

också ett högre pris. För att återgå till exemplet med tröjan; en dyr märkeströja säger något 

om användarens status, smak och livsstil, men har exakt samma funktion som ett billigt 

massproducerat plagg (Lury, 1996).  

3.4 DET EVIGA SÖKANDET  
Enligt Bauman (2008) är det centrala i konsumtionssamhället att tillfredsställelse bara får vara 

en ögonblicklig upplevelse och behoven hos konsumenten inte får upphöra. Individer manas 

och lockas gång på gång till att försöka tillfredsställa sin längtan och önskan utan att komma 

närmre en slutgiltig behovsmättnad. Vidare menar Bauman (2008) att det är individens 

förmåga att hela tiden återskapa dessa känslor som gör att konsumtionssamhället fortsätter att 

blomma. Vi hjärntvättas dagligen av diverse yttre faktorer som reklam och media att ständigt 

jaga efter de senaste varorna och blir styrda till att konsumera (Hammarén & Johansson, 

2009). Med tanke på vad Bauman och Hammarén & Johansson säger kan det tyda på att 

modebloggarna blir till en användbar informatör som gör det lättare för konsumenten att 

orientera sig i djungeln av alternativ. Samtidigt som konsumenten kan ha tillit till att de varor 

som modebloggarna visar upp har hög status och ökar individens säljbarhet på marknaden.   

3.5 DEN MODERNA IDENTITETEN 
Konsumtionssamhället skänker enligt Bauman (2008) möjligheten att som individ 

självförbättra sig på nytt varje dag. Det gränslösa utbudet av varor gör det möjligt för 

individen att byta identitet lika ofta som man byter kläder. Uppbyggnaden av identiteten är en 

process som ideligen pågår och där medierna har en allt större betydelse genom överflödet av 

bilder och information. Genom bloggar matas vi med bilder av andras liv som vi sätter i 

relation till vårt eget, vilket gör att fastställandet av vår identitet är enligt Hammarén & 

Johansson (2009) en komplicerad process som påverkas av yttre faktorer. Giddens (1999) 

anser att människor i dagens samhälle kan känna sig tvivelaktiga och vilsna. För att hämma 

denna osäkerhet, menar han att vi söker oss till olika slags experter för att få information och 

råd. Utifrån denna teori kan modebloggar ses som en typ av expert och tipsen de ger till 

individer som strävar efter status och sin identitet är konsumtion.  
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Hammarén & Johansson (2009) menar att vad vi konsumerar säger en hel del om oss som 

sociala, kulturella och kollektiva varelser och våra konsumtionsval är nära sammanlänkat med 

vår identitet. Vidare menar de att människors konsumtion antyder om vilken social 

tillhörighet, livsstil och status en människa har och skickar hela tiden signaler till omvärlden 

om vilka vi är och vilka vi vill bli. Enligt den franska sociologen Pierre Bourdieu (1984) 

handlar stil nästan uteslutande om makt och om att markera social tillhörighet (Hammarén & 

Johansson, 2009).  

Modebloggar bidrar i allra högsta grad med uppvisandet av vilka kläder, vilket smink och 

vilken kropp som ger högst sociala status. Genom läsning av bloggar skapas ett utrymme för 

individen att fantisera, drömma och konstruktivt försöka efterlikna den lyxiga tillvaron som 

bloggarna uppvisar. Detta kan leda till känslor som otillräcklighet, missnöjdhet över sitt egna 

liv och sämre självförtroende hos läsarna (Hammarén & Johansson, 2009).    

Framväxten av modebloggar har även medfört vissa negativa konsekvenser på individens 

identitetsskapande. Bloggar och medier i allmänhet illustrerar och skapar en idealbild för hur 

det ”perfekta” livet ser ut, något som människor sedan faller offer för (Hammarén & 

Johansson, 2009).  

3.6 DET GODA LIVETS IDEAL 
Dagens moderna samhälle karaktäriseras av oändligt många möjligheter och det mänskliga 

behovet kännetecknas som en av de viktigaste drivkrafterna i samhället. Den ständiga längtan 

spelar en väsentlig roll i den individuella självidentifikationsprocessen (Bauman, 2008). 

Bauman (2008) använder vissa nyckelord för att beskriva oss och vad vi strävar efter. Karriär 

är ett välkänt begrepp i dagens samhälle och ska helst utgöras av en stadig frammarsch och 

god inkomst. Det är fler och fler som arbetar med många sysslor samtidigt och att vara 

flexibel i karriären är en nödvändighet. Det är ingen överdrift att påstå att den ständiga strävan 

efter karriär är typisk för konsumtionssamhället, som aldrig stannar upp och heller aldrig 

mättas. När ett mål har uppnåtts finns det i samma sekund ett nytt. Behovet som inte fullt kan 

tillfredsställas driver individen framåt och karriären har inte som mål att nå en slutgiltig punkt 

– utan att hela tiden vara på väg framåt.  

I och med konsumtion av nya trendiga varor skaffar inte bara individen symbolisk status, utan 

även en högre självkänsla. Bauman (1998) menar att ju bättre självkänsla man har ju högre 

placerad i den sociala hierarkin blir man och desto närmare kommer man det ”goda livets” 

ideal. 
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Individer i dagens samhälle manas till att leva i nuet. Det finns enligt Bauman (2008) inget 

skäl till att skjuta upp sökandet efter tillfredsställelse eller upplevelse, eftersom dröjsmål kan 

innebära förlorade möjligheter. Vidare skriver Bauman (1998) att ett lyckligt liv som det 

definieras av konsumtionskulturen är ett liv utan tråkigheter, ett liv där ständigt något nytt och 

spännande händer. Att aldrig någonsin bli uttråkad är normen för konsumentens liv – ett mål 

som är inom räckhåll, så att de som inte når dit bara har sig själv att skylla (Bauman, 1998).  

Frihet och valfrihet är andra nyckelord inom konsumtionssamhället. Friheten att förflytta sig 

och förmågan att strukturera tiden. Tidsuppfattningen i det flytande, moderna samhället är 

enligt Bauman (2008) pointillistisk. Med detta menar Bauman (2008) att tiden är indelad i 

händelser utan strängar som sammanfogar den med framtiden eller det förflutna. Vi fokuserar 

på nuet och den omedelbara tillfredsställelsen som går hand i hand med 

konsumtionssamhällets ideologi som säger åt oss att skrota gårdagens varor för att skaffa nya. 

Vidare menar Bauman (2008) att om individen inte lyckas hålla samma tempo som tiden, det 

vill säga att klamra sig fast vid förgångna varor, riskerar man att förlora sitt samhälleliga 

medlemskap. Vi lever i en värld där ingenting är varaktigt och våra behov bör tillfredsställas 

ögonblickligen.  

Featherstone (1994) menar att människan lever i ett nytt samhälle där ungdomlighet är det 

dominerande samhällsidealet att sträva efter. Inom konsumtionskulturen framställs ett 

bildspråk som associeras till det ungdomliga samhällsidealet, menar Featherstone (1994). Ett 

bildspråk som visar på ungdom, skönhet, energi, rörelse, frihet, lyx, njutning och glädje. 

Vidare menar han att konsumtionskulturen kräver att mottagaren är alert, energisk, 

kalkylerande och maximerande inställd till livet och har en kritisk attityd till sin kropp, sitt jag 

och sin livsstil. Det finns helt enkelt ingen plats för det bestående eller det enformiga 

(Featherstone, 1994).  

3.7 MAKT OCH IDEOLOGI  
Stil handlar, som nämndes tidigare, uteslutande om makt och att som individ markera social 

tillhörighet (Hammarén & Johansson, 2009). Konsumtionssamhällets ideologi och 

människors vardag är nära sammanlänkat utan att vi reflekterar över det (Fairclough, 2003). 

Modebloggar innehar en sorts makt genom att presentera de varor som är trendigaste på 

marknaden (Våge et al., 2005) och som ger individen högt socialt anseende. Utifrån dessa 

teorier skulle man kunna hävda att bloggarna är samhällets experter inom modebranschen. 

Modebloggarnas kunskap anses vara större än vår egen och det är naturligt att söka sig till 
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dessa för information och råd, därmed kan man hävda att bloggarna innehar en maktposition i 

samhället.  

Berglez & Olausson (2009) beskriver ideologier som ett sammanhängande idésystem som 

rättfärdigar de rådande maktförhållandena i samhället och som styr individens och 

samhällsgruppens beteende. Hammarén & Johansson (2009) menar att modebranschens 

coacher och smakdomare vägleder ungdomar in i ett komplext konsumtionssamhälle och 

skapar identiteter, positioner, status och en kulturell ekonomi som lever på människors 

osäkerhet och strävan efter perfektion. Genom modebloggarna påverkas vi till att leva i en 

ständig jakt efter de senaste varorna och med hjälp av bloggarnas expertis kan vi vara säkra på 

att välja rätt i den uppsjö av alternativ som finns till vårt förfogande. Att ständigt bära nya 

kläder anses som naturligt och inte något som upprätthåller konsumtionssamhällets ideologi. 

Individer blir manade att köpa mer och att ständigt vara uppdaterade, något som 

modebloggarna kan tänkas ha stort inflytande på.  

3.8 TIDIGARE FORSKNING 
Konsumtionssamhället kan sägas vara ett invecklat fenomen som baseras på individers 

ständigt växande behov och strävan efter tillfredsställelse. I detta samhälle finns det ingen 

behovsmättnad, utan bara en kronisk längtan efter mer – en hunger som inte kan mättas 

(Bauman, 2008).  

Tidigare forskning visar på att vi sparar väldigt lite pengar och spenderar desto mer. Hagen 

(2000) förklarar att vårt sätt att konsumera definierar oss som personer och kan sättas i 

relation till vår identitet. TV, filmer, kläder och nyheter formar eller korrelerar våra köpvanor 

och påverkar oss till konsumtion. De centrala ämnena i studien handlar om personliga källor 

och intryck, där konsumtion blir det primära sättet att uppnå lycka. 

Bauman (2008) menar att konsumenten aldrig får tillåtas att vila från frestelser. Helst ska 

konsumenten ständigt känna ett missnöje och att det finns något mer man vill ha. För 

konsumtionssamhället är konsumenters handlande den viktigaste delen. I det rullande 

konsumtionssamhället söker konsumenten ständigt efter nya varor och lever efter att 

tillfredsställa den ena festelsen efter den andra. När man har fångat (köpt) den önskvärda 

varan, börjar jakten efter nästa.  

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på sambandet mellan konsumtion, stil och 

identitet. Gürsoys (2013) journal antyder att bloggläsande och konsumtion är nära 

sammanlänkat med identitetsskapande. Vidare menar hon att människor lutar sig mot 



14 
 

konsumtionssamhällets pelare och uttrycker sig själva med de produkter de konsumerar. Detta 

stärks i Croghan, Griffin, Hunter & Phoenixs (2007) studie där det framkommer att 

konsumtion har en central betydelse för uppbyggande av unga vuxnas identitet. Resultatet av 

studien antyder att konsumtion spelar en viktig roll vad gäller upprätthållandet av identiteter 

och unga vuxnas legitimitet inom den sociala gruppen.  

Också Chittendens (2010) forskning visar att modebloggar är en viktig källa för unga vuxna, 

då bloggarna erbjuder en rad olika materiella och symboliska resurser som ger riktlinjer för 

identitetsskapande. Studien visar också på hur modebloggar innehar en allt viktigare roll i 

uppbyggnaden av den personliga identiteten, särskilt för unga vuxna. I strävan efter att 

uttrycka sin personliga stil kan unga vuxnas självkänsla påverkas, då de avviker från den 

samhälleliga ”normen”. Enligt Chittendens (2010) studie är individens självkänsla på många 

sätt inte beroende på vad man gör eller uppnår, utan snarare på vad andra tycker om en. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
För att undersöka det valda materialet kommer den kvalitativa innehållsanalysen att användas. 

Den valda metoden är enligt Ekström & Larsson (2000) tacksam att använda när man vill göra 

en analys av ett större material. Metoden lämpar sig också för att analysera innehållet i 

bloggarna och att tolka tecken som meningsbärande kulturella uttryck (Lindgren, 2009). En 

förelöpare till innehållsanalysen är hermeneutiken, där utgångspunkten är att meningen i 

texter inte alltid är omedelbart tillgänglig eller entydig, utan texten måste tolkas för att man 

ska kunna fastställa dess betydelse (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2003) 

Inläggen, den skrivna texten, i de utvalda bloggarna kommer således att granskas. För att 

tolka texten kommer den symtomala läsarten användas för att ta fasta på textens 

underliggande eller dolda betydelser (Østbye et al., 2003). Vidare menar Østbye et al. (2003) 

att texter är förmedlare av innebörder som producenten inte är medveten om, såsom 

dominerande normer och föreställningar. Därmed ligger fokus på att uteslutande analysera 

texten i bloggarna, och inte dess bilder. Bloggförfattarnas skrivna texter är ett tacksamt 

material att granska för att ta fasta på underliggande betydelser och för att hitta mönster. 

Forskningsfrågorna syftar till att granska huruvida modebloggarnas textbaserade inlägg 

genomsyrar normer gällande konsumtion och identitet, därmed lämpar sig den symtomala 

läsarten som hjälpmedel för att kritiskt kunna granska materialet.  

Uppsatsen präglas av influenser från den teoretiska begreppsramen; konsumtionssamhället, 

det goda livets ideal samt den moderna identiteten. De iakttagelser som görs av blogginläggen 

utgår ifrån tidigare erfarenheter och tidigare budskap (Ekström & Larsson, 2000). 

Tillsammans med den teoretiska förankringen kommer blogginläggen systematiskt analyseras 

för att på så vis kunna finna innehållsteman som tyder på konsumtion och identitetsskapande.  

En central del inom textanalys är att abstrakt bestämma vad texten (blogginläggen) handlar 

om. Detta kallar Østbye et al. (2003) för teman och menar att dessa inte är direkt tillgängliga 

från textens yta, utan befinner sig på den latenta betydelsnivån, det vill säga det 

bakomliggande och det som inte direkt uttrycks. För att uppenbara textens olika teman krävs 

det enligt Østbye et al. (2003) en tematisk analys som analyserar textens djupare skikt.   

4.1 MATERIAL 
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Det material som kommer analyseras och som legat till grund för studien är tre välkända 

bloggar som författas av: Angelica Blick, Victoria Törnegren och Lisa Olsson. Angelica 

Blick, som bloggar på www.angelicablick.se, är en bloggerska från Linköping som själv 

beskriver sig som en 24-årig ”fashionista” som numera är bosatt i Stockholm. Hon har 

kammat hem diverse priser såsom ”Årets modeblogg” och ”Årets internationella blogg” 

etcetera. Hon har även designat en egen kollektion för Nelly, haft samarbeten med bland 

annat Din Sko, Bik Bok och Surfakademin samt varit flitigt omskriven i diverse medier 

(Lokko, 2014, 27 november). Victoria Törnegren (www.imnext.se/victoriatornegren/) är 24 år 

och kommer från Umeå, men bor numera i Stockholm. Hon beskriver sig själv som en 

bloggveteran som har bloggat på heltid i över sex år. Hon blev utnämnd av tidningen 

Veckorevyn till en av Sveriges mäktigaste kvinnor 2014, har gjort designsamarbeten med 

bland annat Rut & Circle, varit modell för Bik Bok’s jeanskampanj samt prytt diverse omslag 

till magasin. Den tredje bloggen (www.imnext.se/lisaplace/) skrivs av 21-åriga malmötjejen 

Lisa Olsson som också bor i Stockholm och har bloggen som sitt heltidsjobb. Även hon har 

haft diverse samarbeten med till exempel hårvårdsmärket TRESemmé, sminkmärket 

Maybelline och gjort diverse plåtningar för olika klädmärken etcetera.  

Victoria Törnegren och Lisa Olsson bloggar båda två under portalen Imnext.se, som är ett 

bloggnätverk där fem av Sveriges mest välkända och inflytelserika modebloggare är samlade. 

På Imnext.se Facebooksida står det att samtliga bloggare är handplockade utifrån deras höga 

innehålls- och fotomässiga standard. Alltså kan inte vem som helst börja blogga på Imnext.se, 

till skillnad från till exempel Devote.se där man enkelt kan klicka på ”Starta blogg”, registrera 

sig gratis och sen är det bara att börja blogga.  

Blicks, Törnegrens och Olssons bloggar är alla privata bloggar. Skillnaden är att de två 

sistnämnda är knutna till ett bloggnätverk där de blivit tillfrågade att börja blogga och skrivit 

kontrakt med portalen. Blicks blogg är helt fristående och hon bloggar under sin egen domän. 

Det finns alltså olika vägar som bloggar kan utvecklas på. De flesta börjar med att gratis 

registrera en blogg på sajter som Devote.se eller Blogg.se och lyckas man sedan få tillräckligt 

många läsare finns chansen att bli rekryterad eller tillfrågade av större medier eller portaler.   

4.2 URVAL  
Det material som utgör analysen är sammanställt från tre olika modebloggar som valts ut 

utifrån antal läsare och vilken textomfattning varje inlägg har. Valet att använda endast tre 

bloggar och inte ett större antal gjordes eftersom den kvalitativa innehållsanalysen undersöker 

texter på en grundlig nivå, därmed är det viktigt med bloggar med tillräckligt mycket text för 
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att en analys ska vara genomförbar. Då syftet med analysen är att visa på hur bloggarna 

framställer den idealiska kvinnliga livsstilen, vilka riktlinjer för identitetsskapande som 

uppges samt hur konsumtion framställs är det relevant att samtliga bloggar har en stor 

läskrets. Innehavandet av en stor läskrets ökar sannolikt bloggarnas potentiella påverkan på 

samhällets tendenser. Därmed lämpar sig de valda bloggarna bra eftersom de har ett stort antal 

följare och tilltalar en något yngre målgrupp.  

Dessa tre modebloggar har utifrån mina förkunskaper om modebloggar valts ut med 

anledning av att dessa ses som representativa modebloggar, då deras upplägg och utformning 

av bloggen ses som typiska modebloggar. En sökning på webbsidan Bloggportalen har gjorts 

där de mest besökta och aktiva modebloggarna (oftast) finns registrerade 

(www.bloggportalen.se). Det finns dock ingen uppdaterad besöksstatistik för dessa tre 

modebloggar tillgänglig, men respektive modebloggares Instagram-konto avslöjar deras 

storhet i branschen. Instagram är en gratis mobilapplikation där användaren delar bilder och 

filmklipp med sina följare och man kan också dela bilden till andra sociala medier, som till 

exempel Facebook. Många bloggare har även sitt Instagram-konto kopplat till sin blogg.  

Angelica Blick (Angelicablick) har 851 000 följare, Victoria Törnegren (Victoriatornegren) 

har 544 000 följare och Lisa Olsson (Lisaolssonblog) har 235 000 följare. Vidare föll valet att 

använda just dessa tre bloggar för att de är uppväxta i olika delar av Sverige och därmed utgör 

en stor geografisk bredd.  

Det bör också nämnas att bilderna är en oerhört stor del av bloggarnas inlägg. Bilderna 

fungerar som en förstärkning av det den skrivna texten förmedlar och är alltid 

välkomponerade och av hög kvalitet. Valet att endast intressera mig för textens innehåll och 

budskap gjordes på grund av omfattningsskäl. Om bilderna också skulle ingå i det empiriska 

materialet hade omfattningen blivit för stor för att vara möjlig att genomföra (inom ramen för 

ett examensarbete). 

Urvalet består av inlägg från bloggarna mellan perioden februari 2015 – april 2015. Ett 

medvetet val av de senaste tre månaderna har gjorts, då dessa är det mest aktuella och därmed 

visar på tendenser i vårt nutida samhälle. Totalt antal inlägg från Angelica Blick mellan den 

utvalda tidsperioden är 139 stycken, från Victoria Törnegren 89 inlägg och totalt antal inlägg 

från Lisa Olsson är 106 stycken. Ett typiskt blogginlägg består vanligtvis av 4-6 meningar och 

är utformat likt ett stycke.  

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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Själva utförandet inleddes med att kronologiskt gå igenom samtliga bloggars texter med 

utgångspunkt av de teoretiska begreppen, för att försöka hitta tecken på konsumtion och 

identitet.  

Den första fasen av bearbetningen har bestått av att utföra en systematisk textläsning av det 

empiriska innehållet, det vill säga materialet från respektive blogg under en tre månaders 

period. Samtliga 334 inlägg av de tre bloggarna har systematiskt lästs, där inlägg som inte 

varit relevanta för studien har sållats bort och efter bortsållningen blev 67 inlägg kvar. Det 

som sållats bort som irrelevant för studiens syfte är till exempel inlägg som beskriver väder, 

dålig internetuppkoppling, familjemiddagar, födelsedagar, sjukdom, kaffehäng, tävlingar samt 

inlägg som har för lite text för att kunna genomföra en analys. Det som ligger till grund för 

varför vissa inlägg inte anses relevanta är inlägg som inte har en tydlig koppling till studiens 

syfte och frågeställningar. När alla inlägg under den utvalda tre månaders period gåtts igenom 

har totalt 67 valts ut och en djupare textanalys har genomförts på dessa inlägg.  

Texterna i de 67 utvalda inläggen lästes återigen systematiskt och anteckningar gjordes 

kontinuerligt för att i nästa steg utvecklas till tänkbara innehållsteman med fokus på 

konsumtionssamhället och identitet. Utifrån det granskades de utvalda inläggen återigen och 

stor vikt lades på den grundliga textuella nivån, det vill säga vilka ord och 

meningsuppbyggnader som användes och i vilka sammanhang de sätts, hur meningarna 

formulerades och hur bloggaren framställer sig själv är alla exempel på tillvägagångssättet för 

att studera bloggarna. Även andra tendenser i texterna som livsstil och smak användes för att 

ta fasta på vilka de dominerande innehållsteman är.  

Som stöd för analysen har en analysmall används som har skapats för den här studien och 

utgår ifrån nyckelord från Baumans, Featherstone och Hammarén & Johanssons teorier. 

Mallen har använts som hjälp vid den systematiska genomgången av inläggen för att på så vis 

lättare kunna hitta mönster och tecken som kan kopplas samman med teorier om 

konsumtionssamhället och identitet. 

4.3.1 ANALYSMALL 
 

• Individualitet; självförbättra sig, ständig längtan och jakt, livsstil (kläder, resor, mat, 

inredning, bekantskapskrets), självkänsla, social positionering/status och känsla för 

stil. 
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• Ungdomlighet; vara vacker, vältränad, ha ”rätt stil”, energisk, förändringsbenägen, 

flexibel, aktiv och säljbar på marknaden.  

• Karriär; stadig frammarsch, alltid något nytt på gång, ständigt i rörelse, leva i nuet, 

god inkomst, mångsysslande, nätverk och ta alla möjligheter som ges. 

• Lycka; ett liv utan tråkigheter, ständigt något nytt och spännande som händer, friheten 

att förflytta sig och valfrihet. 

• Effektivitet; förmågan att strukturera tiden, göra många saker samtidigt och hinna 

med så mycket som möjligt. 

Varje blogginlägg har analyserats ingående med hjälp av den framtagna analysmallen. Inom 

varje blogginlägg kan flera olika teman framstå, som genom vidare analys har utformats till 

fyra dominerande teman. Alla teman som framstått går in i varandra, därmed har olika 

underteman utformats. Gripsrud (2011) menar att nyckeln till vad som utgör olika teman är 

vad texten djupast handlar om, det vill säga textens paradigmatiska dimension och valet av 

element i den systematiska kedjan. Omedvetna val, det som sker automatiskt i texten, kan 

enligt Gripsrud (2011) hänga samman med och vara uttryck för normer och förståelsesätt som 

är så ingrodda att vi inte reflekterar över dem.  

För att kunna styrka och underlätta argumentationen kring de framträdande temana används i 

analysdelen särskilt intressanta citat från de olika bloggarna som tydligt symboliserar 

resonemanget. Styckena återges exakt så som de var författade i ursprungstexten, detta för att 

på ett så konkret och tydligt sätt som möjligt kunna visa på analysens resonemang. De 

centrala i de utvalda inläggen som illustrerar analysens resonemang är understruket. 

Analysdelen är utformad i fallande ordning där det största temat som framträtt är placerat 

först och sedan följer det näst största temat etcetera. Detta för att så tydligt som möjligt visa 

på vilka innehållsteman som framträtt tydligast.  

4.4 METODKRITIK 
En kvalitativ innehållsanalys innebär en djupare granskning av ett valt material, som genom 

den symtomala läsarten möjliggör en förståelse för områdets underliggande betydelser. För att 

kunna få fram ett resultat kräver metoden en djupgående och systematisk läsning av 

materialet, vilket gör det nästintill omöjligt att under tidsperioden för examensarbetet välja ett 

ännu bredare område. Flera års bloggskrivande med flera uppdateringar om dagen utgör ett 

enormt stort material. Ett material som under en tio veckors period inte är möjlig att 

genomföra. Detta förklarar varför endast tre bloggar och inlägg som sträcker sig mellan en tre 

månaders period valts ut. Problematiken med detta i samband med en innehållsanalys är att 
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man riskerar att missa väsentliga delar av forskningsmaterialet. Då samtliga blogginlägg 

under den valda tidsperioden genomgått en systematisk läsning där man tydligt kan se tecken 

och mönster som stämmer väl överens med uppsatsen syfte och frågeställningar, kan ändå en 

tro om att den symtomala läsarten av dessa inlägg visar på ett sanningsenligt resultat.    

En medvetenhet finns kring att det utifrån dessa tre modebloggar inte går att generalisera 

studiens slutsatser till alla svenska modebloggar. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 
I detta kapitel redovisas huvuddragen av det som framkommit av blogginläggen. Med hjälp av 

min teoretiska begreppsram har fyra teman framträtt. Dessa teman representerar de 

dominerande ideologierna som uppfattats vid den systematiska genomgången av 

blogginläggen och ses därför som de mest betydelsefulla. Inom varje blogginlägg har flera 

teman framträtt och eftersom många av dessa hänger samman har underteman utformats, för 

att på så sätt tydliggöra resonemanget. Analysdelen kommer därmed att utgöras av dessa fyra 

teman, där respektive tema beskrivs ingående med tillhörande underteman. De framträdande 

temana kretsar kring följande områden; individualitet, karriär, lycka och effektivitet. Samtliga 

tematiska områden utgår ifrån konsumtionssamhällets livsstilsperspektiv och frågor som rör 

konsumtion och identitetsskapande.  

5.1 INDIVIDUALITET 
Tema individualitet berör inlägg som handlar om att vara på plåtningar och synas på 

kampanjbilder, samarbeten, byta frisyr, träna, fixa naglarna, vart man bor, inredning samt 

matvanor. Som tidigare nämnts kan flera olika innehållsteman framträda ur inläggen, men ett 

försök att tydliggöra analysens resonemang har gjorts. Detta tema är det största temat som 

framträtt där 29 av totalt 67 blogginlägg handlar om individualitet. Detta är också det temat 

som varit svårast att definiera vad gäller sorteringen av inläggen och sållningen av vad som 

inte hör eller hör till temat. Denna grupp består av följande underteman: säljbar på 

marknaden, individuell marknadsföring och känsla för stil. 

5.1.1 SÄLJBAR PÅ MARKNADEN 
I det moderna samhället omvandlas enligt Bauman (2008) individer till en vara på marknaden, 

där det är upp till individen att ansvara för sin egen säljbarhet. Konsumtion handlar inte bara 

om tillfredsställandet av behov, utan också att som konsument upphöja sin ställning som en 

säljbar vara, vilket är något som ger sig tillkänna i modebloggarna. I vårt moderna samhälle 

har ett växande behov av att framställa sig själv skapats, där det främst är genom våra jobb 

och meriter som vi framhäver oss själva. Det är också genom våra konsumtionsval gällande 

kläder, inredning, mat, resor etcetera och den livsstil man har som gör distinktioner mellan sig 

själv och andra, vilket också är i linje med Hammarén & Johanssons (2009) teorier. Det 

tematiska området individualitet kan sägas genomsyra samtliga av de kommande temana som 

behandlats. Utifrån de tre modebloggarna tycks det framstås som att det är individens ansvar 
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att lyckas, det är individen som ska vara effektiv och det är individen som åstadkommer sin 

egen karriär.  

Det är sällan som en interaktion mellan bloggskribenten och läsarna sker utan bloggen kretsar 

endast kring bloggaren – själva individen bakom. På den grundläggande textuella nivån har 

ett mönster framträtt som visar hur merparten av blogginläggen har individen som 

utgångsläge och där de flesta meningar inleds med ordet ”jag”: 

JAG.MÅSTE.GÖRA.HÅRET.LJUSGRÅTT! Okej? Jag vill inte ha det grått-grått eller 

mörkgrått, utan snarare ljusgrått. Såsom på bilderna ovanför! Tycker att Nyané har 

snyggaste nyansen på sitt hår – foo shoo. Jag vill dessutom ha en mörkare utväxt i botten 

med! Det viktigaste är att håret är “lent” och friskt annars kan det lätt se stripigt ut. Men jag 

är iallafall sjukt sugen på detta och det MÅSTE ske något nytt nu! Jag ska ju iväg till 

Maldiverna och Bahamas i Maj så då får det bruna håret hänga med, men så fort jag kommer 

hem är det detta som gäller! wihu! (www.angelicablick.se). 

Med utgångspunkt i individualitetsideologi handlar det i konsumtionssamhället alltmer om att 

ge jaget och egot en central plats. Tillskillnad från tidigare produktionssamhälle där 

samhälleliga traditioner var en trygghet för individen, är det idag istället upp till individen att 

slå sig fram i det aningen komplexa konsumtionssamhället. De tre modebloggarna beskriver 

inte hur man som ett team strävar efter ett gemensamt mål, utan framställer alltid bilden av att 

lyckas i konsumtionssamhället är genom den individuella prestationen. Det väsentliga i den 

egna prestationen är hur man på bästa sätt gör sig så säljbar som möjligt, något som 

modebloggarna visar upp genom de många samarbeten och omslagsplåtningar de gör:  

SÅ spänd på att snart äntligen få släppa allt material från Sydafrika med Nelly.com!! Dels 

resultatet av själva kampanjbilderna, men framför allt från alla galna grejer vi höll på med 

där borta…2 mars drar det igång! Så länge kommer här ett gäng behind the scenes från 

plåtningen. Nu ska jag kasta i mig mat och sen packa lite här hemma. Åker till Malmö över 

helgen! Talk soon. (www.imnext.se/lisaplace/). 

Hej där! Flög ner till Stockholm i morse för att agera modell för ett uppslag i Vecko Revyn 

med tema jeans. Sitter på flygplatsen på väg hem just nu, måste stänga ner datorn och gå till 

gaten så får bli ett kort inlägg. Puss! (www.imnext.se/victoriatornegren/). 

I konsumtionssamhället där den enskilda individen betyder mest krävs det ett starkt personligt 

varumärke, det vill säga syns du inte så finns du inte. Citaten ovan illustrerar hur 
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bloggerskorna framhäver sig själva och sitt eget varumärke genom att pryda omslagsbilder 

och kampanjbilder, vilket leder till en ökad säljbarhet på marknaden.  

5.1.2 INDIVIDUELL MARKNADSFÖRING 
Ett av det mest effektiva sätten att utskilja sig från andra och synas i konsumtionssamhället är 

genom konsumtion som också enligt Hammarén & Johansson (2009) är nära sammanlänkat 

med identitet. Det konsumtionsval som individen gör vad gäller vilka kläder man bär, vilken 

bil man kör, vart man bor, vilka restauranger man äter på och vart man reser gör distinktioner 

mellan sig själv och andra och kan ses som en strävan efter social positionering. Individualitet 

bygger utifrån tidigare teorier på den symbolik som konsumtion och de val vi gör som innehar 

högt symboliskt värde. I modebloggarnas tillvaro cirkulerar ett överflöd av lyxiga varor som 

associerar hög status och som på så sätt särskiljer dem från andra:  

Hellu! Hoppas ni har en härlig lördag. Som ni kanske såg i mitt förra inlägg har jag äntligen 

blivit med ett par Acne Pop. Vet inte vad som fått mig att vänta så länge med att köpa ett par, 

tycker dom är som gjorda för min garderob. Ankelkorta jeans i perfekta tvätten. Me like! Erik 

tyckte dom såg “konstiga ut nedtill”, haha. Typ därför jag älskar dem! Har så mycket nytt att 

visa er. Älskar att shoppa på våren. (www.imnext.se/victoriatornegren/). 

Senaste tiden har innefattat mer jobb kring bloggen, företaget och uppstart av kommande 

projekt än någonsin och därför bestämde jag mig för att unna mig själv med den här beige 

skönheten häromveckan. Har suktat efter den i säkert ett halvår och när jag hittade den 

online med endast en kvar i lager kunde jag inte låta bli! Pirrar i magen när jag ser den som 

om att det stod en 10-poängare till man framför mig typ. Givenchy’s Antigona är min solklara 

favorit till både modell och utseende och med tanke på hur mycket jag älska och använder 

min svarta lär jag umgås en hel del med den här i sommar… (www.imnext.se/lisaplace/). 

Det som är tydligt i citaten är den procedur Bauman (2008) beskriver om hur konsumtion av 

nya trendiga varor inte bara ger individen symbolisk status, utan också en bättre självkänsla, 

vilket i sin tur leder till en högre position i den sociala hierarkin och närmare det ”goda livets” 

ideal. Formuleringar som att man ”älskar” den införskaffade varan kan ge indikationer på hur 

viktig individens smakpreferenser är för att definiera vem man är. Resonemanget stämmer bra 

överens med det som Hammarén & Johansson (2009) antyder om att varor och konsumtion 

ständigt skickar signaler till omvärlden om vilka vi är och vilka vi vill bli, därmed kan 

varukonsumtion vara ett nödvändigt sätt för att fastställa sin identitet, något som ovanstående 

citat illustrerar.  



24 
 

5.1.3 KÄNSLA FÖR STIL 
I och med konsumtionssamhällets framväxt har ett nytt samhällsideal växt fram – 

ungdomsidealet. Vad som enligt Featherstone (1994) associeras med det ungdomliga 

samhällsidealet är bland annat skönhet, energi, rörelse, frihet, lyx, njutning samt att vara 

förändringsbenägen. Detta ideal är något som genomsyrar de tre bloggarna genom deras 

ständiga resande och nya äventyr, det dagliga tränandet, regelbundna besök hos frisör och 

nagelterapeuter samt införskaffandet av lyxiga varor. Featherstone (1994) påpekar att 

konsumtionskulturen kräver att individen är maximalt inställd till livet vad gäller attityden till 

sin kropp, sitt jag och sin livsstil, något som modebloggarna upprätthåller. Genom att 

modebloggarna beskriver hur de regelbundet går till frisören och sätter i löshår, fixar 

fuskbränna och lösnaglar upprätthåller de ungdomsidealet och det ”perfekta” utseendet som 

eftersträvansvärt. Vidare ger modebloggarna indikationer på att man inte någonsin ska vara 

nöjd, utan att det hela tiden finns saker att förbättra och förändra. Detta kan vara 

problematiskt då det kan leda till att deras unga läsare känner sig missnöjda över sitt eget 

utseende, något som kan inge sämre självförtroende. Följande citat från Törnegren 

exemplifierar resonemanget: 

Och så var det dags för “nytt hår”. Gjorde som vanligt mitt hår på Rapunzel hos 

bästafrisören Zara. Denna gång slingade vi håret och valde även att prova en ny metod. Jag 

har ju tidigare bara testat clip-on set och nail hair, men nu testade vi tape-on (läs mer om 

metoden här). Om man jämför med nail hair så blir resultatet “tätare” och det delar sig inte 

på samma sätt och sliter framför allt inte alls lika mycket vid borttagning. Känns ingenting på 

håret och jag är skitnöjd. Kanske hittat min nya favoritmetod!  I’ll keep you updated. 

(www.imnext.se/victoriatornegren/). 

Som tidigare nämnts är individens identitet nära sammanlänkat med vilka konsumtionsval vi 

gör. För att vara socialt accepterad och inneha hög status i samhället krävs det att individen på 

något sätt befinner sig inom konsumtionssamhällets ramar. De tre modebloggarna kan tänkas 

illustrerar detta ramverk och en idealbild för de unga läsarna att befinna sig inom för att 

erhålla status och en social positionering, något som kan vara svårt för de unga läsarna att leva 

upp till. 

Trots att individualitetstemat var det största temat och har en stark framtoning i 

modebloggarnas texter är det en lågmäld form som presenteras. Modebloggarna visar upp en 

ständigt växande garderob som skapar oändliga möjligheter för individen att uttrycka sig på, 

dock är det i grunden ett och samma koncept. Modebloggarna är stöpta i samma form och 
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reser till samma platser, klär sig i samma märkeskläder och besöker samma restauranger. 

Såväl deras utseende som deras bloggnisch är densamma. Kan det vara så att 

konsumtionssamhället manar till konsumtion genom en övertygelse om att du som individ 

skiljer dig från mängden?   

5.2 KARRIÄR 
Tema karriär berör ofta områden som att befinna sig på rätt platser, springa på möten, leva i 

nuet, alltid vara på väg framåt, nätverk, mångsysslande, ta vara på möjligheter, ständigt vara i 

rörelse samt att ha en god inkomst. Karriär var ett av de större temana som framträdde, där 24 

inlägg av totalt 67 utvalda handlade om karriär, det vill säga nästa en tredjedel av alla utvalda 

inlägg. I detta tematiska område kretsar undertemana kring följande områden; stadig 

frammarsch, förevigt otillfredsställd, den rätta miljön, stort nätverk, ständigt vara i rörelse 

samt mångsysslande.  

5.2.1 STADIG FRAMMARSCH 
Att hela tiden ha siktet framåt och att ha ett yrke som genererar en god inkomst är saker som 

är utmärkande för konsumtionssamhället utifrån Baumans (2008) teori. Att arbeta med flera 

sysslor samtidigt och att vara flexibel i karriären är enligt Bauman (2008) en nödvändighet för 

att verka i det nutida samhället. Detta är något som de tre modebloggarna tydligt förmedlar 

genom att ständigt vara i rörelse och att aldrig stanna upp. Karriären bör vara en stadig 

frammarsch där strävan aldrig får upphöra. När ett mål har uppnåtts finns det i samma sekund 

ett nytt och det är denna väg framåt som bloggarna visar upp genom att i sina texter hinta om 

nya samarbeten med varumärken, möten, designprojekt och att resa tillsammans med företag 

etcetera. Exempel på hur det synliggörs i blogginläggen är genom formuleringar som: ”jag 

tillsammans med surfakademin” (www.angelicablick.se) eller ”mitt samarbete tillsammans 

med Adidas & Stadium” (www.imnext.se/lisaplace/). I nedanstående citat från Blick skriver 

hon att hon var förbi sin revisor, något som kan tänkas ses som ett tecken på att karriären är 

stadigt uppåtgående. Bara att skriva att man har en revisor visar på att bloggerskan har en god 

inkomst, arbetar med flera sysslor parallellt och har en förmåga att strukturer och planera 

tiden. 

5.2.2 FÖREVIGT OTILLFREDSSTÄLLD 
Baumans (2008) teser om att konsumtionssamhället kännetecknas av den ständiga strävan 

efter en framgångsrik karriär är något som bloggerskorna upprätthåller. Att aldrig vara 

tillräckligt tillfredsställd, utan att yrkeslivet hela tiden kretsar kring en jakt. Så fort ett mål är 
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uppnått dyker i samma sekund ett nytt upp och karriärvägen har inte som målsättningen att nå 

en slutgiltig punkt, utan fortsätter hela tiden att reproducera nya saker för individen att uppnå. 

I åtskilliga blogginlägg skriver bloggförfattarna om att de (bokstavligen) springer på olika 

möten med betydelsefulla kontakter i branschen. Det viktiga är inte vad som sker på dessa 

möten eller vad som kommer hända i framtiden, utan det faktum att mötena inträffat som är 

det viktiga. Texterna visar på och förmedlar att yrkeslivet är på en stadig och säker 

frammarsch, där hela tiden något nytt är på gång. Påföljande citat exemplifierar tankegången:   

Imorse så mötte jag upp bästa Fang och drack kaffe! Vi pratade lite idéer, fotade och hängde. 

Efter de gick jag förbi min revisor och nu sitter jag på kontoret :) inväntar möte. Efter detta 

ska jag förbi Kenzas Glitter event och sen träna. (www.angelicablick.se). 

Bjussar på en New York-look denna fredag! Vi landade på svensk mark i eftermiddags och då 

rörde jag mig vidare direkt för telefonmöte och möte på kontoret. Kändes lagom roligt att 

lämna New York, men det dröjer nog inte alltför lång tid innan jag är tillbaka…har massor av 

nytt härligt bildmaterial att visa er i alla fall! Önskar er en grym start på helgen så länge. 

(www.imnext.se/lisaplace/). 

Det centrala i inläggen är inte vad som sker eller beslutats på mötet, utan det viktiga är att visa 

på att ett möte skett och att karriären är på väg framåt. Ingen närmare information kring vad 

för typ av möte eller vad som beslutades ges, utan bara ett konstaterande att ett möte ägt rum. 

Utdraget ovan illustrerar också det som enligt Bauman (2008) är karakteristiskt för 

konsumtionssamhället – förmågan att strukturera tiden och leva i nuet. Bloggerskan 

upprätthåller konsumtionssamhällets ideologi om att nyckeln till det ”perfekta” livet är att 

ständigt vara i rörelse, ha en förmåga att effektivisera tiden samt att vara socialt aktiv.  

5.2.3 DEN RÄTTA MILJÖN 
Att vara på rätt platser som symboliserar hög status är en annan viktig aspekt som är typiskt 

för konsumtionssamhället enligt Baumans (2008) teorier, något som ovanstående citat belyser 

som en viktig huvudspelar i upprättandet av en framgångsrik karriär. Modebloggsförfattarna 

befinner sig regelbundet på ställen som innehar högt symboliskt värde och status. Exempel på 

platser bloggarna befinner sig på under den studerande tidsperioden är New York (som 

samtliga av bloggskribenterna besökt flertalet gånger), Mexico, Costa Rica, London, 

Marrakesh och Sydafrika. Detta resande skulle kunna ses som att vissa platser genererar bättre 

bloggmaterial samt att vissa resmål är mer relevanta för karriärens skull och även lättare att 

knyta nya värdefulla kontakter i. Samtidigt som bloggarna framställer sitt resande som något 
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som gynnar karriären förmedlar de också en lyxtillvaro och att det är helt naturligt att 

spontanboka en resa till New York. Detta resonemang kan kopplas samman med Baumans 

(2008) teori om att vi i dagens samhälle manas till att leva i nuet och att uppskjutandet av 

sökande efter tillfredsställelse eller upplevelse kan innebära förlorade möjligheter. 

Nedanstående citat exemplifierar resonemanget och visar på vikten av att leva i nuet och ta 

vara på möjligheterna: 

Hej på er! Inatt landade vi i New York. Yes, jag var ju faktiskt här för mindre än en månad 

sedan, vilken lyx va! Jag och Lisa spontanbokade biljetter i fredags för att bocka av lite jobb 

här nere och självklart njuta av staden så mycket det bara går. Till skillnad mot förra gången 

vi var här är det en himla massa plusgrader och våren är verkligen här på riktigt. Älskar 

denna stad, så jag är megaglad över att vara här. Klockan är just över 6 på morgonen här 

just nu. Vi stannar bara tills på torsdag så jag tror vi får räkna med några jet-lagged dygn. 

Har dock inget emot att vakna klockan halv 6, snacka om att ta vara på dagen. Hörs mer sen! 

Puss (www.imnext.se/victoriatornegren) 

Flyget hem från NYC till Sverige gick bra – Jag & André sov hela vägen typ så de var skönt! 

Lite turbulent vilket jag är skiträdd för. men var så trött så vaknade bara till och somnade om 

igen. Jag har hunnit hem samt besökt min läkare och sitter nu på Arlanada med Emma påväg 

till London, för att sedan sova några timmar innan vårat flyg lyfter till Marrakesh. Väl 

iMarrakesh ska vi göra ett jobb för en tidning samt plåta looks till bloggen :) 

(www.angelicablick.se).  

Blogginlägget från Törnegren visar tecken på den eviga sträva efter karriär, något som 

Bauman (2008) beskriver som typiskt för konsumtionssamhället, som aldrig stannar upp och 

inte någonsin tillfredsställs. Törnegrens första och sista mening visar på textnivå att ständigt 

vara i rörelse, leva i nuet och att ta vara på dagen är nyckeln till en framgångsrik karriär och 

upprätthåller därmed konsumtionssamhällets rådande ideologier. Blicks inlägg styrker 

ovanstående resonemang genom att framställa den kringresande tillvaron som fullständigt 

naturlig och att resandet till de symbolstarka platserna är jobbrelaterade och görs för att få bra 

material till bloggen. Konsumtionssamhället handlar alltså inte endast om att köpa varor, utan 

även om konsumering av platser. Varukonsumtion har en betydande del i vårt 

identitetsskapande. På samma sätt kan konsumtion av specifika platser/städer spela en 

betydande roll då det enligt Hammarén & Johanssons (2009) teori signalerar till omvärlden 

om vilka vi är och vilka vi vill bli. 
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5.2.4 STORT NÄTVERK 
I Törnegrens citat är inte resan till New York det enda som står i fokus. Det framgår även 

tydligt att resan görs tillsammans med Lisa Olsson. Att ha ett stort närverk av värdefulla 

kontakter är ett annat viktigt huvuddrag i karriärsagan och att skapa rätt storts kontakter 

stämmer överens med Baumans (2008) teorier om att satsa i sitt sociala medlemskap, något 

som modebloggarna visar upp för sina läsare.  

I föregående utdrag från Blicks blogg skriver hon att: ”efter detta ska jag förbi Kenzas Glitter 

event” (www.angelicablick.se). Det är viktigt att poängtera att Kenza är en av Sveriges största 

och mest framgångsrika bloggare. Detta symboliserar vikten av att befinna sig i ”rätta” kretsar 

och umgås med människor som kan hjälpa och lyfta ens egen framgångssaga till ännu högre 

höjder.  

Det som utgör grunden för en framgångsrik karriär är möten, platser och kontakter. Det är 

dessa områden om utgör huvudpelarna i uppehållandet av karriären och något som de tre 

bloggarna vägleder läsarna igenom. Karriärideologin som uppvisas i bloggarna är ett relativt 

smalt ideal, men det kan sägas vara typiskt för konsumtionssamhället och i linje med 

Baumans (2008) teorier om att individer överröses med oändligt många möjligheter i dagens 

samhälle. Genom modebloggarna avgränsas denna uppsjö av valmöjligheter och för att inte 

tappa fotfästet förespråkar bloggarna en trygg bana att förhålla sig till.  

5.2.5 STÄNDIGT VARA I RÖRELSE 
Enligt Featherstones (1994) teser om att konsumtionskulturen kräver att mottagaren är alert, 

energisk och maximalt inställd till livet är något som modebloggarna upprätthåller genom att 

ständigt vara i rörelse, där nya projekt och samarbeten knappt hinner avslutas innan nästa är 

påbörjat. Det centrala i blogginläggen är själva relevansen av att hela tiden vara i rörelse, att 

vara effektiv och att arbeta mot nya mål. Det är inte ofta man som läsare kan förstå vad det 

rent konkret är som uppnås, utan det som belyses är istället vikten av att ständigt vara aktiv 

och energisk. Utdraget illustrerar tankegången: 

Jag hade inte ens planerat att fota av den här outfiten, men vem kan låta bli att passa på när 

man har en helt magisk vit fasad med stuckatur i närheten? Och för att dela med mig av en 

kort update så har min söndag inneburit att på mindre än 24 timmar köra med hela flyttlasset 

från Malmö-Stockholm, flytta in i nya lägenheten, packa upp, försöka komma i ordning lite 

och slutligen packa om väskan och åka mot Arlanda 03.45 inatt och flyget mot Sydafrika för 

jobb där borta. Är SÅ slut i både kropp och hjärna just nu att jag troligtvis skulle börja 



29 
 

skratta och storgråta på samma gång om någon ens petade på mig – men samtidigt så himla 

glad att få åka iväg på resan inatt. Ni följer väl med här via bloggen/instagram?? Cape Town 

here we come! (www.imnext.se/lisaplace/). 

Citatet visar på hur tydligt bloggerskorna framhäver sin tillvaro som väldigt hektiskt, där man 

hela tiden är aktiv och aldrig tillåter sig själv att stanna upp. Inte nog med att Olssons söndag 

varit helt fullspäckad av det som hon skriver i ovanstående citat, samlar hon ihop de sista 

krafterna för att också uppdatera bloggen. Detta resonemang är i linje med Featherstones 

(1994) tidigare teori om att vara alert, energisk och maximalt inställd till livet.  

Många av de genomgångna blogginläggen behandlar just detta område; om att leva i ett högt 

tempo där ständigt nya, spännande saker är på gång. Bloggförfattarna förmedlar också att det 

är ett måste att planera de kommande veckorna för att överhuvudtaget hinna med, och som 

Blick skrev i ett inlägg ”för att ens hinna äta”. Denna bild av deras vardag kan de unga läsarna 

sätt i relation till sina egna, vilket negativt kan påverka individers jagbildning och skapa 

känslor av stress och ångest över att inte vara tillräckligt aktiv själv. 

5.2.6 MÅNGSYSSLANDE 
Att vara mångsysslande och flexibel är typiska karriärsdrag i konsumtionssamhället. 

Bloggerskornas yrke tycks vara en svårdefinierad fråga. Ena tillfället är de designer, i en 

annan är de stylister och vid ett tredje tillfälle arbetar de som modeller. Exempel på hur det på 

den textuella nivån synliggörs i blogginläggen är genom formuleringar som: ”jag stylade” 

(www.imnext.se/lisaplace/), ”skorna är egen design” (www.imnext.se/vicotriatornegren/) och 

”jag har varit på plåtning” (www.angelicablick.se). Detta mångskiftande CV som hela tiden 

framställs i blogginläggen kan ha inverka på de unga läsarnas identitetsskapande, då texterna 

kan utgöra en bild på yrkeslivet som bidrar till känslor av osäkerhet hos läsarna. Uteblivandet 

av endast en yrkestitel kan komplicera den identitetsskapande processen hos de unga läsare, 

då det i konsumtionssamhället ställs högre krav på individens flexibilitet och 

förändringsbenägenhet, något som stämmer överens med Featherstones (1994) teori om att 

det i dagens samhälle inte finns någon plats för det bestående eller det enformiga. Att inte 

någonsin vara helt tillfredsställd och att den ständiga strävan efter nästa framgång inte mättas 

gör att karriärsagan kommer bli verklighet, i alla fall utifrån det modebloggarna framställer.  

5.3 LYCKA 
Blogginlägg som berör temat lycka handlar mestadels om ett liv utan tråkigheter, ständigt ha 

något nytt och spännande på gång, friheten att förflytta sig och valfrihet, vältränad, ha ”rätt” 



30 
 

stil, energisk, vara vacker samt förändringsbenägen. Detta tema genomsyrar många av de 

andra tre temana också, men ett försök att tydliggöra och strukturera analysdelen har gjorts för 

att lättare få en förståelse för blogginläggens latenta betydelsenivå. 22 inlägg av totalt 67 

utvalda behandlar området lycka. I denna grupp kretsar undertemana kring; det perfekta livet, 

konsumtion leder till lycka, den ständiga jakten och ett liv utan tråkigheter. 

5.3.1 DET PERFEKTA LIVET 
I de tre bloggarnas texter förekommer det ytterst sällan motgångar, utan modebloggarna 

framställer sitt liv utifrån en putsad yta där läsarna endast får ta del av den ljusa sidan av deras 

tillvaro. Deras framställning av sig själva och sitt liv som nästintill perfekt, där läsarna sällan 

märker av motgångar kan skapa ett utrymme för individen att konstruktiv försöka efterlikna 

och åstadkomma samma ”perfekta” liv. Egna motgångar hos läsarna kan inge känslor av 

otillräcklighet och dåligt självförtroende, något som är i linje med Hammarén & Johanssons 

(2009) teser om att individer genom bloggläsning skapar ett utrymme för att fantisera och 

drömma om samma lyxiga och perfekta tillvaro.  

Modebloggarna framställer idealbilden av individen som alltid lycklig, framgångsrik på alla 

plan i livet och där motgångar inte existerar. Denna idealbild kan tänkas överensstämma med 

Baumans (2008) teser om att lycka, som det definieras av konsumtionskulturen, är ett liv utan 

tråkigheter. Denna bild är något som de unga läsarna tar del av på en daglig basis, det är dock 

oklart om läsarna själva upplever samma idealbild men det är inte omöjligt att de känner 

missnöje över att inte ha samma perfekta liv som bloggarna uppvisar. Giddens (1999) anser 

att människor i nutidens samhälle kan känna sig vilsna och för att hämma denna osäkerhet 

söker vi oss till olika slags experter för råd. I linje med denna teori kan modebloggsförfattarna 

ses som experter som utgör en riktlinje för individer att orientera sig efter och som vägleder 

unga läsare in i ett komplext konsumtionssamhälle. Indikationen de ger till läsarna som 

strävar efter lycka är en förhoppning om att lyckan är uppnåelig, så länge man konsumerar. 

5.3.2 KONSUMTION LEDER TILL LYCKA 
Inledningsvis är det viktigt att poängtera att detta undertema och det nästkommande ”Den 

ständiga jakten” inte varit helt enkla att separera. Beslutet har ändå tagits att behålla båda 

som två separata delar, då det trots allt skiljer sig åt på vissa delar. 

Konsumtion utgör större delen av vår vardag och är nära sammankopplat till vårt 

identitetsskapande. I vårt moderna samhälle är jakten på fåfänga saker och den ständigt 

reproducerade tillfredsställelsen av behov en grundpelare, vilket är något som modebloggarna 
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utgör exempel på och den bild de visar upp är att individen genom konsumtion upplever 

lyckokänslor. Baumans (2008) hypotes om vårt behov av att rekonstruera vår identitet, 

behöver även lyckan dagligen reproduceras. Bloggarna kan ses som ett verktyg i denna 

rekonstruktion och när lyckan blir en allt viktigare del för en idyllisk tillvaro ökar relevansen 

av att uttrycka sina lyckokänslor, något som följande citat av Törnegren illustrerar. Sättet på 

hur hon inledningsvis använder versaler kan på den grundliga textuella nivån ge uttryck för 

hur viktigt det är att övertyga såväl läsarna om hennes lycka som det är ett resultat av riktiga 

lyckokänslor:  

ÄNTLIGEN är jag ägare till ett par helvita Superstar. Testade dem i New York men hade så 

fullt bagage så tänkte äh, jag köper dem i Sverige. Bara ett problem, dom är helt omöjliga att 

få tag i … (www.imnext.se/victoriatornegren.se/, inlägget fortsätter under nästkommande 

undertema). 

Utifrån konsumtionssamhällets ideologi finns det endast en väg till lycka, nämligen (inte helt 

oväntat) genom konsumtion. Detta är något som de tre modebloggarna, medvetet eller 

omedvetet, förespråkar. Modebloggarna uppehåller de normer för vilken typ av konsumtion 

som kan ge individen lyckokänslor. Detta innefattar alla typ av konsumtion såsom ”rätt” 

resmål, mat, boende, inredning, fritidssysslor, träning, kläder och accessoarer. Ett påtagligt 

exempel för hur det inryms i konsumtionssamhället är en kampanj som Blick publicerade på 

sin blogg, där läsarna får en chans att resa till surfmeckat Costa Rica tillsammans med 

bloggerskan. Läsarna får möjlighet att för ett kort ögonblick umgås med Blick, med allt vad 

det innebär i form av äventyr, varor och resmål:  

Är ni sugna på att surfa? Sugna på att komma ifrån vintern och få lite sol? Sugna på att 

hänga och lära känna mig mer? Jodå – det är nämligen så att jag tillsammans med 

Surfakademin ska hålla i en Blick-period i Santa Teresa i Costa Rica mellan den 17-27 

februari! HUR KUL?! Så vad gäller? Jo, man kommer alltså flyga till Costa Rica och hänga 

med mig samt grabbarna och tjejerna från Surfakademin – och såklart lära sig surfa!! Vi har 

rabatterat priserna så att mina gäster betalar 9,995 kr (ordinariepris 13,950 kr) för hela 

upplägget som inkluderar: - Boende på ranchen i 10 dagar - Häng med mig och att låta oss 

lära känna varann mer - Latinamerikas bästa brunch varje dag - Teori & vattensäkerhet - 

Foto- & filmfeedback - Brädor finns på plats för att låna under perioden. 

(www.angelicablick.se, det viktigaste från inlägget har valts ut då det annars hade blivit för 

långt). 
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Utdraget visar på att Blicks liv är något som går att få för pengar och visar också på hur 

bloggarna utgör idealet för den eftersträvande tillvaron. Avståndet mellan läsarna och 

experten synliggörs genom att läsarna för en kort stund har möjlighet att få en inblick i Blicks 

liv. Lycka är inte heller något som kommer gratis, utan är något som individen måste jobba 

för. Detta resonemang tydliggör tidigare uttalanden om att diverse innehållsteman i studien 

samverkar och här kan man säga att karriär- och lyckotemat, utifrån bloggarnas texter, ger 

indikationer på att där lyckan finns, finns också en framgångsrik karriär och för att få en 

framgångsrik karriär krävs det att individen är effektiv etcetera. 

5.3.3 DEN STÄNDIGA JAKTEN 
Som Bauman (2008) påpekar är det centrala i konsumtionssamhället att individens behov inte 

får upphöra. Vi manas och lockas gång på gång till att försöka tillfredsställa en längtan utan 

att komma närmare en slutgiltig behovsmättnad. Det är i konsumtionssamhället inte målet 

som är det väsentliga, utan själva jagandet dit. För att konsumtionssamhället ska fortsätta att 

blomma får aldrig denna jakt upphöra. Individens eviga sökande efter lycka är ett dylikt 

tillstånd av att vara otillfredsställd och är ett exempel på en väg utan ett slutgiltigt mål. Om 

det ”det slutgiltiga köpet” hade funnits hade bloggarna inte uppvisat och manat läsarna till att 

fortsätta konsumera varor med hög status och inte heller skulle strävan efter lycka uppehålla 

tankarna. Ovanstående citat av Törnegren antyder genom ordvalet ”äntligen” att en slutgiltig 

behovsmättnad kan existera, men endast för en kort stund till nästa önskvärda vara 

marknadsförs och jakten är igång på nytt. Fortsättningen på Törnegrens ovanstående citat 

lyder:  

Varit på jakt sedan jag kom hem, gått i alla butiker som kan tänkas ha dem utan resultat. 

Såklart slutsålda på diverse webbshoppar även. Finns en grej man kan fylla i på Nelly att 

man vill bli meddelad när varan är åter på lager. Som tur var gjorde någon en retur där, så 

klickade hem det ena paret typ en minut efter jag fått mailet om att dom kommit in igen, haha. 

 Despo girl! Men nu har jag dem, finally. (www.imnext.se/vicotriatornegren/). 

Utifrån den textuella nivån använder Törnegren i citat till och med formuleringar och ord som 

”varit på jakt”, vilket tydligt illustrerar vikten av att finna denna vara. Det faktum att sökandet 

av varan nästintill blir till en besatthet och att längtan efter varan är så stor att när individen 

lyckats hitta den inger sig lyckokänslor, som dock lika snabbt övergår till att försöka 

tillfredsställa nästa längtan. Resonemanget hör ihop med Baumans (2008) teorier om att 

tillfredsställelsen bara får vara en ögonblicklig upplevelse i konsumtionssamhället. Följande 

citat från Olsson förstärker tankegången:  
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HUR feta?! En del av er kanske minns att jag nämnt min något frenetiska jakt efter de 

perfekta paret röda sneakers. Nu avslutar jag letandet. Min kära vän Fang var nämligen 

precis utomlands på jobbresa och ringde mig så fort han kom över dessa Adidas, och desto 

roligare då de endast tillverkats i en limiterad upplaga som inte finns att köpa i Sverige t.ex. 

Nu är vi redo att matcha varandra i vår! (www.imnext.se/lisaplace/). 

Det faktum att konsumtionssamhället förser oss med oändligt mycket varor, påhittade 

önskningar och behov gör det omöjligt för individen att motstå. Konsumtionssamhället lever 

på människor osäkerhet och strävan efter perfektion, vilket gör att ingenting står mellan 

individen och lyckosökandet. Individen kan ses som maktlös gentemot 

konsumtionssamhällets lockelser, något som blir än mer påtagligt utifrån ovannämnda citat 

från Olsson. Återigen inleds blogginlägget med versaler vilket förstärker det tidigare 

resonemanget angående vikten av att uttrycka sina lyckokänslor, både för att övertyga läsarna 

men också som ett resultat av verkliga lyckokänslor.  

5.3.4 ETT LIV UTAN TRÅKIGHETER 
Förutom tidigare nämnda underteman finns det även andra som framträtt vid den systematiska 

läsningen av blogginläggen. Ungdomlighet, nya spännande äventyr och utseende är även 

dessa nycklar till lyckans dörr. Att flera av bloggarna har hunnit besöka många av världens 

hörn under den studerande tidsperiod framställer de som fullt naturligt. Just det faktum att 

framställningen av resandet är något fullt naturligt och som ingår i yrket som modebloggare 

reflekteras återigen hur konsumtionssamhället skänker individen frihet och valfrihet att 

förflytta sig. Bauman (2008) understryker att konsumtionskulturen definierar ett lyckligt liv 

som ett liv utan tråkigheter och ett liv där ständigt något nytt och spännande sker. Ett talande 

exempel på hur de tre modebloggarna sätter agendan för den eftersträvande tillvaron är ett 

utdrag från Olsson blogg där hon tar vara på möjligheterna som ges:  

Har ju helt glömt bort att visa er ordentliga bilder från när jag hoppade fallskärm i 

Kapstaden under resan med Nelly?! Vet knappt ens hur jag ska sammanfatta hela upplevelsen 

men det är lätt det absolut fetaste jag gjort och något jag bara MÅSTE göra om igen när jag 

får chansen! Allt gick väldigt fort innan vi satte oss i planet (nästan lite för fort när jag tänker 

tillbaka på det så här i efterhand haha…) så jag och Janni hann knappt känna någon rädsla 

eller oro, utan vara bara hypade och skrattade runt. Kalla oss galna eller lite smått dumma i 

huvudet (; Hur som helst: Så glad att jag gjorde det och GÖR det om ni vill och får chansen!! 

Vad kan toppa det adrenalinruset? (www.imnext.se/lisaplace/). 
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Citat upprätthåller Featherstones (1994) hypoteser om att vi lever i ett nytt samhälle där 

ungdomlighet är det dominerande samhällsidealet att sträva efter. Energi, rörelse, frihet och 

glädje är alla egenskaper som innefattar konsumtionskulturens normer och något att sträva 

efter för att uppnå lycka. Citatet från Olsson kan ses som en uppmaning till läsarna att detta 

”måste” erfaras för att ta sig dit lyckan finns. Återigen används versaler för att styrka 

övertygelsen och lyckokänslorna över det äventyr som just ägt rum och manar läsarna att göra 

detsamma när chansen kommer. Detta är också i linje med Baumans (2008) tankar om att 

individer manas till att leva i nuet och där det inte finns något skäl till att skjuta upp sökande 

efter tillfredsställelse eller upplevelse, då det kan leda till förlorade möjligheter. På den 

textuella nivån skriver Olsson att allting gick väldigt fort och att hon inte hann känna någon 

rädsla eller oro, vilket kan tyda på att Olsson upprätthåller Featherstones (1994) teser om det 

ungdomliga samhällsidealet där det gäller för individen att vara maximalt inställd till sitt liv 

och sin livsstil för att behålla sin plats i den sociala hierarkin. Följande citat från Törnegren 

förstärker tankegången:  

Hej fina! Äntligen lite fungerande internet. Förstår inte hur svårt det ska vara 2015 att ha ett 

bra fungerande internet på ett så pass bra hotell, men men. Här får ni lite bilder på mig och 

min Erik. Vi har som ni ser alltså hyrt en Mustang, bil känns verkligen som ett måste här i 

Los Angeles. Tror inte ni förstår hur mycket kärlek jag har för denna stad redan. Detta är 

verkligen en dröm för mig, att köra runt i en cab med fantastiska människor och besöka 

grymma platser. (www.imnext.se/victoriatornegren/). 

I likhet med allt annat i konsumtionssamhället är lycka något som kan köpas för pengar. 

Törnegren lyxiga tillvaro kan bli läsarnas verklighet – om de är villiga att konsumera. I citatet 

uppmanar bloggerskan till att det, återigen, är ett ”måste” att hyra en Mustang och indikerar 

hur viktigt det är att lägga pengar på en extra dyr bil, då denna innehar symbolisk status och 

inger känslor av lycka, något som på den grundliga textuella nivån visar sig genom de 

avslutande formuleringarna. Resonemanget hänger tydligt samman med Baumans (2008) 

teorier om att normen för konsumentens liv är att aldrig någonsin bli uttråkad, vilket är ett mål 

inom räckhåll, så att de som inte når dit bara har sig själv att skylla. Alltså är lyckosagan fullt 

möjlig om individen är villig att lägga tillräckligt mycket pengar på konsumtion. 

Modebloggarna skapar idealbilden för hur det ”perfekta” livet ser ut, något som Hammarén & 

Johansson (2009) hävdar att människor sedan faller offer för.  

5.4 EFFEKTIVITET 
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Temat effektivitet handlar ofta om förmågan att strukturera tiden, planera sin vardag, göra 

många saker samtidigt, leva i nuet och att hinna med så mycket som möjligt. Detta 

innehållstema hänger ganska mycket samman med karriärstemat, då bloggarna framställer 

vikten av att vara effektiv för att åstadkomma en framgångsrik karriär. Effektivitetstemat är 

det minsta temat som framträtt, där 20 inlägg av totalt 67 utvalda berör effektivitet. 

Undertemana kretsar kring följande område; hinna med allt, ingen ro, ingen vila, leva i nuet 

och en strukturerad tillvaro. 

5.4.1 HINNA MED ALLT 
Att vara effektiv är en nyckelfaktor till framgång i alla aspekter av livet. Dagens samhälle 

accelererar och utvecklas ständigt och det finns idag ingen gräns för vad som är möjligt att 

åstadkomma eller hinna med på en dag. Baumans (2008) teser om att individen är en säljbar 

vara stämmer bra ihop med resonemanget och där individen riskerar att hamna efter om denne 

inte är maximalt inställd till sitt liv och sin livsstil.   

På den latenta betydelsenivån uppenbarade sig den dominerande effektivitetsideologin vid 

den systematiska läsningen av blogginläggen. I många av de utvalda citaten finns det drag 

som tyder på en tillvaro i ständig rörelse och där förmågan att vara effektiv är en av de 

viktigaste egenskaperna. Texterna visar på hur sysslor utförs i all hast och det redogörs endast 

i ett fåtal inläggen vad för typ av sysslor det handlar om. Istället är det vikten och förmågan 

att vara effektiv och disciplinerad som anses vara det relevanta. Nedanstående inlägg 

illustrerar tankegången:  

God morgon på er! Eller God eftermiddag för eran del i Sverige snarare – här är de ju 

morgon typ :) Vi måste springa iväg nu här om vi ska hinna ta vara på dagen. Vi sov ut lite 

idag eftersom jag inte mått så bra! Vi ska fota massa, käka lite och ta vara på dagen. Imorgon 

ska de bli 25 grader varmt här!! (www.angelicablick.se). 

Ni har redan fått se en sneak peek av den här outfiten och jag har fått galet många frågor 

från er om den här klänningen – som nu äntligen har släppts online! Fin att bära som 

klänning i vår/sommar med nakna ben eller som här, slarvigt istoppad i ett par shorts som en 

tunika. Älskar de lösa ärmarna och boho chic vibbarna. Vill ha den i vitt också, mumsss. Nu 

ska jag fortsätta flänga omkring här som en iller på steroider och förbereda inför ikväll då 

jag och min goding Julian ska hålla i ett middagsevent tillsammans med Tommy Hilfiger! 

Mer om det snart! So long. (www.imnext.se/lisaplace/). 
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Det första citatet från Blicks blogg exemplifierar det som redogjordes för i föregående stycke; 

att hinna med så mycket som möjligt på en dag. Blicks inlägg är ett tydligt exempel på 

Featherstones (1994) teorier om konsumtionssamhället insprängda norm om att individen bör 

vara alert och energisk för att nå framgång i såväl karriären som i livet. I det andra inlägget 

från Olsson används ordvalet ”flänga”, vilket ger indikationer på hur viktigt det är att ständigt 

vara i rörelse och att effektivisera vardagen.  

5.4.2 INGEN RO, INGEN VILA 
Den fartfyllda tillvaron genomsyrar alla tre bloggar och någon tid för avslappning och 

reflektion existerar sällan. Uppmaningarna som bloggerskorna ger till sina läsare är att 

ständigt vara på väg framåt och strukturera sin tillvaro. Kommande utdrag exemplifierar 

resonemanget: 

Hej favoriter! Hoppas att ni har en skön torsdag. Jag har varit iväg hela dagen för ett 

spännande möte (!) och nu är jag påväg tillbaka hemåt igen. Planerar att kasta mig på soffan 

och bara göra ingenting resten av kvällen, jag är rätt dålig på att tillåta mig själv att bara 

göra just det faktiskt. Och det är nog en bra idé hur som helst då helgen verkar bli ett enda 

stort födelsedagsfirande nu på lördag och söndag av vänner som fyller år. + bloppisen 

såklart! Ni missar väl inte det?? Har skickat ett megalass med grejer från Malmö till 

Stockholm så jag är mer än redo, hehe. Talk soon! X (www.imnext.se/lisaplace/). 

Citatet vittnar om en önskan och en plan finns till att koppla av, men att det kan tänkas ses 

som mindre accepterat och olämpligt om man vill nå framgång i karriären. Detta kan skapa en 

prestationsångest hos unga läsare och en känsla av att det inte är accepterat att stanna upp och 

reflektera i vardagen. Genom modebloggar skapas enligt Hammarén & Johansson (2009) ett 

utrymme för individen att konstruktivt försöka efterlikna den lyxiga tillvaron som bloggarna 

uppvisar. Denna teori stämmer väl överens med ovanstående citat om att knappt tillåta sig 

själv att inte gör någonting för en stund, vilket kan leda till känslor av stress och ett 

samhälleligt tryck på att vara socialt aktiv och jobba hårt för att bli socialt accepterad och nå 

framgång.  

5.4.3 LEVA I NUET 
I konsumtionssamhället är synen enligt Bauman (2008) pointillistisk. Med detta menar han att 

vi inriktar oss på nuet och den ögonblickliga tillfredsställelsen som går hand i hand med 

konsumtionssamhällets ideologi. Lika väl som vi bör leva i nuet, lika viktigt är det att inte 

uppehålla sig för länge med samma sysselsättning, på samma plats. För att garantera ett liv i 
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nuet visar modebloggarna upp en tillvaro där man rusar mellan olika sysslor. Ideologin om 

effektivitet handlar i stora drag om förmågan att strukturera tiden, leva i nuet och arbeta med 

många sysslor samtidigt. Nedanstående utdrag är ett exempel på hur detta synliggörs i 

bloggarna:  

Hej fina! Äntligen lite internet. Det slog av igår! Hade varit skönt om det inte vore för att jag 

hade tusen saker att fixa, så iställlet för att vara ute i solen får jag fixa med bokföring och lite 

annat nu istället, haha. Älskar i alla fall denna baddräkt, så glad att jag köpte en i vitt också. 

Nä, nu ska jag försöka bocka av så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Vi hade 

nämligen tänkt åka till en strand och snorka och simma med lite sköldpaddor idag (fria 

såklart). Puss! (www.imnext.se/victoriatornegren/). 

Språket vittnar om den ständigt växande att-göra-listan där olika aktiviteter i samma sekund 

som de bockas av dyker upp nya. Utdraget visar också tydligt upp effektivitetsideologin och 

att hinna göra ”så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt”. Törnegren förmedlar också 

med detta inlägg att om man vill nå framgång i karriären gäller det att jobba och vara effektiv 

till och med på semestern och att man får räkna med att saker ständigt dyker upp som ska 

fixas. Det relevanta i utdraget handlar inte om huruvida sysslan blir genomförd, utan bara att 

den existerar och är en del i den aldrig upphörande strömmen av uppgifter att uträtta. Därmed 

styrker det den ovanstående tankegången om att det inte finns rum för någon avslappning och 

reflektion i det moderna konsumtionssamhället.  

5.4.4 EN STRUKTURERAD TILLVARO 
Modebloggarnas hektiska tillvaro tycks bestå av att flänga mellan olika aktiviteter såsom att 

springa förbi showrooms, gå på event, resa, fota outfits, vara socialt aktiv, springa på möten, 

vara involverad i samarbeten och för att inte glömma huvudsysslan – blogga. Med denna 

tillvaro där det ständigt är nya saker på gång krävs det en förmåga att strukturera och planera 

tiden för att hinna med så mycket som möjligt varje dag. Citatet nedan exemplifierar 

resonemanget och en tillvaro i ständig rörelse:   

Äntligen lördag! Är hemma en snabbis nu :) tränade fyspasset imorse på OPFG med bästa 

Janni! Efter det stack jag hem och duschade, fixade mig och åt frukost. 

Var förbi Frida på Naglar på fridas och fixade tassarna inför resorna och sen fotade jag av 

en look med Jettman. Hann med att käka lite lunch med Fang & Olivia! Ikväll ska jag, Janni, 

Rami, Julian, Emil & André ut och äta innan det är dags för official Gallery event.  
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Ett annat plan där effektivitetstemat manifestar sig själv är genom den dagliga uppdateringen 

av blogginlägg, där det vanligtvis publiceras mer än ett inlägg per dag. För att kunna 

åstadkomma denna ständiga produktion av inlägg krävs det att modebloggarna har en förmåga 

att strukturera och planera sin vardag. Detta visar Olsson genom nedanstående inlägg:  

Hundtricket, anyone? Detta måste nog vara bland mina favoriter av mina outfitbilder 

någonsin tack vare rekvisitan, haha. De passerade medan vi stod och fotade och jag såg min 

chans att fråga ägaren om det gick bra att jag lånade hans hundar för ett par bilder. Måndag, 

ny vecka och full fokus på planering av de kommande veckorna. Kommer inte få ihop det 

varken i huvudet eller stressmässigt annars…talk soon! (www.imnext.se/lisaplace/). 

Bauman (2008) påpekar hur konsumtionssamhället skänker möjligheten att som individ 

självförbättra sig på nytt varje dag. Modebloggarnas dagligt publicerade inlägg kan stärka 

Baumans (2008) tes och skapa en möjlighet till att omedvetet ge utlopp för behovet att 

självförbättra sig och rekonstruera sin egen identitet.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt de tre modebloggarna ger riktlinjer för 

identitetsskapande samt hur modebloggarna vägleder individen till konsumtionssamhället. 

Genom den grundliga, textbaserade genomgången av blogginläggen har studien kunnat visa 

på att modebloggarna på olika sätt utgörs av konsumtionssamhället. De framträdande 

innehållstemana som var genomgående för samtliga tre modebloggar kan sägas ligga till 

grund för de ideologier som representerar konsumtionssamhället. Dessa ideologier är i sin tur 

uppkomna ur konsumtionssamhället som ser på individen som ett projekt som ständigt kan 

utvecklas, förbättras och uppdateras. De riktlinjer för identitetsskapande som de tre 

modebloggarna ger är att individen ständigt bör vara i rörelse, vara socialt aktiv, effektiv, 

vältränad och mån om sitt yttre, självförbättra sig, äventyrlig samt att motgångar inte 

existerar. Den kvinnliga livsstilen som framställs i modebloggarna handlar om äventyr, resor, 

träning, matvanor, att leva i nuet, mångsysslande och vart man bor. Studien har också visat på 

hur konsumtion i de tre modebloggarna framställs genom beskrivandet av att befinna sig på 

”rätta” platser som symboliserar status, ”unna” sig dyra märkeskläder, vilka restauranger man 

besöker, vart man väljer att bosätta sig och återigen att vara mån om sitt yttre.  

På ett övergripande plan visar de resultat som framkommit ur studien hur de tre bloggarnas 

texter framhäver det typiska förhållningssättet till konsumtion, som går ut på att hela tiden 

konsumera. Tidigare forskning påpekar att bloggläsande och konsumtion har en central 

betydelse för uppbyggnaden av unga kvinnors identitet. I konsumtionssamhället är det 

individens soloprestationer och dennes framgång, såväl privat som professionellt, som 

värderas högst. Detta skapar ett recept för unga kvinnor att skapa sin identitet utifrån, vilket 

kan tänkas vara en trygg grundpelare att luta sig mot i det komplexa konsumtionssamhället. 

Trots den positiva informations- och inspirationsaspekt unga kvinnor får av att följa bloggar 

är det också en viss problematik med bloggläsande, då bloggförfattarna skapar riktlinjer för 

identitetskapande, något som genomsyrar samtliga teman. Exempelvis talar karriärstemat om 

relevansen av att oavbrutet vara ivrig efter nya möjligheter och hur individen behöver vara 

aktiv, leva i nuet och ta vara på dagen för att bli framgångsrik. Något som även 

effektivitetstemat är talande för där vikten av att effektivisera vardagen har en betydande roll 

för den framgångsrika individen. Ramen för identitetsskapande som beskrivs om hur vi inte 

bör nöja oss, utan att det hela tiden finns saker att förbättra och utveckla, där den ständiga 

strävan framåt är grundpelaren i livet.  
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Som tidigare nämnts är det främst unga kvinnor i åldern 15 till 24 år som läser bloggar. Detta 

är en period i livet där unga kvinnor utformar och skapar sin identitet. Vissa individer kan 

genom bloggläsande uppleva inspiration, medan andra istället kan uppleva känslor av 

otillräcklighet. Bloggläsande kan påverka en ung person som inte har tillräckligt stark 

självkänsla och som inte har de egenskapar som bloggarna uppger som riktlinjer för 

identitetskapande. Individuella egenskaper som krävs för att vara samhälleligt accepterad och 

för att passa in i konsumtionssamhällets norm. Varken bloggförfattarna eller läsarna är stöpta 

i samma form. Trots detta visas ändå en grund upp i de tre bloggarna som är densamma, vad 

gäller yttre och inre egenskaper, något som genomsyrar samtliga innehållsteman. Vi är alla 

olika, men ändå ska alla ingå i samma norm för att passa in i det komplexa 

konsumtionssamhället. De unga läsarna kan se bloggförfattarna som förebilder och använder 

bloggarna som ett verktyg i sitt identitetsskapande, vilket leder till att vissa läsare kan uppleva 

känslor av otillräcklighet och dåligt självförtroende av att inte ”passa” in i samhällets normer.  

Det har tydligt visat sig i analysen hur de tre modebloggarna är en produkt av 

konsumtionssamhället. Vårt nutida samhälle kretsar kring olika former av konsumtion och det 

hade möjligen inte funnits någon anledning för modebloggarna att varken existera eller 

ständigt förespråka konsumtion om inte så var fallet. Bloggförfattarna profilerar sig som 

experter och beskriver omedvetet vilken kunskap om de senaste varor som är värt för 

individen att ha och som besitter högt symboliskt värde. Vidare förmedlar bloggarna också att 

all typ av konsumtion, oavsett om det handlar om kläder, resor, restaurangbesök etcetera ger 

individen känslor av lycka. De skapar en slags konsumtionsmall och har i och med det makten 

att påverka och orientera konsumenten bland konsumtionssamhällets oupphörliga växande 

utbud.  

Ett intressant mönster som framkommit är hur lite dessa tre bloggerskor skiljer sig från 

varandra. Trots den starka individualistiska framtoning som finns i modebloggarnas texter är 

de ändå stöpta i samma form. Framställningen som säljbar på marknaden och beskrivningen 

av lyckade samarbeten, ständigt resande, omslagsbilder och en ständigt uppdaterad garderob 

som skapar oändliga möjligheter att uttrycka sig på visar på vikten av den individuella 

prestationen. Trots denna starka individualistiska beskrivning har bloggerskorna samma nisch 

vad gäller såväl deras blogg som deras utseende och klädstil. Troligtvis är just denna nisch ett 

vinnande koncept och också ett koncept som de unga läsarna tar del av. Detta visade också 

den tidigare forskningen på, som antyder att unga kvinnors strävan efter att uttrycka sin 
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personliga stil kan komma att påverka deras självkänsla, då de avviker från den samhälleliga 

normen. Detta kan tänkas vara resultatet av den något likformade nischen bland 

bloggerskorna – en strävan efter soloprestationer och att uttryck sig själv, samtidigt som de 

vill passa in i samhällets normer. 

För vidare forskning skulle studien förslagsvis kunna kompletteras med en tillhörande 

kvalitativ receptionsanalys i form av intervjuer med läsarna. För att på så vis få en djupare 

förståelse för hur de unga kvinnorna som målgrupp påverkas av att läsa modebloggar, något 

som skulle stärkt studiens resultat ytterligare. En svaghet med metodvalet är att de resultat 

analysen har visat på endast utgår från ett textperspektiv. Studiens resultat hade också kunnat 

stärkas av att intervjua själva bloggförfattaren för att på så vis än mer ingående kunnat ge en 

bild av hur deras blogg påverkar författarens liv, vilket hade gett en analys utifrån ett 

sändarperspektiv. Ytterligare förslag på vidare forskning är att även studera om och i sådana 

fall hur fotona i blogginläggen påverkar läsarna och konsumtionssamhället.  

Den kvalitativa innehållsanalysen av modebloggarna och den begränsande tidsperioden har 

inte kunnat ge ett heltäckande perspektiv på området, men har dock kunnat visa på hur 

modebloggarna är en produkt och medproducent av konsumtionssamhället och vilka riktlinjer 

de ger läsarna i sin identitetsskapande process. 
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