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Sammanfattning 

Denna studie undersöker de bloggar på www.elle.se vars bloggprofiler även har publicerat 

krönikor i den tryckta tidskriften Elle under 2016, samt det krönikor som dessa bloggprofiler har 

författat. Studiens syfte är att synliggöra på vilket sätt dessa bloggprofiler kan främja Elle som 

varumärke med hjälp av text och bild, samt ta reda på om och hur relationen mellan 

bloggprofilerna och varumärke uttrycks på ett trovärdigt sätt i text och bild. Uppsatsen grundar 

sig på teorier kring parasocial interaktion, trovärdighet och autenticitet hos bloggar, influencers påverkan, blogg 

och tidskrift som utopisk underhållning samt medskapande hos publiken. För att besvara 

frågeställningarna tillämpades en kvalitativ innehållsanalys, vilken består av semiotisk analys med 

ett övergripande hermeneutisk perspektiv.  

 

De frågeställningar studien har utgått från är:  

● Vilken funktion fyller bloggprofilerna och bloggarnas innehåll för Elle?  

● Hur kan man se tecken på trovärdighet hos bloggprofilerna?  

 

Resultatet av studien indikerar att bloggprofilerna fyller en relationsskapande funktion för Elle, 

dels genom att de verkar som influencers, och dels genom att de skapar identifikation och 

igenkänning hos läsarna med hjälp av personligt tilltal. Bloggarna har också ett 

underhållningsvärde, då de erbjuder en verklighetsflykt, en möjlighet för läsaren att fly vardagen. 

Att som bloggprofil dela med sig av personliga tankar och händelser, skapa en känsla av 

parasocial interaktion hos läsaren, samt uppvisa ett ärligt engagemang med varumärken och 

produkter, har visat sig vara centralt för att uppfattas som trovärdiga.  

 

Nyckelord: bloggprofil, trovärdighet, relationsskapande, influencers, identifikation 

   



Abstract 

This study examines the blogs on the website elle.se, whose blog profiles has published 

chronicles in Elles printed version of the magazine during 2016, and those chronicles which 

these blog profiles has written. This study strives to display in what way these blog profiles can 

promote Elle as a brand through the written word and pictures, and find out how the relations 

between the blog profiles and brand are expressed. The essay is based on theories about 

parasocial interaction, credibility och authenticity, the impact of influencers, how the blog and 

magazine can be seen as utopian entertainment and also from a co-creational perspective. To 

answer the questions a qualitative content analysis was applied, which consisted of a semiotic 

analysis with an overall hermeneutic perspective.  

 

The main questions of the study are: 

● What function does the blog profiles and the content of the blogs fulfill for Elle? 

● How can you observe signs of credibility among the blog profiles? 

 

The result of the study indicates that the blog profiles does fulfill a function that creates and 

maintains a relationship with the public, through identification and recognition with a personal 

touch. The blogs also have a entertainment value that provides escapism, a possibility to run 

from the everyday problem. As a blog profile share its personal thoughts and events, create a 

sense of parasocial interaction within the public and also show a true and honest commitment 

with brands and products has shown to be vital to be perceived as credible. 
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Förord 

Denna uppsats har författats gemensamt av Petronella Wenngren och Therése Äleklint. Vi har 

båda varit delaktiga i alla delar av studien, vilket innebär att vi delat lika på ansvar, tid och 

engagemang.   
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras det problemområde som är grunden till uppsatsens syfte. Ett 

problemområde som belyser den pågående utvecklingen som rör journalistikens digitalisering, 

med fokus kring tidskrifts- och livsstilsjournalistiken. Därefter introduceras de frågeställningar som 

uppsatsen ämnar att besvara. Vidare redogörs uppsatsens avgränsningar och dess disposition.  

1.1. Problemområde 

Rapporten “Svenskarna och internet 2016” visar att 93 procent av svenskarna har tillgång till internet 

hemma och att för många åldersgrupper ligger användningen av internet på nästan hundra 

procent. Allt mer medieanvändning sker på internet, som också är den främsta mediet för 

nyhetskonsumtion för en majoritet (Davidsson & Findahl, 2016). Samtidigt som användningen 

av traditionella medier går ner, står de fortfarande för den huvudsakliga användningen. Tryckta 

tidskrifter tappar också i popularitet. Enligt Resumés kartläggning över tidskrifter i Sverige har 

det 2016 lagts ner dubbelt så många tidskrifter som startats. Dock poängteras det i artikeln att 

trots en nedtrappning av papperstidningar, har det tillkommit en ökning av nya digitala initiativ - 

vilket också är tidskriftsjournalistik (Thorell, 2016, 11 oktober). Förändringar i medielandskapet har 

medfört förändringar även inom journalistiken. Förändringar som bland annat har lett till en 

de-professionalisering som tillsammans med den pågående digitaliseringen bidragit till att fler har 

möjlighet att kunna få uttrycka sig och sprida information på internet (Nygren, 2015). Denna 

förändring som sker både på samhällsnivå och inom journalistiken innebär att nya former av 

kommunikationskanaler och journalistik skapas. Med detta som utgångspunkt är det intressant 

att undersöka hur en av Sveriges främsta tidskrifter Elle använder sig av bloggen, som blivit en 

ny kommunikationskanal, samt hur de använder sig av de profiler som skriver de bloggar som 

återfinns på Elles webbsida. Dessa profiler anses agera som en ny typ av journalister, då dess 

intresse och arbete till stor del liknar den traditionella journalistens (Robert & Evans, 2015). Då 

vissa av Elles bloggprofiler även publicerar texter i den tryckta upplagan, blir kopplingen mellan 

journalistik och blogg intressant att undersöka. Till de tidigare nämnda nya digitala initiativen hör 

bland annat bloggen som på senare tid fått stor betydelse för företag och organisationer. Nya 

kommunikations- (Alström, Gulliksson & Hedman, 2006b) och marknadsföringsmöjligheter 

(Colliander & Dahlén, 2011) har växt fram genom bloggar och de fungerar därför som ett 



komplement till kommunikation och marknadsföring. Detta är tydligt hos framförallt magasin 

och tidskrifter där användandet av bloggare på deras webbportaler ökat avsevärt. Flera av de 

profiler som bloggar figurerar även i magasinen, där de får chans att uttrycka sig i form av 

artiklar, krönikor och olika sorters reportage. Allt fler livsstilsmagasin, men också andra 

organisationer, ser därmed fördelen i att använda sig av bloggare och andra medieprofiler för att 

bygga och stärka sitt varumärke (Aller, 2016). Dock anses företagsbloggar tappa sin trovärdighet 

då de enligt tidigare studier inte upplevs som autentiska hos publiken (Johnson & Kaye, 2011). 

Den passion och personliga drivkraft som en blogg ska kommunicera anses försvinna då en 

bloggare blir anställd hos eller representerar ett företag. Med detta i åtanke väcks frågor kring hur 

företag inom tidskriftsbranschen arbetar med relations- och varumärkesbyggande med hjälp av 

bloggar, men också med hjälp av de profiler som står bakom bloggarna. Hur trovärdiga kan 

dessa bloggar anses vara? Och är bloggprofilerna personliga eller försvinner deras personliga 

engagemang bakom ett varumärke? Att undersöka just Elle är intressant då tidskriften räknas 

som Sveriges främsta modetidning och är en av Sveriges största tidskrifter, vilket också skulle 

kunna tänkas bidra till en slags generalisering kring dessa frågor, för svenska tidskrifter inom 

livsstilsgenren.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra på vilket sätt Elles bloggprofiler och budskapet i deras 

texter, i blogg och tidskrift, kan främja Elle som varumärke. Studien ämnar också att undersöka 

om och hur relationen mellan bloggprofil och varumärke uttrycks trovärdigt i text och bild. 

 

Utifrån syftet kommer vi utgå ifrån dessa frågeställningar: 

● Vilken funktion fyller bloggprofilerna och bloggarnas innehåll för Elle? 

● Hur kan man se tecken på trovärdighet hos bloggprofilerna? 

 

1.3. Avgränsningar 

Den forskning och de teorier som vi har valt att fokusera på är semiotik enligt Barthes med 

utgångspunkt inom konnotation, trovärdighet och autenticitet i bloggar, parasocial interaktion, 



Dyers teori om underhållning och utopi samt co-creational perspektivet inom PR. Vi har valt att 

inte fokusera på teorier som undersöker vad utfallet har för påverkan på läsaren, även om detta 

skulle vara en intressant infallsvinkel. 

 

Till vår studie har vi valt att avgränsa materialet till en tidskrift, i det här fallet Elle. Att vi 

avgränsat oss till Elle som är en tidskrift riktad till kvinnor och inte fokuserat på en tidskrift för 

män, beror på att det enligt undersökningar är fler kvinnor än män som både läser och skriver 

bloggar. Utifrån det har vi avgränsat undersökningen till de bloggar vars bloggprofiler även 

skrivit krönikor till det tryckta magasinet. Samtliga krönikor och blogginlägg är begränsade till 

sådana som är publicerade under 2016. En mer djupgående beskrivning av urvalet följer i avsnitt 

4.2.  

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning där problemområde, syfte och frågeställningar presenteras. I 

detta avsnitt redogörs även för de avgränsningar av material som gjorts inför studien. Därefter 

redovisas den bakgrund läsaren kan tänkas behöva samt den tidigare forskning och de teorier 

som uppsatsen baseras på. I nästkommande avsnitt motiveras vilken metod uppsatsen tillämpat 

samt utifrån vilket perspektiv analysen utförts ifrån. I detta avsnitt klargörs också studiens urval, 

följt av metodkritik, forskningsetik samt en redogörelse över studiens validitet, reliabilitet. 

Därefter presenteras resultat i samband med analys och diskussion. Nästa avsnitt sammanställer 

de slutsater vi kunnat gjort utifrån resultat och analys, samt tankar kring framtida forskning. 

Uppsatsens sista avsnitt redogör för vilka implikationer uppsatsens resultat kan tänkas ha för 

samhället.  

 

 

   



2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesområde, som ämnar att ge en tydligare 

överblick och förståelse, samt kan vara behjälplig i vidare läsning av uppsatsen. Avsnittet 

behandlar livsstilsjournalistik, tidskrifters potential på internet, internetanvändning i Sverige och 

fakta om bloggen och tidskriften Elle som uppsatsen syftar till att undersöka.  

 

2.1. Livsstilsjournalistik - tidskrifter på papper och internet 

Vad som klassas som journalistik i form av kommunikation blir allt mer otydligt. Internet gör det 

möjligt att interagera i en allt större grad, vilket bidrar till att den professionella journalistiska 

identiteten undergrävs (Nygren, 2015; Deuze, 2007). Detta resulterar i att det är svårt att 

definiera vad journalistik är och vad begreppet inbegriper. Trots överflödet av normativa 

definitioner av journalistik, finns andra typer av journalistik som inte faller inom ramarna av de 

traditionella definitionerna. Som till exempel livsstilsjournalistik, tidskrifter, digitala initiativ och 

bloggar. 

 

Genom att journalistyrkets identitet försvagas växer frågan om en de-professionalisering av 

journalistiken fram (Deuze, 2007; Nygren, 2015). Dueze (2007) menar på att journalistiken inte 

kommer att dö ut på grund av kulturell eller teknisk konvergens, men att journalistens 

arbetsvillkor kommer förändras allt eftersom industrin förändras. I Yrke på glid beskriver Nygren 

(2008) en förändring i journalistiken som då grundande sig i att fler och fler tidningar också 

började publicera nyheter och information på nätet. Intresset med digital publikation var större 

hos tidskrifterna än dagstidningarna. Anledningen var ekonomisk eftersom man fick in pengar 

genom annonser och kompletterande betaltjänster, men man ville också tilltala en yngre 

målgrupp. Annonsering på internet var det då snabbast växande reklammediet (Alström, 

Gulliksson & Hedman, 2006a). Nätversionen användes också till stor del för att marknadsföra 

papperstidningen, eftersom det fanns en rädsla för att konsumenten inte skulle köpa 

papperstidningen om de kunde få ta del av innehållet gratis på internet. Detta då innehållet på 

nätet inte var lika omfattande som i den tryckta upplagan. Trots detta har internet visat sig vara 

viktigt för de flesta tidskrifters överlevnad. För att kunna attrahera läsare och kunna konkurrera 



måste innehållet och tjänsterna vara likvärdiga och lika omfattande som konkurrenternas 

(Alström et al., 2006a). Dock har en undersökning av Alström et al. (2006b) visat att de två 

versionerna kompletterar varandra och konsumeras av samma personer.  

 

Nygren (2008) skiljer denna nätjournalistik åt från traditionell journalistik och menar på att gamla 

normer och värderingar som finns i journalistyrket skulle förändras vid en applicering på denna 

nya typ av journalistik. En ytterligare bidragande orsak som berör journalistikyrkets förändring är 

den ständiga interaktionen som nätjournalistik uppmanar till. Internet har förutom nya 

finansieringslösningar, öppnat upp nya kommunikationsmöjligheter som utvecklas i relation till 

redan etablerade medier (Nygren, 2008; Alström et al., 2006b). Från början var journalistik en 

enkelriktad kommunikation, från redaktion till publik. Interaktionen är en av de största 

skillnaderna mellan den enkelriktade kommunikation journalistik då var, jämfört med den 

nuvarande journalistiken. Möjligheten till denna ständiga interaktion innebär förändrade 

arbetsuppgifter för journalister då publiken själv kan välja när, hur och vad de vill läsa om. 

Dessutom leder interaktionen till användargenererat innehåll, debatter i kommentarsfält och 

möjligheter att fördjupa och publicera kompletterande material med till exempel hyperlänkar 

(Nygren, 2008). Denna förändring inom journalistyrket har lett till att även krönikörer som skrev 

i tidskrifter, skulle komma att ägna sig åt bloggande (Alström et al., 2006b). Att hitta en balans 

mellan att tillgodose publiken med vad de bör veta och en vad de vill ha är något journalister alltid 

strävat efter. Nyhetsvärderingen har således påverkats av två kontraster - en publicistisk strävan 

av vad journalisten anser är viktigt och en kommersiell marknadsstyrd riktning som ser till vad 

publiken vill se, höra och veta (Nygren, 2008).  

 

Livsstilsjournalistik erbjuder således ”news you can use” (Hanusch, 2012, s. 3; Legnante, 

Reinemann, Stanyer, & Scherr, 2011, s. 231), alltså nyheter och information som mottagaren kan 

relatera till och använda sig av i vardagen. Exempelvis tips på vart man ska resa i vinter, vilken bil 

man ska köra, vilken middag man ska laga eller vad som är trendigt inom ett eller annat område. 

Livsstilsjournalistik, som man i första hand brukar sammankoppla med mode, mat och 

relationer, är därmed förenat med och svårt att skilja från kulturjournalistik, som behandlar film, 

musik och teater, samt konsumentjournalistik, som uppmanar till konsumtion och inbegriper 

bland annat bilar, teknik och resor (Legnante et al., 2011). Tidskrifter som hör till 

livsstilsjournalistiken har ofta en specifik inriktning och en tydlig målgrupp. Detta bidrar till 



möjligheten att skapa en sorts community, där likasinnade kan dela med sig av tankar och 

erfarenheter. Tidskriftens webbsida kan då agera som en frizon, ett utrymme som sammanför 

personer med gemensamma intressen. En tydlig målgrupp innebär också enklare 

marknadsföringstillfällen (Alström et al., 2006a). Denna journalistiska genre har också en större 

chans att spridas till bredare publik, då den även tilltalar de som tröttnat på traditionella nyheters 

hårda format (Hanusch, 2012). Servicejournalistiken är en del av livsstilsjournalistiken, publiken 

erbjuds råd och vägledning som underlättar vardagen för konsumenten, samt berör 

samhällsfrågor och enklare problem som rör det vardagliga livet (Fürsich, 2011; Kristensen & 

From, 2011). Anledningen till konsumering av tidskrifter och livsstilsjournalistik i huvudsak är att 

det tillgodoser behov av förströelse- och underhållningskaraktär. Oavsett om det sker genom 

tryckta tidskrifter eller på internet genom bloggar (Alström et al., 2006b). Denna typ av 

journalistik har visat sig ha positiva effekter på publiken och individen då den förser läsaren med 

både information och underhållning; infotainment (Fürsich, 2011; Legnante et al., 2011). 

2.2. Internetanvändning i Sverige  

Enligt rapporten “Svenskarna och internet 2016” har tillgången till internet ökat kontinuerligt sedan 

mätningar inleddes 1995. Idag har 93 procent tillgång till internet hemma, vilket är en siffra som 

mer än tredubblats på 20 år. Internetanvändningen har förändrats mycket under åren och idag 

har fler människor tillgång till internet via telefonen än genom en dator hemma. För barn har 

framförallt surfplattans ankomst förändrat internetåtkomsten och internetanvändningen. Av de 

svenskar som använder internet varierar frekvensen beroende på ålder. Upp till 55 år är det 

nästan hundra procent som använder internet och majoriteten använder internet i mobilen 

(Davidsson & Findahl, 2016). 

 

När man har undersökt hur användningen av traditionella medier står sig mot internet, har det 

visat sig att allt mer av medieanvändningen sker på internet. Förändringen har skett långsamt, 

men för en majoritet är nu internet den främsta mediet för nyhetskonsumtion. De äldre 

spenderar fortfarande mer tid på att läsa papperstidningar, se på TV och lyssna på radio, men 

även de yngre ser på TV dock läser de främst webbtidningar. Även om digitala versioner av TV, 

radio och tidningar tar över allt mer, är de traditionella medierna fortfarande dominerande i den 

huvudsakliga medieanvändningen (Davidsson & Findahl, 2016). 



2.3. Bloggens uppkomst 

En blogg kan beskrivas som en dagbok på webben och begreppet kommer ursprungligen från 

ordet webblogg. Utmärkande för bloggen är dess regelbundna uppdateringar av personligt slag 

vad gäller händelser, åsikter och iakttagelser. Bloggar innehåller också ofta hyperlänkar, länkar 

som hänvisar till de originalkällor bloggarna refererar till (Jansson, 2017). Dessa beskrivningar av 

bloggen kanske också är de mest karaktäristiska dragen som skiljer bloggen från andra 

onlinepublikationer som hemsidor och mikrobloggar. Under 2000-talets början ökade bloggens 

tillväxt (Heinonen, 2016) och har kommit att bli ett sätt att fylla olika behov för människor 

(Johnson & Kaye, 2011). Bloggar har till stor del blivit ett sätt för människor att dokumentera sin 

vardag, uttrycka sina åsikter, informera och debattera kring olika ämnen (Nardi et al., 2004), De 

flesta bloggar är idag personliga (Heinonen, 2016) men allt fler bloggar börjar likna journalistiska 

verk, då journalistiken tagit steget in i den digitala världen. Fler och fler bloggare delar till stor del 

den journalistiska skribentens intresse av att dela information, rekommendera, råda inför 

beslutsfattande och dela med sig av erfarenheter (Robert & Evans, 2015). Med bloggare av det 

slag kan vissa bloggar kategoriseras under genrer som livsstils- och servicejournalistik. Detta då 

den likt dessa journalistiska genrer ger råd och vägleder läsaren i det vardagliga livet (Roberts & 

Evans, 2015; Fürsich, 2011; Kristensen & From, 2011). Johnson & Kaye (2011) påpekar att 

bloggande även handlar om att fylla behov som underhållning, tidsfördriv eller bygga en 

gemenskapskänsla. Dessa behov bloggarna uppfyller skapar ett slags inflytande hos läsaren då det 

visat sig att konsumenter har mer tillit till andra människor än företag. Detta har resulterat i att 

många företag och andra organisationer har fått ett ökat intresse för bloggen (Sepp, Liljander, & 

Gummerus, 2011). Den framträdande information om bloggars inflytande har resulterat i att 

många företag och organisationer börjar använda sig av bloggar och bloggprofiler för att gynna 

sina varumärken (Freberg, Graham, McGaughety & Freberg, 2011). En profil kan beskrivas som 

en karaktäristisk, betydelsefull person (NE, 2017) och en bloggprofil kan då exemplifieras som en 

celeber person inom bloggsfären. Då bloggprofilerna kan vara den avgörande faktorn när det 

kommer till att göra “rätt” val vid konsumtion (Robert & Evans, 2015) blir de en viktig del i 

marknadsföringen av varumärken. Användandet av bloggprofiler syns framförallt på flera av de 

svenska magasinens webportaler som exempelvis Elle.se, Chic.se, Veckorevyn.se och 

Metromode.se. Den stora skillnaden mellan professionella bloggar med en koppling till ett 



specifikt magasin och mer personliga bloggar är att de professionella bloggarna oftare publicerar 

inlägg innehållande event/happenings, och sådant som rör politik och samhälle (Lövenheim, 

2011). Lövenheim (2011) menar på att alla bloggare på något sätt uttrycker sig personligt men i 

de mer professionella bloggarna blir det personliga framförallt synligt i form av personliga 

åsikter. 

 

2.4. Tidskriften Elle 

Elle är en av Sveriges främsta modetidningar som startades i Frankrike 1945. Elle blev en succé 

efter krigstiden då de franska kvinnorna suktade efter lyx. Magasinet inspirerade sina läsare att ta 

för sig och unna sig saker och dess ton fick kvinnorna att älska Elle. I Frankrike ges magasinet ut 

en gång i veckan, precis som det gjort sedan dess start. I USA 1983 startades lanseringen av Elle 

för resten av världen och idag kan man köpa magasinet i 46 länder. Elles första Svenska utgåva 

lanserades 1988 följt av en direkt succé vilket gjorde att man direkt utökade den tänka mängden 

från sex nummer per år till tolv nummer per år. Idag säljs 55 500 exemplar av svenska Elle varje 

månad (Elle, 2016) och varje nummer läses av 188 000 människor (Orvesto, 2016). Svenska Elles 

utgivare är Aller Media AB som utöver Elle ger ut mer än 40 olika tidningar. Elle består av ett 

flertal systertidningar, däribland Elle decoration (tidigare Elle interiör), Elle mat och vin samt 

modemagasinet Café för män. I Sverige anordnar Elle varje år en gala, Elle-galan. Där delas priser 

ut till årets designer, fotografer, stylister och andra utmärkande profiler inom modebranschen 

(Elle, 2016a).  

 

 

 

 

   



3. Tidigare forskning och teori  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om uppsatsen problemområde, samt de teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för studien.  

3.1. Parasocial interaktion 

Begreppet parasocial interaktion, PSI, användes först av Horton och Wohl år 1956, för beskriva hur 

en läsare kan uppleva sig ha en vänskapsrelation med en medieprofil. Dessa medieprofiler som då 

innebar film- och TV-stjärnor, inbegriper nu även personer som blivit kända från internet som 

exempelvis bloggare. PSI innefattar ett ensidigt förhållande eftersom medieprofilens agerande 

når läsaren, men inte tvärtom. Läsaren upplever sig då skapa en personlig relation till 

medieprofilen, som i sin tur inte har kunnat upprätthålla någon typ av personlig relation tillbaka 

(Schiramm, 2016). Vi kan dock se en förändring i dagens mediesamhälle, då det sker viss 

symmetrisk interaktion genom kommentarsfält och liknande.  

 

Medias upplösning och kunders likgiltighet till traditionell marknadsföring tvingar 

marknadsförare att se till nya lösningar och kanaler att förmedla sina budskap i (Tanuja, 

Veron-Jackson & Cullinane, 2008; Colliander & Dahlén, 2011). Utvecklingen inom tekniken har 

hjälpt till att förbättra relationen mellan företag och konsumenter genom interaktivitet. Där 

bidrar tekniken till varumärkesbyggande genom att skapa och upprätthålla en långsiktig relation 

till kunderna. Genom att använda bloggar kan man skapa sådana långsiktiga relationer och fånga 

konsumenters uppmärksamhet samt få dem engagerade (Tanuja et al, 2008). Genom att denna 

relation upprätthålls via bloggar, har undersökningar visat att man som läsare av en blogg ofta ser 

bloggaren som en slags vän, som benämns som “fashionable friend”. Bloggaren ses då som en 

förebild som ger vägledning och råd (Johnson & Kaye, 2011; Colliander & Dahlén, 2011). En 

undersökning som tas upp i en artikel av Colliander och Dahlén (2011) jämför skillnaden mellan 

marknadsföring i bloggar och onlinemagasin. Studien undersökte samma varumärken i olika 

bloggar och onlinemagasin och resultatet visade att marknadsföringen i bloggarna genererade 

mer köp och bättre attityd mot varumärket än vad den i onlinemagasinen gjorde. Denna effekt 

kan förklaras med att man genom bloggar får ett högre PSI med sina läsare, vilket medför en 

högre trovärdighet, detta i samband med att man sätter ett värde på bloggarens relation till 



varumärket. Colliander och Dahlén (2011) hänvisar till en artikel i the Economist där det har visat 

att konsumenter förlitar sig på sociala medier för vägledning vid produktköp i samma 

utsträckning som man litar på rekommendationer från vänner. En fråga som författarna belyser extra 

är om man verkligen kan lita på att hög PSI = vän? Relationen stärks genom att läsaren får ta del 

av bloggarens personliga tankar och åsikter samt att de får en inblick i hur de kommunicerar med 

andra genom att svara på kommentarer och länkas i andra bloggar/medier (Colliander & Dahlén, 

2011; Tanuja et al, 2008). Relationen som läsaren skapar och upplever med bloggaren är ett stort 

skäl till varför marknadsföringen i bloggar fungerar så pass effektivt. Man är som konsument mer 

benägen att bli engagerad, följa råd och vägledas av sina vänner, som i detta fall är bloggaren. 

Indirekt betyder detta att man följer och tar efter de varumärken som bloggaren visar upp. 

Marknadsföring är idag inte endast att visa upp en specifik produkt utan att förmedla en känsla, 

(Colliander & Dahlén, 2011; Tanuja et al, 2008) som exempelvis att bloggprofiler förmedlar en 

positiv bild av olika varumärken. Men det är viktigt att vara transparent för att vara trovärdig och 

förbli så i digitala medier. Det kan ta tid att skapa och underhålla en sådan relation som beskrivs, 

men den går desto snabbare att ödelägga om bloggaren visar sig rekommendera eller stödja 

varumärken som inte är hållbara (Colliander & Dahlén, 2011; Tanuja et al, 2008).  

 

3.2. Bloggar, trovärdighet och autenticitet 

Trovärdighet sett utifrån bloggar är någonting man studerar utifrån ett publikperspektiv vilket 

gör att trovärdigheten varierar beroende vem man frågar. Övergripande visar dock en 

undersökning utförd av Johnson och Kaye (2011) att bloggar ses som mer trovärdiga än 

traditionell media, detta på grund av att de som bloggar ofta innehar ett bredare och mer 

realistisk perspektiv och tar upp sådant som kanske inte får utrymme i traditionell media. 

Undersökningen visade även att olika typer av bloggar upplevdes skifta i trovärdighet. Bland de 

mindre trovärdiga tillhör de som är mer konservativa, representerar en organisation, media eller 

företag. Informationen som förmedlas genom dessa bloggar anses då vara för kommersiell och 

läsaren utgår ifrån att de endast reflekterar de kommersiella intressen som företagen bakom dessa 

kan tänkas ha (Johnson & Kaye, 2011).  

 



Dock finns det forskare som kritiserar denna forskning och istället hävdar att trovärdighet 

grundar sig i expertis, bland annat Kang (2010). Kang (2010) menar att nya mediers uppkomst 

medför en ny publik, vilket gör det nödvändigt att ändra trovärdighetskonceptet så att det också 

passar in i det nya medielandskapet. Detta genom att ersätta begreppet trovärdighet mot autenticitet, 

legitimitet, auktoritet och passion. Kang (2010) menar då på att nivån av autenticitet i det 

kommunicerade budskapet avgör bloggarens trovärdighet snarare än själva avsändaren. Detta 

stämmer då även en undersökning av Johnson och Kayes (2011) visade på att bloggar som 

upplevdes vara mindre trovärdiga, inte heller hade samma autenticitet som de trovärdiga 

bloggarna. Detta då publiken anade en annan agenda i de förstnämndas kommunikation. Kritik 

som riktas mot Johnson och Kayes (2011) undersökning är att den inte alltid tagit hänsyn till de 

demografiska och politiska ställningstaganden som orsakar de förväntningar som tillgodoser 

publikens olika behov. Autenticiteten och legitimiteten förstärks också av den personliga passion 

och hängivenhet som bloggens kommunikation visar, speciellt om bloggaren har auktoritet hos 

den publik som är målgruppen (Kang, 2010).  

 

En annan forskare som behandlar begreppet autenticitet i relation till bloggsfären är Marwick 

(2013). Marwick (2013) har studerat fashionbloggar, skrivna av kvinnor, och menar på att det finns 

tre aspekter av autenticitet. Den första aspekten är ett sanningsenligt personligt uttryck, det andra 

innefattar en interaktion med läsaren och den tredje aspekten rör vikten att ett ärligt engagemang 

med de företag och produkter som visas upp. Autenticitet skiljs inte åt från den kommersiella 

kulturen, utan innebär en transparent relation mellan individer, publiker och varumärken. Inom 

de typer av bloggar som handlar om kommersialism och konsumtion, som fashionbloggar, är det 

viktigt att betona relationen till de produkter och varumärken som bloggen samarbetar med. 

Autenticiteten blir en viktig strategi som leder till att behålla en balans mellan individualitet och 

kapitalism (Marwick, 2013).  

 

3.3. Influencers  

Influencers är den senaste benämningen på talesmän och ambassadörer som cirkulerar på sociala 

medier. Dessa skapar inställningar och attityder med hjälp av bland annat bloggar. Influencers 

har visat sig vara attraktiva, tilltalande, uppfattas ofta som äkta och dess publik ser dem som 



någon form av experter inom olika områden (Kapitan & Silvera, 2016).  Många företag och 

organisationer ser därför dessa influencers som en möjlighet och hjälp till att främja sitt 

varumärke och sina produkter (Freberg, Graham, McGuaghety & Freberg, 2011). Detta då 

företag och marknadsförare upptäckt den betydande roll en influencers egenskaper kan ha i 

kommersiella syften (Archer, Pettigrew & Harrigan, 2014). Kännetecknande för en influencer 

kan sägas vara att denne ger sitt godkännande till läsaren (Kapitan & Silvera, 2016) då de till 

exempel visar upp objekt eller yttrar åsikter bildligt och skriftligt i bland annat bloggar. Samtycke 

och förändring av åsikter är märkbart förekommande när publiken övertygas av influencers, till 

exempel en bloggare, genom att mottagaren förväntas uppnå ett positivt resultat. Detta kan bero 

på att en identifikationsprocess sätts igång då mottagaren har en önskan om att bli som 

influencern genom att anamma dennes beteende och eventuellt börja använda produkter 

influencern visar upp och rekommenderar i sin blogg (Kapitan & Silvera, 2016).  

 

Här kan en parallell dras till tidskriften Elle. Låt oss anta att Elle använder sig av influencers för 

att dessa ska visa upp produkter, uttrycka åsikter samt dela med sig av upplevelser. Det är då 

mycket möjligt att Elle vill få sina webbportalsläsare att läsa de befintliga bloggarna för att få 

läsarna att vilja identifiera sig med bloggarna, alltså tidskriftens influencers, och därmed också 

tidskriften. Tidskriften och bloggarna blir därmed ett. Om man inte redan läser den tryckta 

upplagan finns det en chans till att konsumenten av webbportalen börjar göra det, då många 

influencer cirkulerar i magasinet. Detta kan vara ett sätt för Elle att använda sig av influencers i 

marknadsföringssyfte. 

 

3.4. Blogg och tidskrifter som utopisk underhållning 

Det är också intressant att studera bloggen och dess  funktion utifrån ett livsstils- och 

populärjournalistiskt perspektiv, då man genom bloggar och andra populärjournalistiska verk kan 

ta del av någon annans vardag och på så sätt uppfylla personliga behov. Exempelvis skriver Dyer 

(1992) om detta fenomen i Only entertainment. I skapandet, och mottagandet, av media är 

underhållning en viktig riktlinje, menar Dyer (1992). Underhållning är synonymt med någonting 

njutbart, någonting vi tycker om. I den benämningen är de kulturella produkter som vi tycker om 

underhållning, och underhållning i sig är vår attityd mot olika produkter och aktiviteter. 



Populärkultur å andra sidan är vad andra tycker om. Kan underhållning som epitet appliceras på 

en specifik produkt eller handlar det alltid om känslan man har inför det? Är underhållning 

samma sak för alla och finns det en tydlig definition på vad underhållning är? Dyer (1992) menar 

på att det inte finns någon tydlig definition och att en orsak till att det är för att alla egentligen vet 

vad underhållning är och vad vi menar när vi använder oss av begreppet. Det är sunt förnuft och 

en del av vårt vardagliga språk som ingen ifrågasätter. Underhållning är en del av våra 

antaganden, vanor och kulturella koder, det är del av det vardagliga livet, samtidigt som det 

grundar sig i den professionella ideologin (Dyer, 1992).  

 

Dyer (1992) poängterar i introduktionskapitlet till Only entertainment, att det finns olika synsätt på 

underhållning och därmed också olika förklaringar på fenomenet. Ett sätt att se på underhållning 

är genom att se det som en slags ideologi. En ideologi som bland annat handlar om hur hur 

människor blir försjunkna i berättelser av olika slag, hur de identifierar sig  med olika karaktärer 

samt hur man genom nöje uppmuntrar en publik. Försjunkenhet, identifikation och uppmuntran är då 

nyckelord för att förklara underhållning. Det andra, och mest förekommande sättet att förklara 

underhållning är dock att se det som en verklighetsflykt. En ytterligare syn på underhållning är den 

moderna idén som menar på att underhållning är en del av fritiden. Någonting som inte är en 

skyldighet, utan någonting man ägnar sig åt utöver de vardagliga sysslorna. Det är någonting som 

föreskrivs och som betalas för, med antingen tid eller pengar. Underhållning är alltså som en typ 

av föreställning som är skapad för ekonomisk vinst, utförd inför en publik och med syftet att 

förmedla nöje. Definitionen kan också kompletteras med ytterligare ett begrepp: önsketänkande, 

vilket tillsammans med verklighetsflykt utgör den centrala dragningskraften i utopism (Dyer, 1992). 

Underhållning erbjuder någonting mer, en bättre värld dit man kan fly då det vardagliga livet inte 

riktigt räcker till. Valmöjligheter, hopp och önskningar är kärnan i utopism och styrs av känslan 

att livet kan vara bättre och större än vad vi egentligen förstår eller vågar hoppas på. 

Underhållning presenterar inte klassiska utopiska världar, men förkroppsligar känslan som de 

förmedlar och ger en bild av någonting större (Dyer, 1992).  

 

I livsstilsjournalistik och bloggar uppmanas läsaren ofta till konsumtion (Robert & Evans, 2015; 

Kapitan & Silvera, 2016), vilket enligt Dyer (1992) är ett skådespel som innehåller ett sorts löfte. 

Detta löfte är förgängligt och kan heller aldrig uppfyllas. Genom livsstilsjournalistik i bloggar och 



tidskrifter kan man utnyttja ett knep, som Dyer (1992) illustrerar, genom att upprätthålla en 

illusion om att en sorts brist existerar.   

 

3.5. Co-creational perspektivet 

För att se till hur bloggens funktion verkar på både i den tryckta tidskriften och på hemsidan är 

det relevant att också se på hur public relations format denna relation. Ett perspektiv inom PR 

som Botan och Taylor (2004) menade på skulle komma att lägga grunden till framtida 

PR-teoriutveckling är Co-creational perspective, ett perspektiv som bygger på medskapande av 

mening och kommunikation. Det tidigare funktionella perspektivet ser publiken och 

kommunikationen som verktyg som man använder för att uppnå mål inom organisationen, 

medan ett Co-creational perspective ser publiken som medskapare och betonar värdet i att skapa 

relationer med all publik (Botan & Taylor, 2004; Botan & Hazelton, 2011). Detta innebär ett mer 

långsiktigt tänk och fokus koncentreras på relationen mellan publik och organisation. Värdet 

ligger alltså i att upprätthålla relationen med publiken genom kommunikation, snarare än att 

fokusera på att nå organisatoriska mål. Mottagarna är inte slutmålet, utan en del av en 

meningsskapande process (Botan & Hazelton, 2011). Det är framförallt attityden gentemot 

publiken som definierar och skiljer de olika perspektiven åt (Botan & Taylor, 2004; Botan & 

Hazelton, 2011).  

 

 

   



4. Metod 

Denna del inleds med en presentation av metodval följt av en redogörelse för studiens urval. 

Metoddelen innehåller också avsnitt med metodkritik, forskningsetik, tillvägagångssätt samt en 

avlutande diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1. Kvalitativ metod 

Då det är forskningsfrågan som styr metodvalet och eftersom vår studie ämnar att få en djupare 

förståelse för ett specifikt ämne passar en kvalitativ metod för studien (Østbye, Knapskog, 

Helland och Larsen, 2008, s. 65), vilken är den metod vi valt att tillämpa. 

4.1.1. Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys ger oss chansen att studera och förstå den mening och innebörd 

som finns bakom olika medietexter. Till skillnad mot den kvantitativa innehållsanalysen ser vi 

med denna metod varje text som unik (Østbye et al, 2008, s. 65). Texter är intressanta att studera 

då de är en representation och en aktiv handling av avsändaren. Avsändarens budskap grundar 

sig i ett visst sammanhang och utgår från ett visst perspektiv. Hur avsändarens representerar 

texten, baseras på hur avsändaren använder uttryck i form av tecken, ord och bilder. Mottagaren 

av texten skapar sig, i sin tur, en egen uppfattning av texten utifrån sina egna referensramar och 

förförståelser. Genom analys av texter får vi kunskap om hur samhället ser ut och hur människor 

fungerar (Ekström & Larsson, 2010, s. 153). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kommer bestå av en semiotisk analys med utgångspunkt från 

Barthes teori om konnotation, som förmedlas genom kommunikation. Väsentligt är att se till 

både text och bild, då bilden har egenskapen att förankra texten, samt har förmågan att forma 

läsarens uppfattning av texten (Gripsrud, 2013, s. 158). När man studerar texter är det viktigt att 

tänka på att olika former av kommunikation spelar in för att vi ska skapa mening och kunna 

tolka. Bilder talar ofta till oss på ett mer direkt sätt än vad text gör. På så vis framkallar de också 

snabbt känslor och väcker tankar om de bilder vi exponeras för (Ekström & Larsson, 2010, s. 

179).  



4.1.2. Hermeneutiskt perspektiv 

Analysen präglas av ett hermeneutiskt perspektiv där delar i en text tolkas utifrån textens helhet och 

dess helhet utifrån delarna. Hermeneutik handlar om läran om läsning och tolkning och används 

för att skapa en djupare förståelse för olika fenomen. Enligt hermeneutiken har alltid läsaren en 

förförståelse som inom detta perspektiv också benämns som fördomar. En tolkning av en text är 

omöjlig utan dessa, då det är i mötet mellan förförståelse och tolkning texten får mening 

(Bergström & Boréus, 2015, s. 31; Østbye et al, 2008, s. 238). Vår förståelse påverkas av faktorer 

som den uppfattning vi har av världen, samhälle, socialt umgänge, personliga erfarenheter, 

utbildning och vilka kunskaper man besitter om textens genre (Bergström & Boréus, 2015, s. 31). 

4.1.3. Semiotisk analys 

Semiotiken kan förklaras som läran om tecken och hör till den vetenskap Saussure introducerade 

och benämnde som semiologi (Barthes, 2007, s. 203). Med utgångspunkt i vetskapen om att vi i vår 

uppsats ska tolka texter och dess tecken och uttryck för att kunna skapa betydelse (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 235), är det intressant att studera livsstilsjournalistik och livsstilsbloggar utifrån 

ett semiotiskt perspektiv. Detta då man inom livsstilsjournalistiken ofta förmedlar en 

föreställning av att världen är någonting  mer, större och bättre (Dyer, 1992, s. 18).  

 

Barthes (2007) baserade sin teori på två ordningar av beteckning. Den första ordningen 

benämnde Barthes som denotation och den andra benämnde han som konnotation (Barthes, 1977). 

Skillnaden mellan denotation och konnotation kan förklaras genom att denotation är den direkta 

uppenbara tolkningen av någonting, medan konnotation uppstår när en kulturs värderingar, 

känslor och uppfattningar samspelar med de tecken som finns runt om oss i en kultur. Det är 

utifrån konnotationen som betydelsen kan beskrivas bli gemensamt personlig för en kultur 

(Ekström, & Larsson, 2010, s. 235). Barthes (1977, s. 31) förklarar hur konnotationerna 

framställs genom personliga känslor, men att det också viktigt att komma ihåg att de i det stora 

hela är godtyckliga, vilket oftast gör konnotationerna till intersubjektiva, då de också ofta 

härstammar ur kulturella eller sociala sammanhang, vilket kan se olika ut beroende på vem du är 

och vart du kommer ifrån. Tecken utgör koder som består av gester, attityder, färger eller andra 

effekter som har innefattar olika betydelser beroende på vanor och beteenden i olika kulturer 

(Barthes, 1977, s. 27). Var för sig ger denotationen och konnotationen oss inte någon djupare 



mening men när de förenas utgör det tillsammans tecknet. Tecknets uttryck kopplar vi sedan 

ihop med uppfattningar, känslor och ideér. Dessa kopplingar är dock inget läsaren reflekterar 

över, då de grundar sig i konventioner, där samförstånd uppstått kring regler om språk- och 

bildanvändning i en viss kultur (Gripsrud, 2013, s. 150) 

 

I denna studie har vi har valt att fokusera på konnotationen som uppstår kring det texterna 

förmedlar i den semiotiska analysen. Detta för att det intressanta är att se till vad texterna 

konnoterar, alltså få en djupare förståelse av texterna, vilket denotationen och dess uppenbara 

betydelse inte kan ge oss.   

4.1.4. Hur text och bild samverkar  

Barthes (1977) beskriver i kapitlet The photographic massage hur ett fotografiskt meddelande kan 

förändras beroende på sammanhang, det är inte bara en produkt utan ett objekt med viss 

självständighet. Ett foto i en tidskrift verkar dock inte självständigt, då det samverkar med text i 

form av titel, rubrik eller tillhörande artikel för att skapa mening. Vidare i kapitlet förklarar 

Barthes (1977) hur informationen i ett fotografiskt meddelande kan ses i två former, varav en är 

på en språklig nivå och den andra bildlig. De båda formerna samarbetar, men på olika nivåer. 

Den språkliga nivån, texten, består av ord, och bilden består av ytor, skuggor och linjer. Barthes 

(1977) förklarar det genom att beskriva det som att läsa en rebus. Ord och bilder läses på samma 

sätt, men är enheter av olika former. För att förstå helheten, måste båda formerna analyseras 

(Barthes, 1977; 2007). 

 

I samma kapitel beskriver Barthes (1977) också hur konnotationsprocessen fungerar när text och bild 

samverkar, genom att en observation sker på tre nivåer: 

1. Tidigare fungerade bilden som en illustration av texten, medan text och bild idag 

samverkar och förstärks av varandra. Det är inte bilden som klargör texten utan texten 

som rationaliserar bilden.Texten utnyttjar meddelandet som utgör konnotationen för att 

förstärka en eller flera betydelser.  

2. Konnotationens effekt varierar beroende på hur texten presenteras i förhållande till 

bilden. En rubrik betonar textens budskap och artikeltexten distanserar innehållet i texten 

från bilden, men de är båda skilda från bilden. En bildtext däremot ligger nära bilden i 

både form och innehåll. En bildtext kopierar det bilden denoterar. Ibland är relationen 



mellan bild och konnotation uppenbar och ibland kan texten skapa en ny betydelse som 

sedan appliceras på bilden.  

3. Den tredje observationen som Barthes (1977) beskriver handlar om hur texten ibland 

motsäger bilden för att skapa en kompenserande konnotation.  

 

Genom att se till hur text och bild samverkar i de olika medier, kan man se vilken effekt de olika 

bildernas konnotation får på texten och tvärtom. Vad finns det för skillnader i bilderna och vad 

får det för betydelse i tolkningen? När man förstår hur text och bild i de olika medierna 

kompletterar varandra, kan man se och förstå helheten (Barthes, 1977).  

 

4.2. Urval 

Till studien har vi analyserat krönikor från livsstilsmagasinet Elles tryckta upplaga, samt ett urval 

av blogginlägg från de bloggar som hör till Elles webbportal. De bloggprofiler vars krönikor och 

blogginlägg vi studerat är Brita Zackari, Kakan Hermansson och Nina Campioni. Urvalet är 

baserat på de krönikor från magasinet som är författade av de profiler som bloggar för Elle, samt 

representativa blogginlägg från dessa profiler. Samtliga blogginlägg från 2016 skrivna av de 

utvalda bloggprofilerna har lästs igenom, detta för att ge oss en övergripande bild av de olika 

bloggprofilerna. Inför urvalet av blogginläggen skapade vi en enkel mall som utgjorde ett 

kodschema med olika ämneskategorier med underkategorier. De huvudkategorier som vi valde 

att utgå ifrån var bland annat Hälsa, Mode, Mat, Inredning, Skönhet, Resa, Personligt, Arbete, 

Vardag och Bilder. Huvudkategorierna bestod också av ett antal underkategorier som uppkom i 

kategoriseringen. Detta för att man kan skriva om ämnen och händelser på olika sätt. Till 

exempel kan Mode bestå av outfitbilder likaväl som länkningar till produkter som i sin tur kan 

variera i prisnivåer. Personliga inlägg kan bestå av drömmar eller politiska åsikter. Hälsa kan 

fokusera på mat och kost eller träning. Kodschemat använde vi oss av under tiden vi läste 

igenom samtliga blogginlägg av de utvalda bloggarna för att få en förståelse för vilka kategorier 

och ämnen som var mest förekommande. Utifrån detta kodschema plockade vi sedan ut inlägg 

som föll under de mest förekommande kategorierna och ämnena. Detta medförde att vi fick en 

överblick över de ämnen som behandlades i blogginläggen och som sedan var nödvändig för att 

kunna genomföra en djupare analys. På detta sätt blir blogginläggen representativa för studien. 



 

Krönika som textgenre valde vi då vi anser att krönikor ger en djupare förståelse, en 

representativ bild av vem författaren är och vad denne står för. Elles krönikor tenderar att vara 

personliga med fokus på ett visst ämne, som ofta rör samhället, dess normer och ideal. Utifrån 

detta analyserades totalt 5 stycken krönikor, 19 stycken blogginlägg och 18 stycken bilder. Vid 

urvalet av bilder började vi analysera bilderna från utvalda blogginlägg och krönikor tills dess att 

vi uppnådde mättnad och insåg att fler bildanalyser inte skulle bidra med något nytt till studien. I 

de fall då ett blogginlägg bestod av flera bilder liknade bilderna oftast varandra, till exempel 

samma motiv ur olika vinklar och bilder med liknande produkter, och vi valde då ut dem som vi 

ansåg representera inlägget och gick att analysera djupare kring med koppling till våra utvalda 

teorier. Tidsavgränsningen har skett till de utgivna magasinen och blogginlägg publicerade under 

år 2016, för att studien ska vara så aktuell som möjligt. 

4.2.1. Tabell över material  

Datum  Krönika  Bild  Bloggprofil 

Februari, 2016, 
nummer 2 

Ingen såg ut som jag  Bild 1  Kakan Hermansson 

Januari, 2016, 
nummer 1 

Fuck det nya livet™  Bild 2  Brita Zackari 

April, 2016, nummer 
4 

Ytlighet på liv och 

död 

Bild 7  Kakan Hermansson 

Mars, 2016, nummer 
3 

Att vilja följa normen 

och krossa den 
  Kakan Hermansson 

Juli, 2016, nummer 7  Därför har jag beslutat 

att hålla min dotter 

inlåst 

  Brita Zackari 

 

 

 

 



Datum  Blogginlägg  Bild  Bloggprofil 

13 juli, 2016  http://brita.elle.se/fo

rbud-mot-kroppshets

/ 

Bild 3  Brita Zackari 

16 april, 2016  http://kakan.elle.se/

sommaren-ar-har-ave

n-for-oss-tjocka-kvin

nor/  

Bild 4  Kakan Hermansson 

7 juli, 2016  http://brita.elle.se/sa

ved-by-stella/ 

Bild 5  Brita Zackari 

11 september, 2016  http://kakan.elle.se/j

ag-ar-arets-beautypro

fil/ 

Bild 6  Kakan Hermansson 

7 juni, 2016  http://nina.elle.se/an

juna-plage-eze/ 

Bild 8  Nina Campioni 

29 mars, 2016  http://brita.elle.se/d
en-ultimata-kladguide
n-for-gravida-som-int
e-vill-ha-en-gravidstil
/ 

Bild 9  Brita Zackari 

29 mars, 2016  http://brita.elle.se/d
en-ultimata-kladguide
n-for-gravida-som-int
e-vill-ha-en-gravidstil
/ 

Bild 10  Brita Zackari 

13 oktober, 2016  http://brita.elle.se/vi
nterskor-helt-utan-da
gisbarnskansla/ 

Bild 11  Brita Zackari 

29 december, 2014  http://brita.elle.se/w
inter-is-coming-ok-de
n-ar-har/ 

Bild 12  Brita Zackari 

28 januari, 2016  http://kakan.elle.se/ Bild 13  Kakan Hermansson 



dr-cakeman-kan-allt-
nu-konst/ 

28 januari, 2016  http://kakan.elle.se/
dr-cakeman-kan-allt-
nu-konst/ 

Bild 14  Kakan Hermansson 

30 maj, 2016  http://nina.elle.se/ell
e/ 

Bild 15  Nina Campioni 

30 maj, 2016  http://nina.elle.se/ell
e/ 

Bild 16  Nina Campioni 

12 november, 2016  http://kakan.elle.se/
daisy-beauty-london-
part-1/ 

Bild 17  Kakan Hermansson 

14 november, 2016  http://kakan.elle.se/
sist-ut-cetaphil/ 

Bild 18  Kakan Hermansson 

3 mars, 2016  http://brita.elle.se/ja
g-behover-dig/ 

  Brita Zackari 

14 december, 2016  http://brita.elle.se/al
lergisk-mot-jul-anyon
e/ 

  Brita Zackari 

19 maj, 2016  http://kakan.elle.se/
hur-borjar-en-om-pa-
ny-hudvardskula/ 

  Kakan Hermansson 

28 september, 2016  http://brita.elle.se/la
sse-love/ 

  Brita Zackari 

18 maj, 2016  http://kakan.elle.se/
serum-och-nattkram-
nytttttt/ 

  Kakan Hermansson 

 

4.3. Metodkritik  

Texters betydelser är inte statiska, utan sammankopplade med kontexter och kulturella 

sammanhang, såväl som både läsaren och avsändarens intressen och förförståelser (Bergström & 

Boréus, 2015, s. 31). Då vi är två författare till denna studie kan våra tolkningar inte likställas 

med varandras, men heller inte med övriga läsare. Vi skapar våra egna tolkningar och 



förförståelser genom en aktiv process, som bidrar till kunskap. Förförståelser är då en viktig 

bidragande faktor till hur man uppfattar en text (Ekström & Larsson, 2010, s. 16). En texts 

betydelse förändras beroende på vem man är som läsare, och textens avsändare kan inte alltid 

förutse alla möjliga betydelser som en text kan framkalla. Dessa tolkningsproblem är ett 

komplext område, men som man ändå måste ta i beaktning (Bergström & Boréus, 2015). 

 

En risk med kvalitativ innehållsanalys är att analysen är beroende av forskarens tolkning och 

förförståelser. Det finns då en risk att vi som två författare - som tolkat dessa texter - tolkat in 

betydelser avhängig vår personliga förförståelse och därmed skulle resultatet kunna variera 

beroende på vem av uppsatsförfattarna som analyserat vilken text. Enligt det hermeneutiska 

perspektivet kan texter inte tolkas utan förförståelse (Bergström & Boréus, 2015, s. 31), och med 

detta i beaktning har vi haft ett öppet sinne vid tolknings- och analysprocesserna, och i största 

mån försökt att inte styras av vår förförståelse och egna erfarenheter. Vid de tillfällen vi har varit 

osäkra på hur en text eller bild ska tolkas har vi rådfrågat varandra och även läst och analyserat 

texter oberoende av varandra för att säkerhetsställa att tolkningarna stämmer överens. 

 

4.4. Forskningsetik 

De etiska forskningsfrågor som vi ställts inför i denna undersökning är vad som räknas vara 

offentligt och i vilken mån bilder får användas i forskningssammanhang. Vi har kommit till 

slutsatsen att både krönikor och blogginlägg är offentliga och är därmed fria att analyseras då de 

inte heller ska användas i kommersiella syften. Det är material som finns till allmän beskådan. 

Bilder som räknas till offentliga konstverk är tillåtet att använda sig av i vetenskapligt syfte, vilket 

vi anser att vår studie vara.  

 

De blogginlägg och krönikor som refereras och citeras till är källhänvisade, och återges i dess 

originalskick. Den insamlade datan kommer endast användas som forskningssyfte till denna 

uppsats.  

 



4.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

En studies hållbarhet säkerställs genom att ha god validitet och reliabilitet, det vill säga om 

studien är giltig och tillförlitlig. Det betyder att man studerar det man har för avsikt att undersöka 

och att undersökningen sker på ett korrekt sätt. Med hjälp av tillämpade och genomtänkta urval, 

avgränsningar, frågeställningar, data och analyser kan man fastställa studiens hållbarhet (Ekström 

& Larsson, 2010, s. 14). 

 

Som tidigare nämnts så präglas medie-och kommunikationsvetenskapen av tolkningar. Alla 

uttryck och texter har en mening och hur den mening tolkas beror på samhällets och kulturella 

koder (Ekström & Larsson, 2010, s. 235). I vår kvalitativa innehållsanalys kommer vi använda 

oss av en semiotisk analysmodell för att studera både text och bild som tecken och den mening 

de förmedlar. En mening måste tolkas för att förstås och kan inte bara observeras. Detta innebär 

att man inom forskning måste ha en förförståelse för att förstå meningen i de tecken som 

studeras (Ekström & Larsson, 2010). Men det är också viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till subjektiviteten. Detta för att undvika godtycklighet och på så vis kunna tillföra reliabilitet till 

studien (Höijer, 1990). Detta innebär att vi ska vara öppna inför olika tolkningar och inte styras 

av våra egna erfarenheter och förförståelse. Det är dock svårt att uppnå samma reliabilitet för 

kvalitativa studier som för kvantitativa. Styrkan hos de kvalitativa studierna ligger istället i att 

kunna komma närmare teoretiska begrepp och få en högre validitet (Østbye et al, 2008, s. 41).   

 

En god validitet och reliabilitet anses vara förutsättningar för att en studie ska vara 

generaliserbar. Generaliserbarhet kan definieras utifrån det resultat man får ut av analysen och 

om detta kan sägas vara generellt. Ytterligare en aspekt kring en studies generaliserbarhet rör 

urvalet, som bör vara tillräckligt omfattande för att man ska kunna ha möjligheten att dra 

slutsatser om de förhållanden som urvalet representerar (Østbye et al, 2008, s. 120). Då vi utgår 

från kvalitativ metod är vår studies statistiska generaliserbarhet begränsad. Østbye et al. (2008, s. 

120) diskuterar i vilken mån generalisering går att tillämpa på kvalitativa studier, men också att 

det bör poängteras att kvalitativa studier inte enbart har som mål att fastställa i vilken 

utsträckning undersökningens resultat går att generalisera. De kvalitativa undersökningarna kan 

också ämna att öka förståelsen för den undersökta kontextens dynamik. Detta innebär att även 



om resultatet inte kan sägas vara generaliserbart så kan man ändå säga att dynamiken är 

generaliserbar i sådana kontexter. På detta sätt skulle vår studie kunna sägas vara generaliserbar 

då de vi kan uttala oss generellt om den kontext som rör blogginläggen och krönikorna på Elle. 

Då vi redovisar analyser om bloggar och livsstilsjournalistik med relevanta teorier och begrepp, 

kan uppsatsens resultat även säga något om tidskrifters användande av bloggar och bloggprofiler 

i allmänhet och i syfte att verka relationsskapande.  

 

 

4.6. Tillvägagångssätt 

Vi började med att begränsa vårt urval till tidskriften Elle och de bloggprofiler som publicerar 

krönikor där i. Därefter läste vi igenom samtliga blogginlägg för respektive bloggprofil för att få 

en övergripande bild av bloggarnas innehåll. Sedan läste vi igenom samtliga krönikor skrivna av 

de utvalda bloggprofilerna för att få en bild av dess innehåll. Genom att vi hade skapat ett 

kodschema med ämneskategorier kunde vi sedan välja ut de inlägg och bilder, de vi ansåg vara 

representativa för respektive blogg. Därefter fortsatte vi att analysera de utvalda krönikorna och 

blogginläggen utifrån ett övergripande hermeneutiskt perspektiv och mer djupgående semiotiskt 

perspektiv - vilket presenteras i resultat och analys-avsnittet. När vi analyserat bilder har vi utgått 

från Barthes (1977, s. 20-25) observation som sker på tre nivåer i konnotationsprocessen.  

 

Efter att ha genomfört analyserna sammanställde vi resultatet och kopplade detta till tidigare 

forskning och teori. Vi valde att slå ihop resultat, analys och diskussion, vilket gav oss den grund 

som sedan resulterade i slutsatserna och slutdiskussionen.  

 

 

   



5. Resultat, analys och diskussion 

I denna del av uppsatsen redogörs för resultatet och analyserna av de texter och bilder som 

undersökts med hjälp av semiotisk analys. I denna del är också resultat och analys 

sammankopplat med den tidigare forskning och teori vår undersökning grundas på. 

 

5.1. Vilken funktion fyller bloggprofilerna och bloggarnas innehåll för 

Elle? 

För att kunna klargöra vad de utvalda bloggarna på Elle innehåller och vad de har för funktion så 

måste man först se till vilka det är som är författare av bloggarna och varför just de är intressanta 

för Elle att använda sig av. Influencer-marketing är en ny typ av marknadsföring som bygger på 

relationsskapande med publik genom medieprofiler. Detta sker genom parasocial interaktion. Bloggar 

och livsstilsmagasin är underhållning som kan ses utifrån två synsätt; ideologi som inbegriper 

identifikation, fördjupning och uppmuntran, samt verklighetsflykt. Relationen mellan blogg, tidskrift och 

läsare kan förklaras genom co-creational perspektivet inom public relations, som bygger på 

medskapande och upprätthållande av relationer.  

 

5.1.1. Influencers och inflytelserika bloggare 

Då konsumenters känsla för traditionell marknadsföring förändras och media utvecklas menar 

Tanjua et al. (2008) att företag måste hitta nya sätt att marknadsföra sina varumärken på. De 

förklarar också hur relationer mellan företag och kunder stärks genom interaktion och hur 

tekniken är den faktor som till stor del bidrar till varumärkesbyggandet. En av teknikens 

byggstenar till denna interaktion och relationsskapande är bloggar. Johnson och Kaye (2011) 

förklarar hur läsaren kan se bloggprofiler som vägledande och rådgivande förebilder. Dessa 

bloggprofiler utvecklar vad Freberg et al. (2011) beskriver som ett slags ambassadörskap för 

företaget, i detta fall Elle, och fungerar som influencers. En influencers påverkan blir synlig i och 

med yttranden som bidrar till att forma attityder och inställningar hos läsarna. Genom analyser 

av texterna kan man se hur bloggprofilerna faller in under benämningen influencers. Ett tydligt 

exempel på detta är när Kakan Hermansson (2016) i en krönika för Elle nummer 2 skriver: 



 

“Det går alldeles utmärkt att vara mångfacetterad. Jag är en tjock, lesbisk, 

skönhetsbloggare som både varit crustpunkare och älskat rap hela mitt liv. Mina sista 

slantar skänker jag alltid bort, men om jag vill ska jag också få lägga dom på ett nytt 

YSL-läppstift.” (s. 79.) 

 

Här kan man se tecken på det som Kapitan et al. (2016) förklarar vara ett godkännande från 

influencern till läsaren. Bloggprofilen uttrycker sin tillåtelse att gå emot rådande samhällsideal - 

det går att vara skönhetsbloggare trots att man är tjock och lesbisk. Hon påpekar också att man 

inte ska behöva tyngas med ett dåligt samvete om man väljer att lägga pengarna på  

dyra saker, som säkert i många människors ögon kan ses som något oviktigt, i detta fall ett 

läppstift. Att som bloggprofil och influencer referera till händelser och lyckade utvägar, som att 

ha blivit skönhetsbloggare trots övervikt och med en, sett till majoriteten, avvikande sexuell 

läggning, kan inspirera läsaren. Som Kapitan et al. (2016) förklarar, kan läsaren här börja se 

influencern som en förebild, vilja bli som denne och ta efter dennes beteende. I detta fall en stark 

kvinna som står för vem hon är och vad hon gör.  

 

 

Bild 1. Krönika, Elle, 2016, februari. 

 

I samverkan med texten får krönikans bild, som är en sorts porträttbild på Kakan, betydelse både 

genom rubriken Ingen såg ut som jag, som är presenterad bredvid bilden i mitten av uppslaget och 

genom texten själv. Eftersom rubriken, som betonar textens budskap, är placerad i direkt 



förhållande till bilden blir effekten av konnotationen att man läser in budskapet även i bilden 

(Barthes, 1977). Dessutom är rubriken ett citat som rör Kakans utseende, detta kan leda till att man 

som läsare får en benägenhet att lägga värdering i valet av bild och Kakans utseende. Genom att 

bilderna bekräftar författarens utseende, kan bilden förstärka vissa betydelser och tecken som 

tolkas utifrån texten. Det bilden konnoterar är ett sorts distanstagande då hennes hår ger en 

skugga över ansiktet, som ett skydd från betraktelse. Även då bilden visar att hon blundar och 

böjer ansiktet nedåt, ges konnotationen att personen på bilden inte vill eller är redo att möta 

publikens blick. Kan detta vara ett medvetet val, att välja en bild där Kakans ansikte kommer i 

skymundan. Citatet från krönikan handlar också i viss mån om utseende, men budskapet i texten 

är att gå emot de normer och ideal som samhället har idag. Texten och bildens konnotation och 

samverkan (Barthes, 1977) blir då att inte finns någon poäng i, att man som läsare, bör lägga någon 

värdering i Kakans utseende, då krönikans budskap handlar om att bryta sig loss. Text och bild 

kan få läsaren att känna igen sig i problematiken och därmed också vilja bryta sig loss från dessa 

tankar. Här skulle bilden möjligen kunna förstärka Kakans position som influencer. I och med 

sådana konnotationer blir detta ännu ett exempel på hur Kakan fungerar som en influencer 

(Kapitan et al., 2016), då hennes åsikter och värderingar kan inspirera läsare att ändra tankebanor. 

Dock är det kanske lättare att med text stärka sin ställning som influencer, då texten kan måla 

upp tydligare och mer konkreta argument. 

 

Archer et al. (2014) kopplar influencers till kommersiella syften och menar på att många företag 

börjar se fördelen med att använda sig av influencers. Sett ur ett kommersiellt syfte är det mycket 

möjligt att Elle vill få sina webbportalsläsare att också läsa de befintliga bloggarna för att läsarna 

ska börja identifiera sig med dessa influencers som uttrycker åsikter, delar med sig av upplevelser 

och visar upp produkter. I Elle nummer 1 skriver Brita Zackari (2016) om hetsen kring Det nya 

livet, som konnoterar hets kring kroppsideal och ett hälsosamt liv: 

 

“Själv har jag varit fast i börjor under större delen av mitt liv. Det var alltid nåt, oklart 

vad, som jag var missnöjd med och som skulle försvinna i och med Det nya livet™. Ett 

liv som i mitt fall oftast innebar att jag förklarade krig mot min kropp och min dåliga 

diciplin” [...] Nyårslöftet förnyades lika ofta som jag misslyckades med att hålla det” [...] 

Fuck det nya livet™.” (s. 89). 

 



Uttalanden som det ovan kan återigen kopplas till den tidigare nämnda identifikationsprocessen. 

Detta då läsaren uppfattar profilens uttalanden kring problemet som korrekta vilket i sin tur kan 

bidra till att läsaren vill förändra sin attityd kring Det nya livet och allt vad det innebär. När de 

börjar identifiera sig med en eller flera influencers skulle detta i ett längre lopp kunna bidra till en 

identifikation även till magasinet. Ett möjligt scenario är då att tidskriften konsumenten väljer att 

köpa med sig hem från nästa butiksbesök är Elle. Detta då en identifikationsprocess satts igång 

hos konsumenten på grund av att denne börjat läsa någon eller några av Elles bloggar. Möjligtvis 

är det den eller någon av de bloggprofiler som man gärna identifierar sig med som skrivit en 

krönika i månadens nummer av Elle. Kapitan & Silvera (2016) förklarar hur läsaren bygger upp 

en slags förväntan kring vad influencern tipsar om, uttrycker sig kring och så vidare, för att sedan 

själv kunna bete sig likt influencern och använda samma produkter. Som Freberg et al. (2011) 

beskriver så kan dessa influencers hjälpa till att stärka varumärkets position på marknaden. Då 

bloggprofilen bland annat sätter sig emot samhällets sjuka ideal kan Elle skapa sig en bra image 

och få ett gott anseende. 

 

 

  Bild 2. Krönika, Elle, 2016, januari. 

 

Här kan man se hur krönikans bild samverkar med texten på flera plan. Bilden föreställer Brita 

som står i linne med mobilen framför sig i ett rum med två stycken andra människor. Krönikans 

rubrik “Fuck det nya livet™”, motsäger här bilden och skapar därmed det som Barthes (1977) 

förklarar som kompenserande konnotation i kapitlet The photographic message. Detta då bilden i sig 

självt konnoterar träning, stylat hår och att personen på bilden känner sig fin och nöjd med sig 

själv. Detta då denne ser ut att ta ett kort på sig själv med en mobilkamera. Rubrikens hårda 

uttryck konnoterar istället att strunta i allt vad det nya livet innebär. Dessa två motsägande 

konnotationer skapar tillsammans denna kompenserade konnotation som pekar på att valet av 



bild har ett skenbart budskap, och på så vis ironiserar bilden av det nya livet. Den 

konnotationsprocess Barthes (1977) beskriver, förklarar hur rubriken framhäver textens budskap 

men också ger bilden en ny betydelse. Här träder en koppling fram mellan rubriken och Archer 

et al. (2014) förklaring till hur företag brukar influencers för syften av kommersiella slag. Brita, 

som här med gestaltar en av de influencers som återfinns på Elle.se, uttalar sig om sina åsikter 

kring kroppshets och hälsoideal. Här är det mycket möjligt att den identifikationsprocess Kapitan 

& Silvera (2016) förklarar sätts igång, vilket kan leda till det tidigare uppmålade scenario där 

läsaren hädanefter inte bara identifierar sig med influencern utan också med tidskriften. Ett annat 

exempel som refererar till samhällets kroppshets återfinns i Elle nummer 7 där Brita Zackari 

(2016) skriver krönikan “Därför har jag beslutat att hålla min dotter inlåst”.  

 

“När bikinisäsongen nalkas kommer jag tapetsera insidan av vårt radhus med massor av 

bilder på olika kvinnokroppar, så att hon fattar att de kan se ut alla möjliga sätt, inte bara 

som jag och sagohjältinnorna hon läser om.” (s. 91). 

 

I ett blogginlägg refererar Brita Zackari till en krönika, då hon skriver följande: 

 

“I julinumret av ELLE skrev jag en krönika om allt jag vill skydda min dotter från, bl a 

kroppshets som att fixa bikinikropp och allt det där tjatet. Meanwhile in London: 

bestämmer sig borgmästare Sadiq Khan för att förbjuda den typen av reklam i 

tunnelbanan.” (Zackari, 2016, 13 juli).  

 

Detta skulle kunna vara ett sätt att även locka till sig en ny publik, den publik som cirkulerar på 

webbportalen och läser bloggar men inte tagit sig för att köpa just Elle. I slutändan kan denna 

typ av marknadsföring bredda varumärkets räckvidd och löna sig ekonomiskt, på grund av att de 

breddat sin syn på marknadsföring och varumärkesbyggande som Tanuja et al. (2008) beskriver 

som viktig. 

 

 



 

Bild 3. Publicerad 13 juli 2016  

 

Bilden som hör till blogginlägget har bildtexten “Are you beach body ready?” och är reklambild för 

Protein World: The weightloss collection. Brita hänvisar till en artikel från BBC där det informeras att 

Londons borgmästare Sadiq Khan har beslutat att förbjuda denna typ av reklam kring 

kroppshets i tunnelbana. Brita publicerar då denna bild, och refererar till en krönika hon skrev i 

Elle, som behandlar samma ämne. Blogginläggets rubrik är “Förbud mot kroppshets” vilket 

reklambilden uppmanar till. Texten och bildens konnotation blir då det Barthes (1977) beskriver 

i kapitlet The photographic message som motsägande, då de säger emot varandra och tillsammans 

skapar en kompenserande konnotation. i analysen kring Bild 4 illustreras en kompenserande 

konnotation som innehar ett skenbart budskap, men i Bild 3 är det snarare så att den 

kompenserade konnotationen visar tydligt hur bildens konnotation går emot textens syfte. Texten, 

i detta fall rubriken och blogginläggets text handlar om de negativa sidor sådan reklam har, 

medan reklambilden i sig vill uppmana publiken att bli “beach body ready”. I sådana här fall är 

det väsentligt att se hur text och bild samverkar för att skapa betydelse, då bilden själv säger emot 

textens budskap. Då bilden används i ett blogginlägg som både lyfter upp en aktuell händelse, 

länkar till nyhetskällan samt hänvisar till Britas krönika i Elles julinummer, kan valet av bild vara 

relevant då den skapar uppmärksamhet och kan anses vara provocerande. 

 

5.1.2. PSI i blogg och tidskrift 

Genom bloggarna på Elle utvecklas en känsla av PSI för dess bloggprofiler, då bloggarna till stor 

del är av personlig karaktär och profilerna delar med sig av sina liv och händelser i vardagen. 

Enligt Colliander och Dahlén (2011) stärks relationen mellan läsare och bloggare när läsaren får 



ta del av personliga tankar och känslor. Eftersom bloggprofilerna på Elle riktar in sig på olika 

genrer som livsstilsblogg, beautyblogg och modeblogg, kan känslan av PSI skilja sig åt beroende 

på intressen, målgrupp och nivå på identifikation. När bloggprofilerna delar med sig av 

personliga tankar och funderingar växer känslan av att man “känner” denne och genom att det 

ofta finns ett personligt och direkt tilltal till läsaren skapas en djupare kontakt. Ett exempel på 

när Kakan Hermansson erkänner i ett blogginlägg att hon inte tycker om badsäsongen och 

beskriver en situation som många av hennes läsare säkerligen kan identifiera sig med: 

 

“Jag tycker att det har varit så svårt att hitta snygga bikinis och baddräkter, eftersom 

storlekarna är anpassade efter smalisar även om den genomsnittliga kvinnan i Sverige är 

storlek 42-44. När varje badplagg är för litet och lysrören i omklädningsrummet nästan 

exploderar och skär en i ögonen längtar jag inte till stranden.” (Hermansson, 2016, 16 

april). 

 

Genom att bloggarna skriver och redogör för vardagliga händelser kan läsaren uppleva de som 

personliga då bloggaren delar med sig av privatliv och kan identifiera sig med liknande 

situationer. 

 

 

  

Bild 4. Publicerad 16 april, 2016 

 



Detta blogginlägg innehåller rubriken “Sommaren är här, även för oss tjocka kvinnor!”, och en 

bild på en “rundare” kvinna i en baddräkt. Rubriken betonar här textens budskap och 

tillsammans med bilden kan konnotationen beskrivas som relativt uppenbar (Barthes, 1977, s. 

20-25). Då bilden konnoterar att det är okej för rundare kvinnor att också bära baddräkt skulle 

den tillsammans med texten ge läsaren en tydligare förståelse om textens budskap. Till bilden 

följer bildtexten “Well hello rosa partyblåsa som egentligen är en baddräkt!”, vilket följer det 

Barthes (1977) säger i kapitlet The photographic message om bildtextens närhet vad gäller både bilden 

både form och innehåll. Bilden konnoterar vidare en baddräkt som utstrålar mer fest än de 

klassiska modeller som vanligtvis syns på stränder. Baddräkten är utformad med utskurna delar, 

som visar mycket hud och delvis består av en cerise och glansig nyans. Denna samverkan av 

bildens konnotation och bildtexten tyder på dess närhet till varandra. Till denna krönikas rubrik 

kan Colliander och Dahléns (2011) synsätt på PSI kopplas, då den innehåller ett “oss”. Detta “oss” 

innebär att Kakan på ett personligt sätt yttrar sig om att vara en tjock kvinna, samtidigt som hon 

bjuder in läsarna som anser sig vara större att kunna identifiera sig med yttrandet och henne. Här 

skulle i sådana fall den vänskapsrelation Colliander och Dahlén (2011) beskriver växa fram då 

läsaren känner sig få en starkare kontakt med Kakan. 

 

Ett annat exempel på ett blogginlägg där läsaren kan uppleva bloggaren som personlig är när 

Brita Zackari beskriver mammalivet i blogginlägget “Saved by Stella”: 

 

“Jag hade fram tills dess knappt tänkt en enda gång på att det skulle vara nåt särskilt med 

amningskläder men insåg med hennes hjälp att en tröja med slitsar i sidorna är sjukt 

smart när en ska ha snabb access till tuttarna men kanske råkar befinna sig Bland Folk. 

[...] Sen gjorde Kalle sig riktigt hemmastadd och bytte en blöja på golvet. Sånt man gör.” 

(Zackari, 2016, 7 april). 

 

https://liverpoolprivatereserve.com/product/faux-mesh-insert-plus-size-swimsuit/


 

Bild 5. Publicerad 7 juli, 2016 

 

Rubriken “Saved by Stella” syftar till att en tröja från designern Stella McCartney är ett perfekt 

amningsplagg, vilket var en anledning till varför Brita motiverade köpet. På bilden kan vi se hur 

Brita ammar sitt barn i en fåtölj klädd i tröjan (som då täcker barnet av vilken man endast ser ett 

par fötter av). Textens budskap och betydelse får i samverkan med bilden en förstärkt 

konnotation, då de överensstämmer och kompletterar varandra (Barthes, 1977, s. 20-25). Genom 

att se bilden och läsa texten kan man förstå helheten (Barthes, 1977, s. 20-25) och därmed 

blogginläggets budskap. Att Brita är personlig i inlägget förstärks av bilden, då Brita, enligt bild 

och text, ammar sitt barn, vilket kan anses som en intim aktivitet.  

 

PSI innefattar ett asymmetriskt förhållande då läsaren upplever sig ha en personlig relation till 

bloggprofilen men inte tvärtom, men numer möjliggör tekniken interaktion vilket bidrar till att 

en viss symmetrisk kommunikation mellan läsare och bloggare kan ske. Dock är det förhållandet 

som bygger på bloggarens villkor, vilket bidrar till att relationen aldrig kommer bli balanserad 

eller jämställd. Däremot kan man som läsare påverka bloggprofilen genom att ställa frågor eller 

be dem skriva om någon specifikt ämne. Ett exempel på detta är då Kakan Hermansson har en 

bloggkategori som heter “Fråga Kakan!”, där hon besvarar frågor och fundering som hennes 

läsare söker svar. Detta kan då bidra till en känslan av en närmare relation, då avsändaren, 

bloggprofilen, talar direkt till läsaren och man upplever starkare PSI.  

 

Colliander och Dahlén (2011) kopplar PSI till att man använder bloggar i marknadsföringssyfte 

för att bygga långsiktiga relationer mellan företag och konsumenter. Man kan se tecken på att 

Elle lyckas skapa denna relation med hjälp av deras bloggar, där läsaren då ser bloggprofiler som 



en förebild (Johnson & Kaye, 2011) och en vän som man vänder sig till för tips och vägledning i 

vardagen (Colliander & Dahlén, 2011). Detta sker då genom att bloggprofilerna publicerar bilder 

på outfits - kläder och skor, eller hud- och hårvårdsprodukter och smink och skriver 

produktnamn eller länkar till de produkter de tipsar om. De olika bloggprofilernas bloggar har 

som tidigare nämnt olika fokus och uttryckssätt. Detta bidrar till att Elle har bloggar som passar 

olika konsumenters behov. Att läsare ser bloggprofilerna på Elle som vänner visar sig också då på 

att läsare återkommande ber bloggaren om råd, vad gäller till exempel konsumtion, för att denne 

anser att bloggaren har koll på till exempel mode, hudvård eller andra problem som uppkommer 

i vardagen. Ett exempel på detta är blogginlägget “Fashion for feeders” av Brita Zackari: 

 

“I samband med gravidkläderguiden var det ju några som bad om detsamma för 

amningskläder för det är också extremt trixigt.” (Zackari, 2016, 8 maj). 

 

Här kan man se att liknande inlägg är uppskattade och värdefulla för bloggens läsare. Kakan 

Hermansson har en skönhetsblogg och tipsar och svarar på frågor om hudvård och även plus 

size-mode. Bloggprofilerna på Elle är etablerade och offentliga profiler vilket leder till att de har 

en auktoritet, vilket kan tänkas utveckla en hög trovärdighet. Trovärdighet enligt Kang (2010) är 

passion, autenticitet och transparens. 

 

Som Colliander och Dahlén (2011) påpekar är man som konsument mer benägen att bli 

engagerad och följa råd som man får av vänner. I dessa fall kan det leda till att det väcks ett 

intresse hos konsumenten för de varumärken och produkter som visas upp i bloggar. Men 

marknadsföring handlar idag inte endast om produkter, utan kan också vara att förmedla en 

känsla (Colliander & Dahlén, 2011; Tanuja et al., 2008), vilket Elle kan nyttja bloggprofilerna och 

dess synlighet på både nät och i tidskrift för. Genom indirekt marknadsföring på bloggarna kan 

bloggprofilerna förmedla en positiv känsla av Elle genom bloggens position. För bloggprofilerna 

och Elle borde det därför vara viktigt att varumärken och samarbeten är transparenta och känns 

engagerande och trovärdiga (Kang, 2010; Johnson & Kaye, 2011; Marwick, 2013) - både med 

sponsrade inlägg och relationen mellan blogg och Elle - då relationen mellan läsare och blogg 

(digitala medier) kräver både tid och underhållning. Skulle Elle eller dess bloggprofiler 

rekommendera eller stödja varumärken som inte är trovärdiga eller hållbara kan relationen 

snabbt ödeläggas. I detta fall är det speciellt viktigt att Elle och bloggprofilernas värderingar inte 

http://brita.elle.se/den-ultimata-kladguiden-for-gravida-som-inte-vill-ha-en-gravidstil/


går isär. Ett tydligt exempel på när Kakan Hermansson (2016) skriver om liknande värderingar är 

i en krönika för Elle nummer 2: 

 

“Att JAG ska representera ELLE gör mig riktigt stolt. Jag är en profilerad feminist, tjock 

och lesbisk. Ja, helt enkelt inte normen för hur en kvinna ska vara. [...] Men ELLE har 

mycket av mig också, och jag av ELLE. Feminismen och intresset för kvinnors liv, don’t 

get me started om hudvård och beauty, och sa jag att jag är besatt av skor? Vi är båda 

mångfacetterade.” (s. 79). 

 

Här ser man tydliga tecken på att Kakan Hermansson menar på att hennes representation för 

Elle grundar sig i delade värderingar, och därför kan ses som ett trovärdigt samarbete. Dock är 

det viktigt att poängtera att denna krönika är publicerad i Elle och därför inte objektiv. Liknande 

exempel återfinns också i ett blogginlägg där Kakan berättar om att hon har vunnit ett pris som 

Årets Beautyprofil som utses av tidskriften Chic: 

 

“Kvällen avslutades på hotellrummet med Pinne och varsin mask från Peter Thomas 

Roth. Jag vill tacka Elle, och speciellt Lisa Arnell och Gabi Lahti som klipper min podd 

och är så grym, ni hjälper verkligen mig att vara den där beautyprofilen jag själv vill vara! 

Vika stjärnor ni är. Jag älskar att jobba på Elle och vara med på alla upptåg och 

förändringar som sker. Och tack alla som röstat, det är ju NI! PUSS!” (Hermansson, 

2016, 11 september). 

 

För att återkoppla till PSI kan man i dessa två exempel ovan se hur tonen och tilltalet är 

förändrat i krönika jämfört med blogginlägget, i det senare finns ett mer oreserverat och 

personligare tilltal. Att man som läsare förlitar sig på bloggar snarare än tidskrifter och 

traditionell media (Colliander & Dahlén, 2011; Johnson & Kaye, 2011) kan då bero på att man 

som läsare känner starkare PSI genom bloggen och är mer benägen att skapa en relation till 

bloggaren.  

 



 

Bild 6. Publicerad 11 september, 2016 

 

Den avslutande bilden till nämnda blogginlägg är denna bild, är av låg kvalitet då den är mörk 

och kornig. Bilden föreställer Kakan och hennes vän, vilket man förstår genom citatet ovan som 

är texten närmast bilden i blogginlägget, vilket man som läsare inte kan utläsa av endast bilden då 

det är två personer som har ansiktet dolda av ansiktsmasker. Texten som ligger nära bilden i både 

form och innehåll kan ses som en bildtext, som i de flesta fall denoterar bilden (Barthes, 1977, s. 

20-25). Konnotationens effekt är således beroende av textens placering i förhållande till bilden, 

då konnotationen blir uppenbar. Detta genom att bildens konnotation inte tillför någon extra 

dimension, eller tillför någon mer infomation som skulle kunna ge en ny eller djupare betydelse 

till texten (Barthes, 1977, s. 20-25) . Bildens konnotation kan även vara att föreställningen man 

har av Kakan som en beautyprofil förstärks, då hon även när hon inte är hemma, ser till att 

använda ansiktsmask för att ta hand om sin hud. Bilden kan också ses som personlig och 

transparent, då den inte visar en tillrättalagd poserande bild, utan verkar vara en bild tagen av en 

telefon i nuet, den visar hur Kakan hade det just där och då. Att vara transparent är en viktig 

faktor som bidrar till att skapa en autenticitet (Kang, 2010; Johnson & Kaye, 2011; Marwick, 

2013).  

5.1.3. Blogg och livsstilsjournalistik som utopisk underhållning  

Bloggar och livsstilmagasin kan räknas till nöjen om man utgår från Dyers (1992) beskrivning av 

underhållning som något man inte känner skyldighet till, som hör till ett vardagligt liv men också 

har en professionell grund. Blogg- och tidskriftsläsning erbjuder en verklighetsflykt och ger ofta 



läsarna en drömbild av världen, en utopi, en värld som man gärna flyr sin vardag för (Dyer, 

1992). Detta syns hos bloggprofilerna då de målar upp en bild av en verklighet som ibland kan ge 

sken av ett bättre, roligare och mer fartfyllt liv. Både i blogg och magasin kan vi se exempel på 

detta då många inlägg handlar om liv fyllda med resor, exklusiva skönhetsprodukter, 

designerkläder, galor och andra evenemang. I Elle nummer 4 skriver Kakan Hermansson (2016) i 

en krönika:  

 

“Jag var i London häromsistens. Eftersom jag numera är en dödsseriös skönhetsbloggare 

[...] blev jag bjuden till ett riktigt lyxigt event av en fransk beautygigant. Drömmen gick i 

uppfyllelse redan på Heathrow, där en chaufför välkomnade oss med en skylt med 

namnet på min kollega och mig [...] Chauffören visade sig vara en riktig gullis som skulle 

vara vår privata chaufför resten av resan [...] Som om det inte var nog kördes vi till ett 

fruktansvärt lyxigt hotell där vi checkade in och självklart möttes av en liten goodiebag på 

våra rum.” (s. 125). 

 

Denna text är ett tydligt exempel på vad som kan ses som en önskedröm hos läsaren. 

Storstadsresa, lyxigt event, personlig chaufför, lyxhotell och goodiebag är inte vardag för de flesta 

människor. Här sker verklighetsflykten när läsaren får ta del av Kakans reseberättelse och tänka 

sig in i hennes värld.  

 

 

Bild 7. Krönika, Elle, 2016, april. 

 

Krönikan“Ytlighet på liv och död” innehåller en bild på Kakan och en annan beautybloggare, vilket 

framgår av bildtexten “Kakan med beautybloggaren @dalalid”. På bilden ser man två leende kvinnor, 



den ena med glasögon, Kakan, och den andre med hijab, beautybloggaren som bildtexten 

nämner. I bilden finns också en text som säger “International sisterhood”. Här ser man hur 

bildtexten inte säger så mycket mer än vad själva bilden visar, det som Barthes (1977) förklarar i 

kapitlet The photographic message som att bildtexten återger det bilden denoterar. Texten i bilden 

skapar dock tillsammans med bilden en djupare förståelse kring budskapet. Här blir textens 

effekt att den ger bilden en ny betydelse (Barthes, 1977, s. 20-25), ett budskap av att man kan 

hitta jämlikar och vänner världen över. 

 

I ett inlägg med fokus på verklighetsflykt skrivet av Nina Campioni får läsaren ta del av hennes 

resa till Italien och Frankrike: 

 

“Vi gjorde dagliga små dagsutflykter från vår lilla bergstopp och ett stopp blev Anjuna 

Plage, i den lilla byn Ezé i Frankrike (för övrigt hur kul som helst att åka fram och 

tillbaka mellan Italien och Frankrike varje dag, barnsligt men roligt). Mitt på den lilla 

strandremsan ligger detta drömställe, där maten smakar allt, vinet är iskallt och 

livemusiken lite lite för hög. Utsikten, åh utsikten, här hade man kunnat sitta långt in på 

småtimmarna (vi började vid lunch) utan att trötta. Ett riktigt bra tips!” (Campioni, 2016, 

7 juni). 

 

Citatet har en tydlig koppling till Dyers (1992) synsätt på underhållning då det ger läsaren en bild 

av den utopi han beskriver. Det ger läsaren en chans att fantisera sig bort till en värld utan 

måsten och fylld av avkoppling. Bekymmerslöst beskriver Nina hur de åkte fram och tillbaka 

mellan Italien och Frankrike som att det vore vardagsmat. Vidare ger hon läsaren en målande 

beskrivning av detta resemål, en drömlik sådan. 

 

Bild 8. 7 juni, 2016 

http://nina.elle.se/olivietta-san-michele/
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Här illustreras verklighetsflykt tydligt då bilden visar hur Nina tillsammans med vänner dricker 

vin på en restaurang vid havet. Citatet ovan fastställer det bilden denoterar, då texten även 

fungerar som en bildtext (Barthes, 1977, s. 20-25). Bilden samverkar med texten väcker det 

känslor som semester, avkoppling och glädje. Personerna på bilden ser ut att skratta, vilket gör 

att man får en känsla av att de har det trevligt tillsammans. Då texten handlar om ett resetips, 

som enligt Nina är ett drömställe, utnyttjar budskapet bilden för att förstärka de positiva känslor 

(Barthes, 1977, s. 20-25) som Nina vill förmedla med sitt blogginlägg. Då bild och text samverkar 

för att förmedla känslan av det Dyer (1992) kallar verklighetsflykt kan man se och förnimma 

budskapets helhet (Barthes, 1977, s. 20-25). 

 

Dyers (1992) ytterligare förklaring till hur underhållning kan beskrivas som en ideologi bestående 

av berättelser som läsaren kan försjunka i, där läsaren kan identifiera sig med karaktärer samt kan 

skapa uppmuntran hos läsaren. Detta blir synligt i ett blogginlägg av Brita Zackari: 

 

“[...]den där vegan- och djurrättsvågen som då drog fram som en orkan genom Umeå 

puttade mig över stupet och in i specialkost-kön i matsalen i skolan [...] Var det inte 

linsgryta var det kikärtsgryta. Dock samma *mustiga* kryddning [...] Grejen är att man 

inte behöver bli vegetarian för att göra stor skillnad, det räcker långt med att t ex bara 

köpa ekologiskt kött, eller köra vegetariskt några dagar i veckan. Vissa av er kanske ändå 

känner att det känns motigt att testa nya rätter, eller att det tar en massa tid, eller att man 

måste bli såndär som gillar mustiga linsgrytor. Därför tänkte jag visa ett exempel på en 

maträtt som visserligen tar lite tid men som är skitenkel, bara blotta faktumet att det är 

JAG som lagar den bevisar detta eftersom jag inte är en matlagerska egentligen.” 

(Zackari, 2016, 28 september). 

 

Här berättar Brita om en händelse som läsaren kan hänge sig åt, en berättelse som kan få läsaren 

att känna identifikation med Brita, kanske för att läsaren känner igen sig eller då denne tycker 

Britas resonemang kring ämnet är sanningsenliga: att det existerar en tro om att man måste bli 

vegetarian för att göra skillnad, det jobbiga i att tillaga nya rätter, att det är en tidskrävande 

process eller att man som person måste genomgå en slags förändring där man börjar tycka om i 

princip alla vegetarisk mat. Vidare uppmuntras läsaren då bloggprofilen bland annat, på ett 



humoristiskt sätt, målar upp sin barndom i skolmatsalen och beskriver sig själv som en dålig 

kock. Vidare försöker hon ge en uppmuntrande lösning till hur vegetarisk kost inte behöver vara 

ett problem. 

 

I både tidskriften och bloggarna ser man uppmaningar till konsumtion av olika slag. Ofta är det 

tips på plagg och skönhetsprodukter som visas upp i bloggarna. Ett exempel på hur det kan se ut 

när profilerna uppmanar till konsumtion är detta blogginlägg skrivet av Brita Zackari: 

 

“Ok, så det här med att klä sig under graviditet visade sig vara tusen gånger svårare än 

vad jag hade trott [...] Ännu svårare är om möjligt amningskläder [...] här har jag satt ihop 

ett inlägg om hur jag tänkte för att stilmässigt få fortsätta vara mig själv, även fast jag 

råkade vara gravid [...] Rodebjers Simi pant funkar på en liten mage om man drar upp 

dom lite så knappen hamnar ovanför putet [...] Jo, och vad gäller maskeringen av magen 

om du är intresserad av en sån så är ju typ en skinnjacka (som t ex den från Filippa K 

GALET SNYGG)” ( Zackari, 2016, 29 mars). 

 

Den uppmaning som Brita här ger läsaren om konsumtion, liknar Dyer (1992) vid ett slags 

skådespeleri fyllt av löften om att på något sätt mätta ett behov. Här handlar uppmaningen om 

vilka åtgärder man behöver ta till för att inte förlora sin stil, och därmed sig själv under 

graviditeten. I detta fall vilka plagg man ska införskaffa för att klä sig snyggt under denna tid. 

Konsumtionen blir här mer specifik av sitt slag. Det bloggprofilen gör är att skapa ett behov hos 

läsaren där denne senare ger ett slags löfte om att dessa köp kommer mätta behovet och den 

brist läsaren lider, bristen om otillräckligt med snygga gravidkläder i garderoben. Det löfte som 

bloggprofilen yttrar kan enligt Dyer (1992) förklaras som tomt då den föreställningen läsaren 

utvecklat är en inbillad föreställning om avsaknaden av dessa produkter som visas upp eller 

diskuteras i bloggen, produkter som behövs för att förverkliga utopin. Med tiden kommer nya 

blogginlägg dyka upp som skapar nya behov hos läsaren av bloggen. Är denne bloggprofilen 

någon man ser upp till och vill identifiera sig med, alltså en influencer, kan detta 

konsumtionsbehov och föreställningen om avsaknaden av de uppvisade produkterna växa sig allt 

starkare.  

 

http://www.rodebjer.com/shop/pants/pant-sini-mist.html
http://www.filippa-k.com/se/woman/new-arrivals/chris-leather-jacket
http://www.filippa-k.com/se/woman/new-arrivals/chris-leather-jacket


 

Bild 9 och 10. Publicerade 29 mars, 2016 

 

I blogginlägget “Den ultimata klädguiden för gravida som inte vill ha en gravidstil” samverkar 

rubrik och bild med varandra då texten ger klarhet till bildernas budskap (Barthes, 1977, s. 

20-25). I detta blogginlägg konnoterar bilderna klädesplagg för icke gravida. Detta blir synligt då 

de vänstra bilden består av två smala modeller vilket konnoterar icke graviditet och den högra 

bilden konnoterar kläder för den icke gravida kvinnan då de inte är “typiska” gravidkläder. Dessa 

konnotationer blir tydligare tillsammans med bildtexten (Barthes, 1977, s. 20-25) till den högra 

bilden, nämner vilket märke respektive klädesplagg har, och därmed konnoterar kläder för den 

icke gravida, då det för en “lagomt klädintresserad person” är uppenbart att dessa märken inte 

gör typiska gravidkläder. I detta inlägg, med rubriken “Den ultimata klädguiden för gravida som 

inte vill ha en gravidstil”, ser man hur rubrik och bild samverkar med varandra då texten ger 

klarhet till bildernas budskap (Barthes, 1977, s. 20-25), budskapet om att man kan klä sig snyggt 

utan att behöva köpa de “typiska” gravidkläderna. Den ultimata klädguiden som utlovas i 

rubriken och genomsyrar hela inlägget kan ses som det utlovade löfte Dyer (1992) liknar vid en 

föreställning. Tillsammans uppmanar rubriken och bilderna läsaren till konsumtion, en 

konsumtion de lovar kommer uppfylla den avsaknad den gravida läsaren besitter utan denna 

ultimata gravidgarderob. 

 

I de analyserade texterna från magasinet uttrycks konsumtion mer generellt än den mer specifika 

i blogginläggen. I krönikorna kan konsumtionen mer kopplas till intressen kring samhällsfrågor, 

åsikter och reflektioner kring livshändelser som diskuteras och uppmanas att ta efter och på så 

vis konsumeras. Ett exempel på den mer generella konsumtionen blir synlig i krönikan “Att vilja 

följa normen och krossa den” skriven av Kakan Hermansson (2016) i Elle nummer 3:  

 



“Jag mår också på riktigt bra av att gå in på beautybloggar världen över och hitta hem i 

ett riktigt nördigt intresse som förenar många kvinnor. Vi har helt egna rum, där vår 

fascination inte bara stimuleras och växer utan där vi tas på allvar, slipper bli hånade och 

kan blomma ut [...] Det är nya tider alla hens, tjejer och killar, älska era intressen även om 

det skaver i normens öga. Oavsett om det är smink, gitarrer, kläder eller skogshuggeri. 

Älska, förkovra er och var stolta!” (s. 109.) 

 

I detta blogginlägg ligger fokus på att förklara vikten av att förändra normer och att inte alltid bry 

sig om samhällets skeva ideal. När Kakan beskriver hur man på andra skönhetsbloggar känner sig 

accepterad och där kan identifiera sig med andra människor med liknande intressen, ger det 

läsaren chansen till det Dyer (1992) benämner som verklighetsflykt. Även här träder den ideologi 

fram som Dyer (1992) talar om inom underhållning, som innehåller faktorer som en noggrannare 

redogörelse för ett visst ämne, identifikation och uppmuntran. Krönikan i sig redogör djupare 

för ett visst ämne, närmare bestämt att följa och krossa normer. Identifikation kan bli synlig på 

två sätt, antingen då läsaren identifierar sig med Kakan som person och känner igen sig i det hon 

skriver om, eller då läsaren ser Kakan som en influencer och tar efter dennes åsikter. 

Uppmuntran ser man tecken på i slutet av det ovanstående citatet. Där hon uppmuntrar alla 

läsare att fritt välja sina intressen och därmed vara den man är. Här kan man se en typ av 

vägledande journalistik som liknar den Fürsich (2011) beskriver, då den redogör för problem och 

uppmanar läsaren till sådant läsaren kan relatera till och använda sig av i vardagen.  

 

5.1.4. Bloggen i ett co-creational perspektiv 

En aspekt som är relevant att se till relationen mellan blogg, tidskrift och läsare är co-creational 

perspektivet inom public relations. Detta perspektiv bygger på medskapande och upprätthållande 

av relationer med publik (Botan & Taylor, 2004; Botan & Hazelton, 2011). Som tidigare nämnt 

är bloggar en effektiv metod för att upprätthålla långsiktiga relationer och genom co-creational 

perspektivet tillämpar man detta genom att värdera relationen med läsarna genom 

kommunikation, snarare än att man fokuserar på att nå organisatoriska mål med hjälp av läsarna. 

Bloggar är beroende av att läsare interagerar, kommunicerar och reagerar på innehållet, vilket 

kommer till uttryck genom att många av bloggprofilerna på Elle bygger flera och återkommande 

inlägg på frågor från läsare. Ett exempel på detta är den tidigare nämnda kategorin “Fråga 



Kakan!”, vilken resulterar i återkommande frågeinlägg. I början av hennes blogg var denna typ av 

inlägg mer återkommande, men förekommer kontinuerligt nu också. Exempel på detta är: 

 

“Hej Kakan! En liten fråga ang. serum & nattkräm.” (Hermansson, 2016, 18 maj). 

 

“Hej snälla hjälp denna kvinna. ÄR SÅ TRÖTT på min Cliniquerutin som jag helt ärligt 

inte känner jobbar för mig alls. [...] Hur gör man då? Är game att hosta upp lite stålar 

men vill ha lite försäkringar om att det blir bra. Pleeease hjälp. Puss o kram du är bäst 

ingen protest.” (Hermansson, 2016, 19 maj). 

 

Detta är exempel på ett co-creational perspektiv, då det visar tecken på att mottagarna inte 

endast är slutmålet, utan också en del av en meningsskapande process (Botan & Taylor, 2004; 

Botan & Hazelton, 2011). Även Brita Zackari skriver inlägg som är baserade på frågor och 

interaktion från läsare. I ett inlägg skriver Brita Zackari:  

 

“Antar att det har lite att göra med att det här gamla inlägget om jackor blev himla lyckat, 

hur som är ni sjukt många som efterfrågat uppdaterad guide till att klä sig varmt men 

ändå snyggt.“  (Zackari, 2016, 13 oktober) 

 

I detta inlägg hänvisar Brita till ett tidigare inlägg, som även det bygger på interaktion från läsare: 

 

“Och apropå det – fick en request att tipsa om bra vinterjackor. Eller, ordagrant så var 

förfrågan från Frida så här: Hej Brita! Förstår att du säkert har apmycket att göra och är 

superbizi (flytt osv) MEN om du har tid får du gärna tipsa om någon ok vinterjacka. Vad 

fan ska en köpa om en inte vill frysa + inte se ut som en tysk turist på vintersemester? 

Gillar att du är både sporty spice och ändå lite posh ibland. Fridens liljor!” (Zackari, 

2014, 29 december) 

 

 

http://brita.elle.se/winter-is-coming-ok-den-ar-har/


 

Bild 11. Publicerad 13 oktober, 2016 

Bild 12. Publicerad 29 december, 2014 

 

Bilderna till dessa två inlägg som nämns ovan är tydligt fokuserade på konsumtion. Bilderna som 

visas i inläggen konnoterar webbshoppar och produktbilder som man finner på varumärkens 

hemsidor. Det är ljusa, tydliga bilder som visar upp produkterna på bästa sätt, vare sig det är 

jackor eller skor. Det är också tydligt att Brita inte själv har fotograferat dessa bilder, utan att hon 

lånat dem från olika källor på internet. Då denna typ av inlägg har som fokus att uppmana till 

konsumtion och tipsa om produkter, stämmer känslan som man får av både text och bild 

överens och säger samma sak (Barthes, 1977, s. 20-25). Eftersom dessa två inlägg förekommer 

på grund av efterfrågan från läsare kan känslan man får som läsare vara uppskattade, då Brita 

engagerat sig för att finna lösningar och därmed underhåller relationen till sina läsare (Botan & 

Taylor, 2004; Botan & Hazelton, 2011). 

 

Det är inte enbart att läsare ber om råd eller vill ha svar på olika frågor som tecken på att bloggar 

ser till ett co-creational perspektiv, utan det finns också exempel på när bloggprofilerna själva 

vänder sig till läsarna för att se till läsarnas behov gällande innehållet på bloggarna. Brita Zackari 

lyfter upp detta ämne i ett inlägg med rubriken “Jag behöver dig”:  

 

“Om jag ska va lite självkritisk tänker jag att jag har vissa förbättringsområden, och jag 

känner att vi är såpass transparenta i vår kommunikation att jag kan dra dom med er. 

Borde jag t ex: blogga oftare? [...] ha mer bilder på outfits? [...] låta er följa med lite i 

vardagen?” (Zackari, 3 mars, 2016). 



Detta inlägg visar då tydligt att Brita i egenskap av bloggare värderar vad de som läser bloggen 

tycker och tänker, samtidigt som hon är villig att låta de synpunkter ta plats och påverka 

innehållet i hennes blogg. Det vill säga att Brita värderar relationen med sin publik och ser dem 

även som medskapare, vilket Botan och Hazelton (2011) menar på är viktigt då man ser 

mottagarna som en del processen.  

I tidskriften är attityden mot läsaren lite annorlunda, då innehållet inte bygger på eller är 

beroende av interaktion på innehållet i samma utsträckning. Tidskriften kan då ses anta ett mer 

funktionellt perspektiv inom public relations som ser publiken och kommunikationen som ett 

verktyg som man använder för att nå mer organisatoriska mål (Botan & Taylor, 2004). Men även 

om tidskriften Elle antar ett mer funktionellt perspektiv, kan man se tecken på att co-creational 

perspektivet formar utvecklingen av marknadsföringen av varumärket Elle. Även i krönikorna 

som är skrivna av dessa bloggprofiler finns exempel som påvisar att interaktion och 

relationsskapande med läsare är viktigt. I en krönika skriven av Kakan Hermansson (2016) i Elle 

nummer 3, skriver hon såhär:  

“Plötsligt är min blogg en frizon för beautyintresserade kvinnor, det ramlar in fler frågor 

än jag hinner svara på. [...] Jag mår också på riktigt bra av att gå in på beautybloggar 

världen över och hitta hem i ett riktigt nördigt intresse som förenar många kvinnor. Vi 

har helt egna rum, där vår fascination inte bara stimuleras och växer utan där vi tas på 

allvar, slipper bli hånade och kan blomma ut. [...] Hur kul skulle det det annars vara med 

highlighter, primer och bha-syra, om vi inte älskade att dela det med varandra?” 

(Hermansson, 2016, mars, s. 109). 

 

Här poängterar hon inte bara att hennes blogg resulterar i interaktion från läsare, utan även att 

hon själv som läsare av andra bloggar värderar relationsskapande i form av kommentarsfält, och 

att det på så sätt skapas communityn och fria rum på internet. 

Även podden “Under huden” som är ett samarbete mellan Elle, Acast och Kakan Hermansson 

förenar de olika medierna och Elles olika kanaler 

(http://www.elle.se/kakans-podd-under-huden/). På Elles hemsida och inlägget “Under huden” 



där Lisa Arnell skriver om podden och uppmanar även här till interaktion från läsare och 

lyssnare:  

“Har du önskemål på gäster du gärna vill att Kakan träffar, frågor du vill ställa eller 

ämnen du vill att Kakan tar upp, gå in på hennes blogg och höj din röst i 

kommentarsfältet.” (Elle, 2016b). 

 

Här kan vi då se tecken på hur Elle genom att förena och referera till de olika medier ser till att i 

slutändan ändå involvera läsare, upprätthålla relationer och se till en långsiktig relation som 

bygger på medskapande (Botan & Taylor, 2004; Botan & Hazelton, 2011). 

 

5.2. Hur kan man se tecken på trovärdighet hos bloggprofilerna? 

Genom att undersöka bloggprofilernas personliga engagemang och vilken påverkan det kan få på 

deras trovärdighet finns det olika aspekter att ta hänsyn till. Vissa forskare menar på att 

trovärdighet som begrepp kan ersättas med autenticitet och andra forskare betonar begrepp som 

legitimitet, auktoritet och passion. För att utreda hur bloggprofilernas trovärdighet upplevs kan man 

se till samarbeten, sponsrade inlägg och framför allt, hur väl de uttrycker personliga tankar.  

 

5.2.1. Bloggar, trovärdighet och autenticitet 

Bloggens tillväxt i dagens medielandskap har medfört en varierande syn på dess trovärdighet. 

Forskare diskuterar om trovärdigheten grundar sig i expertis hos bloggaren (Johnson & Kaye, 

2011) eller om budskapets grad av autenticitet bestämmer bloggens trovärdighet (Kang, 2010). 

Analyserna av blogginläggen visar på att Kangs (2010) idé om ett ersättande av begreppet 

trovärdighet mot autenticitet, legitimitet, auktoritet och passion passar väl in hos bloggarna. Exempel 

på detta ser vi ett blogginlägg av Kakan Hermansson där hon tar upp en läsarfråga och svarar på 

den: 

 

“hej kakan. jag har en fråga som inte rör hudvård utan ditt andra expert-område: konst. 

jag pluggar på konstskola och älskar att måla. [...] men jag får mycket kritik från andra på 

skolan som tycker att jag borde göra mer politisk konst? jag är ju uttalat feminist och 

http://kakan.elle.se/


engagerad utanför skolan, men inom konsten där är jag liksom inte intresserad. [...] jag 

vet inte hur jag ska bemöta den här kritiken?” (Hermansson, 2016, 28 januari). 

 

“Kära Alma. Jag har ju gått på tre konstskolor, [...] där jag tog en master i keramik och 

glas. [...] Jag har upplevt alla dessa åsikter. Det är snårigt, och det finns liksom alltid 

normer över vad som är aktuella ämnen att engagera sig i, både i skolan och utanför. [...] 

Det är helt sjukt att nån annan än du ska bestämma vad du ska göra konst av/med. [...] 

Vem bestämmer vad som är feministiskt? [...] Gör din grej. Kolla här tex på mina krukor 

och regnbågar, ingen kan bestämma om dom är feministiska eller inte! Jag älskar dom 

<3” (Hermansson, 2016, 28 januari). 

 

Kakan uttrycker sig om om två, i bloggen tidigare uttalade ämnen hon känner passion för, konst 

och feminism. Samtidigt uppmanar hon läsaren att titta på de bilder hon lagt upp på sin egen 

konst och förklarar att ingen bestämmer vad som är feministiskt och att alla har rätt till att skapa 

på sitt sätt, här blir den hängivenhet Kang (2010) talar om synlig. Kakans intressen och 

entusiasmen kring dem blir synliga i texten, vilket resulterar i något positivt då hängivenhet och 

passion tillsammans förstärker både autenticitet och legitimitet (Kang, 2010). Här märks 

bloggarens autenticitet, auktoritet och legitimitet, speciellt då läsaren i denna fråga vänder sig till 

Kakan direkt, kanske för att hon anser att Kakan har expertis inom ämnet.  

 

 

Bild 13 och 14. Publicerad 28 januari, 2016 

 



Till detta blogginlägg visar Kakan som sagt upp bilder på sin konst, bland annat i de två bilderna 

ovan. Bilderna visar lerkonst som enligt bildtexten, är krukor och regnbågar. I detta fall blir 

konnotationen tydligare med hjälp av texten (Barthes, 1977, s. 20-25), då Kakan explicit uttryckt 

passion och kärlek för sin egen konst och beskrivit vad den föreställer. Det väcker då känslor 

som syftar till att det inte finns någon universell bild för vad som är rätt och vackert inom 

konsten (eller världen?), om du älskar det du gör och är passionerad och engagerad resulterar det 

i någonting äkta (Kang, 2010).  

 

Även om många blogginlägg innehåller aspekterna för att kunna anses vara trovärdiga bör man 

dock inte bortse från de inlägg som faller under en kategori av kommersiella inlägg, där 

samarbeten mellan Elle och olika företag sker. Bloggar med sådant sådant typ av innehåll menar 

Johnson och Kaye (2011) signalerar mindre trovärdighet hos läsaren. Exempel på ett blogginlägg 

med denna typ av innehåll är “Elle <3 Kronenbourg” av Nina Campioni:  

 

“Häromkvällen blev vi ELLE-brudar bjudna på en riktigt smarrig middag [...]Vi bjöds på 

de helt sinnessjukaste förrätterna [...] Anyways, ELLE har ett samarbete med ölen 

Kronenbourg och det var lite därför vi alla blev bjudna då på mat och ja, såklart öl. inte 

mig emot om en så säger. Sjukt gott. Både dryck och mat.” (Campioni, 2016, 30 maj). 

  

Samarbetet mellan Elle och Kronenbourg, som är inläggets syfte avslöjas i mitten av inlägget. 

Syftet är tydligt då hon skriver “[...]ELLE har ett samarbete med ölen Kronenbourg och det var 

lite därför vi alla blev bjudna då på mat [...]” (Campioni, 2016, 30 maj) Då de flesta inlägg av 

bloggprofilerna inte innehåller någon typ av företagssamarbeten är det troligt att läsaren 

reflekterar över det nämnda varumärket i de inlägg de faktiskt förekommer i. Denna upptäckt 

skulle då kunna vara en bidragande faktor till att läsaren börjar karaktärisera Ninas blogg som 

mindre trovärdig (Johnson & Kaye, 2011).  

 



 

Bild 15 och 16. Publicerad 30 maj, 2016 

 

Den första bilden visar ett gäng personer på en restaurang som skålar med varandra och den 

andra bilden föreställer ett flertal flaskor i en skål. Då det genom texten och rubriken klargjorts 

att Kronenbourg har sponsrat middagen på restaurangen, dras blicken till de karaktäristisk blåa 

flaskorna på bilden, som man ser på den högra bilden och sedan kan urskilja på den vänstra 

bilden. Även här samverkar bild med text och ger betydelser som inte är uppenbara vid en första 

anblick (Barthes, 1977, s. 20-25). Då man som läsare vet om att inlägget är sponsrat av Elle och 

Kronenbourg, kan de tecken som bekräftar samarbetet vara de som man lägger värde i. 

Autenticiteten ifrågasätts (Johnson & Kaye, 2011) då det inte är självklart vad som är äkta när 

inlägget skrivs i samarbete med varumärket som visas på de flesta bilderna. Det framgår inte om 

bilderna och inlägget skrivs på grund av motkrav eller liknande.  

 

5.2.2. Tre aspekter av autenticitet 

Enligt Marwick (2013) finns tre aspekter som är viktigt för bloggare att uppfylla för att anses som 

autentiska. Det ska finnas ett sanningsenligt personligt uttryck, en interaktion med läsaren och 

profilen ska visa upp ett ärligt engagemang med de företag och produkter som visas upp 

(Marwick, 2013). Faktorer som kan påverka vilken känsla av sanningsenligt personligt uttryck 

som en blogg ger är, som tidigare nämnt, hur mycket av vardagen som bloggen återger och om 

det i bloggen redogörs för personliga tankar. Ett exempel på detta är ett av Kakan Hermanssons 

blogginlägg om att inte tycka om sommaren på grund av kampen att hitta passande badkläder för 

“oss med storlek JUICY” (Hermansson, 2016, 16 april). Hon beskriver sina känslor kring detta så 

här: 



“När varje badplagg är för litet och lysrören i omklädningsrummet nästan exploderar och 

skär en i ögonen längtar jag inte till stranden. Well well. Som tur utvecklas ju branschen 

och det finns massor av snygga badkläder för oss med storlek JUICY. För varje gång jag 

ser en tjock kvinna i baddräkt mår jag bättre. Jag får en förändrad syn på vad vackert är. 

Badkläder med större storlekar får mig att inte hata min egen kropp, utan jag känner mig 

inkluderad.” (Hermansson, 2016, 16 april). 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur bloggaren ger ett ärligt och personligt intryck i sin 

kommunikation till läsaren. Då hon förklarar sina känslor kring att prova badkläder i butikerna, 

men också hur den utvecklade badklädesbranchen får henne att känna sig inkluderad då 

produceringen av större storlekar får henne att sluta hata sin kropp. Här öppnar hon upp sig och 

visar sig sårbar för sina läsare. I och med att bloggprofilerna på Elle skriver och delar med sig av 

personliga tankar och vardagliga händelser, får man uppfattningen om att de uttrycker sig 

sanningsenligt. Det går i samma linje som de kriterier Colliander och Dahlén (2011) menar på 

stärker relationen mellan läsare och bloggare och leder in på den andra aspekten av autenticitet - 

att om man genom bloggen kan få en känsla av PSI och se bloggaren som en vän (Johnson & 

Kaye, 2011; Colliander & Dahlén, 2011), är anledningen till att de har lyckats upprätthålla en 

relation med läsaren genom ett personligt uttryck. Bloggprofilen har då någon sorts interaktion 

med läsarna som bjuder in dem att vara medskapande kring innehållet - att reagera och 

kommentera. Till föregående citat hänvisar vi till bild 4 på sida 34, där vi förklarar hur bilden 

konnoterar till ett godkännande att för rundare kvinnor att klä sig i baddräkt. Denna bild av en 

plus size-modell som bär baddräkt stämmer överens med budskapet i Kakans inlägg. Här är ett 

tydligt exempel på hur texten drar nytta av konnotationen för att förstärka betydelsen (Barthes, 

1977, s. 20-25) i blogginlägget. 

 

Den tredje aspekten rör vikten av ett ärligt engagemang när det gäller samarbeten och sponsrade 

inlägg i bloggarna. Marwick (2013) betonar att autenticitet inte ska skiljas från den kommersiella 

kulturen, utan att det blir av ännu större värde att vara transparent, välja rätt varumärken och 

framställa dem med omsorg. I Elles bloggar finns exempel på hur relationen mellan varumärke, 

bloggare och läsare gestaltas - dock med variation. I Kakan Hermansson blogg kan man läsa om 

att hon är i London med skönhetstidskriften Daisy Beauty. Kakan inleder inlägget på följande 

vis:  



 

“Är på beautyresa i London med tidningen Daisy Beauty. Jag bloggar sällan om 

nyheter, utan testar och recenserar a long the way. Men under helgen tänkte jag 

faktiskt berätta vad det är vi gör här i konferenslokalerna på hotellet! Vi är ca 25 

bloggare och skönhetsjournalister som flög över till London torsdag kväll, 

checkade in på Kingsway Hall och är nu redo för två dagar fullproppade med 

föreläsningar om det senaste inom beauty!“ (Hermansson, 2016, 12 november). 

 

Man kan se att inlägget är publicerat i en kategori som heter “Daisy Beauty London 2016” och 

att det finns ytterligare fem stycken inlägg i denna kategori. Som läsare får man då anta att de 

inlägg som Kakan publicerar i denna kategori alla har liknande innehåll med denna “pressresa” 

som utgångspunkt. Och alltså då är något sorts samarbete med Daisy Beauty. I inläggen nämns 

olika märken och deras nyheter produktmässigt. Innehållet i inläggen är mest text i stil med 

“Först ut är L’oreal som berättar om sina studier om svenskars användning av hudvård och 

konsumtion av just hudvård.” och fortsätter med “Nyheter från L’oreal from januari 2017 (vecka 

4)” (Hermansson, 2016, 12 november). 

 

 

Bild 17, 12 november, 2016 

 

https://www.daisybeauty.com/


Denna bild inleds av bildtexten “Börjar starkt med en bild på Krizz Daisy Beauty sjal med läckert 

print hehe.” (Hermansson, 2016, 12 november). Bildtexten står nära bildens innehåll då den 

redogör för dess denotation (Barthes, 1977, s. 20-25), en bild på ett objekt med ett print av en 

tidning. Dock är förhållandet mellan bilden och vad den konnoterar i detta fall inte uppenbart, 

men bildtexten hjälper läsaren att skapa en konnotation som denne sedan kan tillämpa på bilden 

(Barthes, 1977, s. 20-25). Bild och bildtextens samverkan skapar i detta inlägg en förståelse om 

att Kakan rest till London och att resan har någonting med tidningen Daisy Beauty att göra. Då 

Kakan skriver “Jag bloggar sällan om nyheter, utan testar och recenserar a long the way” 

(Hermansson, 2016, 12 november) följt av “Men under helgen tänkte jag faktiskt berätta vad det 

är vi gör här i konferenslokalerna på hotellet!” (Hermansson, 2016, 12 november), följt av 

beskrivningar och recensioner kan ge läsaren en bild av att detta är det som Marwick (2013) 

beskriver som ett ärligt engagemang. Framförallt då hon påpekat att detta inte är något hon 

brukar göra under resans gång. Ytterligare ett tecken som rör den tredje aspekten är hon är 

beskriver och framställer utvalda produkter omsorgsfullt (Marwick, 2013). 

 

I samma inlägg förekommer liknande information från andra varumärken som till exempel 

Apoliva och The Browgal. I detta inlägg blandar Kakan denna typ av information om 

varumärkena med mer personliga tankar som till exempel:  

 

“Sen hade vi en girls night out på stan, åt på Hakkasan och umgicks med underbara 

kvinnor. Dessa beautytrips är helt fantastiska. Ni vet det där kvinnoseparatistiska rummet 

jag jämt tjatar om, här har vi det.” (Hermansson, 2016, 12 november). 

 

I och med att man i ett och samma inlägg får ta del av dessa olika nyanser, blir skillnaden tydlig 

när Kakan upplevs som autentisk, jämfört när hon verkar upprepa vad hon fått skickat till sig 

eller har hört. Det är svårt att veta hur bloggaren ställer sig eller tycker om dessa varumärken då 

personliga betraktelser kring dem saknas och att de saknas blir tydliga då Kakan låter sin 

personlighet lysa igenom när hon nämner annat i samma inlägg. Ett annat inlägg som återfinns i 

samma kategori är också detta, då hon skriver om Cetaphil: 

 

“Cetaphil säljs på alla apotek i hela Sverige och innehåller bla fuktbevarande glycerin, 

oljor som liknar kroppens egna lipidsammansättning (mandel och macadamiaoljor), 



vitamin b3, vitamin E mm. Här är några av deras produkter:” (Hermansson, 2016, 12 

november). 

 

Detta inlägg innehåller inga personliga tankar eller åsikter, inte ens ett pronomen, utan bara 

information om Cetaphil. I inlägget finns ingen känsla av varken personligt uttryck, interaktion 

med läsare eller ärligt engagemang - man kan då fråga sig varför Kakan skriver ett sådant inlägg? 

Det finns ingen nivå av den autenticitet som hon tidigare har visat, vilket är en viktigt strategi för 

att behålla balans mellan individualitet och kapitalism (Marwick, 2013).  

 

 

Bild 18. Publicerad 14 november, 2016 

 

Det är tydligt att bilden är en sorts reklam- eller informationsbild framställd för Cetaphils 

räkning, då flera av deras produkter visas upp och information hur de ska användas steg för steg. 

Den följer samma informativa stil som inlägget, och är troligtvis inte tillverkad av Kakan. Texten 

i inlägget som verkar som bildtext förstärker bilden (Barthes, 1977, s. 20-25) på det sätt att det 

finns utförlig information av de produkter som också finns illustrerade på bilden. Som sagt 

denna typ av bild och text, saknar personliga reflektioner eller autentiskt djup (Marwick, 2013). 

 

Ett inlägg som visar på en trovärdig balans är när Brita Zackari skriver ett (markerat) sponsrat 

inlägg som handlar om att tävla ut en städning av skura.se sponsrat av Livostin. Brita poängterar 

redan i början av texten att ämnet har en personlig anknytning till henne. 

 

“Som ni vet gör jag inget samarbete jag inte känner att jag kan ställa mig bakom, och 

(tyvärr, får jag väl ändå säga) är detta superintressant för oss pga en i familjen som 

reagerar på detta väldigt ofta när vi är ute på torpet.” (Zackari, 2016, 14 december). 



 

Inlägget börjar med att Brita förklarar situationen: 

 

“I början av veckan åkte jag ut på torpet tillsammans med Olga från skura.se för att lära 

mig mer om hur man kan undgå damm och kvalster, eftersom damm och kvalster särskilt 

kring jul kan bli jobbigt för alla överkänsliga.” (Zackari, 2016, 14 december). 

 

Brita berättar vidare hur Olga ger tips och råd för hur man ska få ett renare och mer 

allergianpassat hem. Genom att sedan lista upp dessa tips och kommentera dem personliga 

betraktelser från hennes vardag lyckas Brita skapa känslan av ett ärligt engagemang som har en 

bra balans mellan individualitet och kapitalism (Marwick, 2013). 

 

“Typ INGEN städar sitt julpynt, eller hur? Fast det låter självklart nu när jag skriver det, 

så kan jag ärligt säga att jag kanske aldrig rengjort ett julpynt. Julpyntet åker upp, sitter 

uppe i några veckor (oftast en bit in på februari) och sedan åker det ner utan att jag direkt 

rengör det. Så när jag plockar upp det igen så kanske jag hoppas att själva rörelsen att jag 

hänger upp det ska damma av det lite i förbifarten, typ fartvinden från när jag sveper runt 

i hemmet med den där adventsstjärnan för att hitta bästa läget. Så, det vuxna sättet att 

bete sig kring sitt julpynt är att damma av under tiden, och se till att man inte stoppar 

undan odammat pynt. Man kan även förvara det i förslutna plastlådor för att undvika att 

damm samlas under förvaring.” (Zackari, 2016, 14 december). 

 

Vad dessa inlägg visar tecken på är hur avgörande det är att inneha ett ärligt, men framför allt 

personligt uttryck vid samarbeten. Att relationen mellan de varumärken som bloggaren 

samarbetar med är transparent och autentisk (Marwick, 2013) - vilket sker genom att bloggaren 

är sanningsenligt personlig. Generellt finns det ett personligt engagemang, någon sorts 

interaktion eller direkt tilltal till läsarna när det handlar om sponsrade inlägg och samarbeten vad 

gäller de bloggar vi studerat. En orsak till varför till exempel Brita är noggrann med att poängtera 

att “som ni vet gör jag inget samarbete jag inte känner att jag kan ställa mig bakom” (Zackari, 

2016, 14 december) är för att den relation som skapas mellan blogg och läsare är långsiktig och 

bygger på trovärdighet - skulle bloggaren rekommendera ett varumärke eller produkt som inte är 

hållbar kan relationen ödeläggas (Colliander & Dahlén, 2011; Tanuja et al., 2008).  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__skura.se&d=DgMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=4g-BWy16bhbFnvrodkuOGm1X-vPQqyGj4AiFbmtpaxQ&m=CNXwlV5q95PZqLlLiNs1T5p9pQV2zeIm2UKJ7T0YOlQ&s=q-_aqCL0mFbPPKjF5f_y3EBisYlK12Uik3axSSisGSM&e=


6. Slutsats och framtida forskning 

I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som framkommit i studiens resultat och analys. 

Slutsatsen presenteras som svar på frågeställningarna. Vidare redogörs för de funderingar som 

uppkommit till framtida forskning. 

 

6.1. Svar på syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att synliggöra på vilket sätt Elles bloggprofiler och budskapet i deras 

texter, i blogg och tidskrift, främjade Elle som varumärke. Studien ämnade också att undersöka 

om och hur relationen mellan bloggprofil och varumärke uttrycktes trovärdigt i text och bild. 

Detta kommer slutsatserna att redogöra för genom att besvara frågeställningarna:  

 

● Vilken funktion fyller bloggprofilerna och bloggarnas innehåll för Elle? 

● Hur kan man se tecken på trovärdighet hos bloggprofilerna? 

 

6.1.1. Vilken funktion fyller bloggprofilerna och bloggarnas innehåll för Elle? 

Utifrån analysen kan vi utläsa att bloggprofilerna fyller en relationsskapande funktion för Elle. 

Detta genom att bloggprofilerna fungerar som influencers, då framställningen av olika ämnen 

kan få läsarna att vilja identifiera sig med dem vad gäller beteenden, åsikter och vanor (Kapitan & 

Silvera, 2016). Både i blogg och krönikor syns tendenser på detta då profilerna uttrycker en 

önskan om förändring av normer och ideal i samhället som är problematiska och uppmanar till 

en ohälsosam livsstil. På det här sättet kan profilernas värderingar reflekteras på Elle som 

varumärke, vilket gynnar Elles image och motiverar bloggens fortsatta existens.  

 

Bloggarna genomsyras av ett personligt tilltal, ett tilltal som inte är lika framträdande i 

krönikorna. I och med att bloggprofilerna delar med sig av sin vardag och personliga tankar kan 

en stark känsla av PSI utvecklas, av läsarna inför bloggprofilerna. Denna parasociala interaktion 

möjliggör en relation där läsaren ser bloggprofilen som en vän och en förebild, som ger vägledning 

och råd i vardagen (Colliander & Dahlén, 2011; Johnson & Kaye, 2011; Fürsich, 2011). Då Elle 



har valt ut profiler med olika uttryckssätt och inriktningar kan detta uppfylla olika behov för 

läsaren. Profilerna tillfredsställer dessa behov genom att uppmana till konsumtion av olika 

produkter och upplevelser, inspirera till attitydförändringar och att gå emot ouppnåeliga mål som 

samhället målar upp. Då bloggprofilerna är etablerade och offentliga personer kan det 

konstateras att har de hög auktoritet (Kang, 2010), vilket då bidrar till en hög nivå av autenticitet 

(Johnson & Kaye, 2011; Marwick, 2013). Detta visar sig då läsarna vänder sig till profilerna, som 

läsaren anser som vänner, om råd inför konsumtion och vardagliga problem. 

 

Då bloggar och tidskrifter tillhör livsstilsjournalistiken har de ett högt underhållningsvärde (Dyer, 

1992) detta syns i både blogg och krönika då profilerna erbjuder en väg in i en annan värld, som 

kan ses som en slags drömvärld. På detta sätt blir verklighetsflykten blir en sorts underhållning, 

då läsaren kan fly vardagens problem. Underhållningen visar sig också i narrativa berättelser 

(Dyer, 1992), då profilerna behandlar problem som de löser åt läsaren genom att återvända till 

personliga erfarenheter. I både blogginlägg och krönikor kan man se hur olika drömbilder målas 

upp där en utopi endast kan nås genom konsumtion. Vare sig det gäller resor, kläder och trender, 

smink och hudvård är det genom att uppmuntra till konsumtion denna drömbild kan bli verklig. 

Denna utopi framkallas av att bloggprofilen ger ett löfte om att uppfyllnaden av ett avsaknat 

behov hos läsaren kommer göra livet bättre. Dock ser vi tecken på det som Dyer (1992) kallar ett 

tomt löfte och skådespeleri, då det hela tiden uppkommer nya inlägg som skapar nya behov. I 

blogginläggen uppmanas läsaren till att konsumera mer specifika produkter, medan krönikorna 

mer generellt syftar till att uppmuntra ett socialt liv, intressen och engagemang kring 

samhällsfrågor. 

 

Utifrån analyserna har tendenser visat på att bloggen skulle kunna tillämpa ett co-creational 

perspektiv då fokus är att kommunicera med läsare för att stärka relationen (Botan & Taylor, 

2004; Botan & Hazelton, 2011). Detta visar sig i bloggar då vi har sett kategorier och inlägg som 

rör frågor från och till läsare för att skapa innehåll och material till bloggarna. Genom att läsarna 

är delaktiga och medskapande i denna process, värderas relationen högt vilket är centralt i detta 

perspektiv (Botan & Taylor, 2004; Botan & Hazelton, 2011). Attityden mot läsare skiljer sig i 

tidskriften, då innehållet inte bygger på interaktion från läsare i lika hög grad. Man skulle då 

kunna se det som att Elle använder bloggarna och dess plattform för att i ändå kunna bygga 

relationer genom interaktion och kommunikation.  



 

Studien visar på skillnader i de bilder som används i samband med krönikor jämfört med de 

bilder som används till blogginläggen. De bilder som används till krönikor fungerar som 

byline-bilder och porträtterar författaren. Motiven på bilderna i bloggarna varierar. Det finns ofta 

bilder på bloggaren men också på familj, vänner, hemmet, privata händelser samt andra 

varumärken och produkter. Bilderna samverkar ofta med texten, genom att förstärka och stödja 

inläggens budskap och syfte.  

 

6.1.2. Hur kan man se tecken på trovärdighet hos bloggprofilerna? 

De analyserade blogginläggen håller överlag en hög autenticitet, legitimitet och auktoritet samt 

skrivs utifrån passion till specifika ämnen. Detta innebär att de anses ha en hög nivå av 

trovärdighet (Kang, 2010; Johnson & Kaye, 2011). Detta visar sig då profilerna genom att 

framstå som influencers får autenticitet, legitimitet och auktoritet genom den expertis de anses ha 

(Johnson & Kaye, 2010; Kapitan & Silvera, 2016). Passionen blir tydlig då profilerna ofta lustfyllt 

uttrycker sig (en passion) kring sina intresse och de samhällsfrågor de engagerar sig i, vilket också 

är bidragande faktorer till stärkt autenticitet och legitimitet (Kang, 2010). Även om profilerna 

publicerar inlägg för kommersiella syften som enligt Johnson & Kaye (2011) upplevs som mindre 

trovärdiga, är det dock svårt att tro att varken bloggens eller bloggarens trovärdighet skulle svikta 

då det tidigare diskuterats hur Elles bloggare utvecklats till influencers, vilka i sin tur kan ses som 

experter. I vår studie ser vi exempel på hur samarbeten med varumärken kan upplevas ha olika 

hög nivå av trovärdighet, vilket grundar sig i vikten av att vara personlig och inneha ett personligt 

engagemang. I dessa fall användes bilder som förstärkte autenticiteten, genom att förmedla en 

intim och personlig känsla. I de fall då trovärdigheten kan ifrågasättas framställdes text formellt, 

och bilder var produktbilder eller reklambilder som uppenbarligen inte var skapade av 

bloggprofilen själv. 

 

Vi kan också urskilja att betydelsen av Marwicks (2013) tre krav för att bloggare ska anses vara 

autentiska är framträdande i profilernas inlägg. Detta blir synligt då de delar med sig av 

personliga tankar och händelser, den interaktion som sker genom relationsskapande processer 

som exempelvis PSI samt det ärliga engagemang som visas med utvalda varumärken och 

produkter. I krönikorna kan man se utbytet av text och personligt varumärke som en typ av 



samarbete mellan bloggprofil och Elle. Utifrån analysens resultat kan det antas att 

bloggprofilerna och Elle har värderingar som överensstämmer, vilket bidrar till att samarbetet 

mellan profil och varumärke upplevs autentiskt.  

 

6.1.3. Slutdiskussion 

Bloggen och bloggprofilerna kan enligt vår studie ses som en viktig funktion för Elle, som både 

bygger upp och upprätthåller relationer med läsare. Genom att bloggprofilerna är en del av Elle, 

blir bloggen en tydlig del av marknadsföringen av varumärket. Den farhågan som finns kring 

företagsbloggar, att upplevas som mindre trovärdiga, kan avta då de som skriver bloggarna redan 

är etablerade profiler och därmed även har sitt personliga varumärke att tänka på. Ett resultat av 

detta kan vara att läsaren då inte ser profilen som anställd, och därmed heller inte skriver för en 

företagsblogg. Detta stämmer överens med det personliga tilltal och ärliga engagemang profilerna 

uttrycker och utstrålar. Dock bör man ställa sig frågan vad gäller varumärkets reflektion på 

bloggprofilerna. När inläggs skrivs om Elle och ämnen som rör tidskriften, sker detta med ett 

ärligt engagemang eller är det ofrånkomligt krav från Elle? 

 

Studien har också visat på ett mer personligt uttryck i bloggarna än i krönikorna. Detta gäller 

både den skrivna texten och de bilder som används i samband med inläggen. I de fall då bilderna 

är tagna på eller av bloggaren själv, får man som läsare en känsla av att ha en relation med 

profilen som förstärker PSI. Man får då en djupare insikt i profilens vardag, vilket bidrar till att 

man upplever sig ha en vänskapsrelation.  

 

Denna studie har visat att det är viktigt värdera relationer med läsare och att bloggen är ett bra 

verktyg för att möjliggöra en interaktion som gynnar båda sidor. Genom att vi lever i en 

digitaliserad föränderlig tid, krävs det att hela tiden utveckla nya kommunikations- och 

marknadsföringsmedel parallellt med tekniken. Bloggen innehar en bra balans då den tillgodoser 

läsarens informationsbehov på ett sätt som upplevs autentiskt. Detta kan ses som en ny typ av 

livsstilsjournalistiken, då den mättar olika konsumenters olika behov, men på ett mer personligt 

plan. En journalistik av personlig karaktär.  

 



6.2. Framtida forskning  

För framtida forskning skulle det vara intressant att studera bloggens påverkan på läsaren. Det är 

ett område som inte har speciellt omfattande forskning ännu, men som samtidigt är aktuellt för 

vår samtid. Vad motiverar läsaren att konsumera bloggar? En annan infallsvinkel som skulle vara 

intressant att studera är om eller hur traditionella medier använder sig av bloggar och profiler 

med avsikt att påverka läsaren, vad gäller konsumtion, åsikter och beteenden. 

 

En annan intressant aspekt inför vidare forskning skulle vara att studera bloggar och tidskrifter 

utifrån Barthes teori om den moderna myten. Då dessa myter kan ses som en ideologi som bildas av 

de normer och värderingar som råder i samhället skulle det var intressant att se om, och hur 

dessa kommer till uttryck och framställs i de texter som återfinns i de nämnda medierna. Detta 

då dessa normer och värderingar har naturaliserats och därmed blivit någonting vi tar för givet i 

det vardagliga livet. 

 

 

 

   



7. Implikationer för samhället  

En implikation som skulle kunna uppstå för samhället och i arbetslivet är att bloggen och dess 

utveckling inom livsstilsjournalistiken, leder till att bloggyrket kan komma att ses som en ny gren 

inom journalistiken. Detta då tryckta tidskrifter och tidningar blir allt mindre attraktivt och de då 

börjar använda sig av bloggen som digitalt komplement, för att locka till sig läsare och skapa 

relationer. Denna implikation skulle kunna leda till att bloggen hotar att ta över den digitala 

tidskrifts- och tidningsmarknaden. 

 

Denna studie har visat att det är viktigt värdera relationer med läsare och att bloggen är ett bra 

verktyg för att möjliggöra en interaktion som gynnar båda sidor. Genom att vi lever i en 

digitaliserad föränderlig tid, krävs det att hela tiden utveckla nya kommunikations- och 

marknadsföringsmedel parallellt med tekniken. Bloggen som kommunikationskanal innehar en 

bra balans då den tillgodoser läsarens informationsbehov på ett sätt som upplevs autentiskt. Det 

kan dock bli problematiskt då trovärdighet och autenticitet hos bloggar, icke-kommersiella och 

kommersiella, varierar. Det är vanskligt att veta i vilken mån bloggaren är personlig och har ett 

ärligt engagemang, eller om denne bara agerar ur ett marknadsföringsmässigt syfte. En annan 

problematisk aspekt är då företag som använder sig av bloggare som är relationsbyggande och 

attraherar läsare, men har ett ekonomiskt intresse som slutmål. 
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