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Abstract:  

Den här uppsatsen ska främst ses om en fältbeskrivning av en 

del av den svenska modebloggosfären som de senaste åren har 

etablerat sig som en ny aktör i rapporteringen kring mode. Vad 

betyder detta för modejournalistiken och kan man se 

modebloggandet som en ny karriärväg in till 

modejournalistiken? Med hjälp av Pierre Bourdieu och Erving 

Goffman teorier om kapital och personliga fasader vill jag 

påvisa hur modejournalistiken och modebloggandet skiljer sig 

ifrån- och liknar varandra samt hur förflyttningarna inom 

modebloggosfären ter sig. 
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Inledning 

Bloggen som publiceringsform gjorde sitt intåg i världen under 

sent 1990-tal och ska man försöka rita upp ursprunget till 

ordet blogg, eller blog som det heter på engelska, ser det ut 

ungefär såhär: web journal – web log – weblog – wee blogs – 

blogs.
1
 Bloggar urskiljer sig från andra webbplatser genom att 

de bland annat har en omvänd kronologi: senaste inlägget först, 

det första inlägget sist och den ofta dominerade användningen 

av ”jag” i texten, författaren lyser alltså igenom mer än i 

till exempel en artikel. Det är också vanligt att bloggare 

länkar till andra bloggar och webbplatser som de finner 

intressanta och bloggarna och länkningen som uppstår kallas 

ofta för ”bloggosfären”.
2
 Det är i den här typen av uppsats 

viktigt att komma ihåg att ”bloggosfären” ständigt förändras 

och att olika typer av trender och företeelser som finns nu 

kanske inte fanns för något år sedan och kommer förmodligen 

inte att finnas i framtiden. 

 

Under första delen av 2008, då idén till denna uppsats föddes, 

hade modebloggarna börjat ta allt mer plats i de svenska 

medierna. Till en början handlade det mer om att de mer 

etablerade modebloggarna fanns med som kommentatorer om 

trender i diverse livsstilsprogram, till exempel 

radioprogrammet P3 Populär, för att diskutera kommande och 

nuvarande trender. När tidningen Sofies Mode lanserades i 

januari 2008 var en sida i tidningen tillägnad vad som 

skrivits i diverse modebloggar under veckan, den sidan skrevs 

förövrigt av modebloggaren Karolina Skande/Hotspot. Tidningen 

Solo var inte sena med att följa trenden och har i sin tidning 

en serie som heter Hej Modebloggare där en utvald modebloggare 

får presentera vad de har i sin garderob och vilket som är 

deras favoritplagg just nu. Allt oftare syns även 

modebloggarna i dagspressen med reportage som handlar om allt 

från hur mycket pengar de tjänar på sin blogg till hur mycket 

pengar de spenderar på kläder under en månad. I augusti 2008 

                                                 
1
 Tremayne, Mark. Blogging, Citizenship, and the Future of Media, (2007) 

Routledge New York s. vii 
2
 Ibid. 
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hade Expressens fredagsbilaga Fredag ett uppslag med en rad 

kända modebloggare där de berättade om deras senaste köpta 

plagg, hur mycket pengar de spenderar per månad på kläder samt 

vilka tre trender det kommer att satsa på till hösten
3
. Och det 

finns en rad fler exempel på hur utvecklingen har sett ut: 

 

I Expressen den 21 augusti 2008 skriver Ebba von Sydow i 

krönikan Modebloggare – visa modet! att de modebloggar som 

finns i dag är allt för likriktade och att den egna stilen som 

förut präglade modebloggarna är borta och numera har ersatts 

av ett tyckande om mode likt det man hittar på Elle-

redaktionen i Stockholm. 

  

Bloggpionjärerna är inte längre coola uppstickare, 

modebloggmaffian har förvandlats till en armé av 

söta tjejer i identiska outfits som sitter lite 

lagom löst på deras pinnsmala kroppar.  

 

Modette
5
, Sveriges modecommunity på nätet, har under hösten 

2008 en reportageserie som heter Modebloggarnas höstfavoriter! 

Där några av Sveriges mer etablerade modebloggare listade sina 

favoritplagg för hösten samt motiverade varför de ville ha just 

den typen av plagg.
6
 Modette har dessutom en serie som de valt 

att kalla Veckans Bloggrunda! Där väljer de ut olika bloggare 

som ”vinner” i diverse kategorier, Veckans snyggaste, Veckans 

snyggaste outfit, Veckans snackis, Veckans bästa inlägg, 

Veckans köp, Veckans tips samt Veckans plagg.
7
 

 

I Nöjesguiden #9 skriver Sandra Hansson i krönikan 

Modebloggarna framtid, en hiss eller diss? om den amerikanska 

skribenten för style.com Tim Blanks och det faktum att han i en 

intervju med Aftonbladet i slutet av juni anser att 

modebloggarna inte håller en tillräckligt hög kvalité. Han 

                                                 
 Expressen Fredag 1/8 – 2008, sid. 24 - 26 

4
 http://www.expressen.se/mode/1.1273188/modebloggare-visa-modet 7/10 - 

2008 klockan 13.59 
5
 http://www.modette.se  

6
 http://www.modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Modebloggarnas-

hostfavoriter/ 8/10 – 2008 klockan 14.44 
7
 http://modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Veckans-bloggrunda/ 10/10 – 

2008 klockan 12.28 

http://www.expressen.se/mode/1.1273188/modebloggare-visa-modet
http://www.modette.se/
http://www.modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Modebloggarnas-hostfavoriter/
http://www.modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Modebloggarnas-hostfavoriter/
http://modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Veckans-bloggrunda/
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anser att det är för mycket fotografier och för mycket 

information som nödvändigtvis inte har att göra med goda 

modekunskaper på dessa bloggar. 

 

Ett av de mer framtydande exemplen på att bloggarna, och då 

främst modebloggarna, är här för att stanna är att tidningen 

Veckorevyn i mitten av oktober 2008 anordnade galan Veckorevyn 

Blog Awars 2008. En rad bloggar var nominerade i kategorier så 

som Bästa Fashionista, Årets Blogg och Bästa Dagens outfit och 

via tidningens hemsida kunde man rösta på den blogg man själv 

gillade bäst. 

 

Den 2 februari 2009 delades Stora bloggpriset 2008 ut av 

Aftonbladet och Bloggportalen.se där en rad olika bloggar inom 

kategorierna Nöje & Kultur, Mode, Sport & Fritid, Livsstil, 

Prylar & Teknik, Vardag samt Politik & Samhälle var 

nominerade.
8
 Vilket visar på att det alltså inte bara är inom 

modefältet som bloggen har växt sig allt starkare och det är 

inte heller ovanligt att man idag har en blogg för sitt eget 

personliga nöje. 

 

Men det är alltså modebloggarna som syns mest i den mediala 

rapporteringen idag och för att kunna förstå hur 

modebloggosfären och modejournalistiken ser ut idag är det ett 

viktigt fält att se närmare på. Det är inte längre bara unga 

kvinnor som har bloggande om mode som en hobby. Nej, 

modebloggandet har till viss del blivit ett yrke. Att tjäna 

pengar på sin blogg är i dagsläget inte särskilt ovanligt och 

som beskrivet ovanför figurerar allt fler modebloggerskor i 

tidningars reportage, antingen som intervjuperson eller som 

skribent. Men hur ser vägen från modebloggerska till 

modejournalist ut? Finns det ens en sådan väg att gå? Och hur 

ser modebloggerskornas och modejournalisternas karriärvägar ut? 

 

                                                 
8
 http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-2008-har-ar-alla-

vinnarna/ 13/3 - 2009 klockan 13.10 

http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-2008-har-ar-alla-vinnarna/
http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-2008-har-ar-alla-vinnarna/
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur en del av 

modebloggosfären och modejournalistiken ser ut under det år 

som den här studien pågår. Genom att göra denna kartläggning 

av aktörerna inom fältet kan man se de förändringar som skett 

och därigenom se vilka nya karriärvägar som kan finnas i och 

med detta. I förlängningen gör detta att man även kan se 

skillnader och likheter i hur modebloggarna respektive 

modejournalisterna skriver om mode och därigenom lyfta frågan 

om vad modebloggarna innebär för modejournalistiken. 

Huvudsyftet är alltså att ”frysa” ett fält som är i ständig 

förändring för att se vad detta fält i sig innebär för en 

karriär inom modejournalistiken. Då denna studie är en 

kartläggning av hur en del av modebloggarna i Sverige ser ut 

idag samt hur de interagerar med varandra och med svensk 

modejournalistik har jag tittat mycket på hur bloggarna själva 

presenterar sig textmässigt. Vad är det man vill visa upp i 

sin blogg och hur gör man detta? 

 

I och med denna kartläggning av fältet så kommer det också 

uppstå ett antal mindre frågeställningar som kan vara viktiga 

att ha med sig: 

 

 Hur legitimerar man sig som modejournalist idag? 

 Hur ser karriärvägarna in till modejournalistiken? 

 Finns det en hög respektive en låg typ av 

modejournalistik? 

 Skiljer sig innehållet på modebloggarna nämnvärt gentemot 

innehållet i de etablerade modetidningarna? 

 

Disposition 

I den första delen av uppsatsen har jag valt att hålla mig 

till en traditionell disposition med inledning, syfte, 

frågeställningar och därefter kommer det kapitel som jag 

kallar I mode- och shoppingbloggens värld. Detta kan ses som 

en presentation av hur de bloggar jag valt att fokusera på kan 

vara uppbyggda, vilka delar som ingår samt även visa på vad 
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som traditionellt ingår i en modetidning. Därefter har jag har 

valt att gå vidare med Tidigare forskning samt Teori och metod 

där jag i Tidigare forskning presenterar hur en del av den 

traditionella medieforskningen sett ut samt hur bloggen 

framställs i relation till journalistiken.  

 

I Teori och metod presenterar jag sedan närmare Pierre 

Bourdieus klassiska text Modeskaparen och hans märke och hur 

denna kan ställas i relation till modebloggar och 

modejournalistik. Jag tar även upp Bourdieus teorier kring Det 

sociala rummet och olika kapital och pekar på hur dessa kan 

vara ett verktyg i den kommande analysen. Dessutom använder 

jag mig av Lars Holmbergs beskrivningar av Erving Goffmans 

teorier kring den personliga fasaden ur den relativt nya boken 

Teorier om mode - Stil som historiskt och teoretiskt objekt 

för att ytterligare bygga på den teoretiska grunden. Jag har 

sedan valt att kalla materialpresentationen för presenterande 

analys eftersom jag anser att det i materialpresentationen 

oundvikligen även dyker upp analytiska synpunkter. Detta 

vidareutvecklas sedan i det som jag valt att kalla 

sammanfattande analys där de olika frågeställningarna som dykt 

upp diskuteras djupare. Slutligen knyter jag ihop mina 

resultat och diskuterar vidare vad dessa resultat kan innebära 

i Slutdiskussionen 

 

Urval och tillvägagångssätt 

Då syftet med denna uppsats är att kartlägga hur en del av 

modebloggosfären och modejournalistiken ser ut är det viktigt 

att förklara hur urvalet har gått till och varför de bloggar 

och tidningar som finns representerade i uppsatsen är de som 

utgör mitt material.  

 

Vid urvalet av bloggar valde jag att kategorisera dem i två 

olika fraktioner, den vardagliga shoppingbloggen och den 

yrkesmässiga modebloggen. I kategorin den vardagliga 

shoppingbloggen valde jag delas att fokusera på två av de 

största bloggarna för tillfället, Blondinbella och Kenza samt 

några som mer uttalat handlar om mode, Rightnow, Sigrid och 
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Conspicere. I kategorin den yrkesmässiga modebloggen är 

bloggarna utvalda dels efter vilken tidning de skriver för och 

dels efter hur ”trådarna” mellan bloggarna ser ut. I den 

yrkesmässiga gruppen är många av bloggerskorna vänner och 

förekommer således till en viss del i en mängd olika bloggar 

förutom sig egna.  

 

För att ytterligare förtydliga hur en shopping- och modeblogg 

ser ut har jag i det kommande kapitlet valt att exemplifiera 

de vanligaste förekommande delarna. Detta ställs sedan i 

förhållande till den vanligaste förekommande inslagen i en 

modetidning för att ytterligare visa på likheter och 

skillnader mellan dessa två.  
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I Mode- och shoppingbloggens värld 

Innan jag går vidare med att presentera tidigare forskning 

anser jag det vara passande att förtydliga vad en shopping- 

och en modeblogg egentligen är, vilka delar som ingår och hur 

dessa är uppbyggda. Jag hävdar inte att detta är en 

allmängiltig bild över alla shopping- och modebloggar utan 

detta ska bara ses som en förklarande och generaliserande bild 

av dessa. De moment som kommer att beskrivas är: 

 

Shopping- och Modebloggen 

 Utseende 

 Innehåll – vilka delar ingår? 

 Dagens outfit 

 How to wear 

 Dagens önskeoutfit 

 Veckans fråga 

 Slösa eller spara 

 Sno catwalkstilen 

 Sno stilen 

 Jobb 

 Modeveckan 

 Pressveckan 

 

Den etablerade modetidningen 

 Plocksida 

 Modereportage 

 Krönika 

 Sno stjärnstilen 

 Olika tidningar – olika reportage 

 

För att lättare förstå analysen och de paralleller som jag 

kommer att dra känns denna typ av uppställning nödvändig för 

att du som läsare ska få en snabb och enkel inblick i hur en 

modeblogg, respektive modetidning, är uppbyggd. 
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Genrebeskrivning - Shoppingbloggen 

Utseende 

Precis som modebloggen som beskrivs nedan har shoppingbloggen 

ett ganska klassiskt upplägg och utseende. Bloggen skrivs 

oftast på ett ganska personligt sätt och involverar stora 

delar av skribentens liv och handlar inte bara om shopping, 

dock är det en stor del av innehållet. Det är mycket bilder 

som tas och som behandlar nyinköpta saker, vänner och ”dagens 

outfit”.  

 

Innehåll – Vilka delar ingår? 

Då det är specifikt mode- och shoppingbloggar som jag tittar 

på är innehållet som avhandlas i bloggen ganska självklart. 

Shoppingbloggarna har dock inte samma ”självklara” kategorier 

som man finner i beskrivningen av modebloggen nedan. Eftersom 

shoppingbloggen är en blogg som även fokuserar på skribenten 

och dennes liv skiftar de delar som ingår. Dock finns 

tillexempel kategorin ”dagens outfit” med här, precis som i 

modebloggen. Men det som mest avhandlas är alltså personens 

liv, vad som har hänt i skolan och vilka nya saker som har 

inköpts under dagen. Det man kan säga är det som mest skiljer 

shoppingbloggen och modebloggen åt är att shoppingbloggen har 

mer av en dagbokskänsla över sig medan modebloggen mer har en 

tidningskänsla över sina texter.  

 

Genrebeskrivning - Modebloggen 

Utseende 

Eftersom det trots allt är bloggar vi pratar om så är själva 

utseendet ganska klassiskt. Inlägg som löper efter varandra i 

tidsordning, länkar och arkiv ligger till höger på sidan och 

ovanför dessa finner man oftast en presentation av själva 

bloggaren och för det mesta med en tillhörande bild. Det 

handlar oftast inte om någon avancerad design när det kommer 

till hur sidorna är utformade, det handlar mest om milda 

färger och vanliga typsnitt. Det som oftast är mest genomtänkt 

på sidorna är bilderna som bloggerskorna lägger upp, antingen 

det handlar om ”dagens outfit” eller om ett plagg det vill ha. 
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Mest populärt verkar det vara att presentera bilderna så som 

att de är tagna av en polaroidkamera
9
 eller i form av olika 

bildkollage. 

 

Sen finns det såklart de sidor som är mer, eller mindre, 

designade än andra och som inte riktigt följer den 

konventionella bilden av en mode- eller shoppingblogg. Ett 

ganska bra exempel på detta är Moderniteter
10
 och Conspicere

11
. 

 

Innehåll – Vilka delar ingår? 

I en modeblogg finns det vissa delar som bör ingå för att 

läsaren ska finna dem intressanta. Självklart skiljer sig 

dessa delar mellan olika bloggar men för det mesta ser 

uppdelningen av ämnen ut ungefär såhär: 

 

Dagens outfit 

Som tidigare nämnt är detta en populär del av modebloggandet, 

skribenten tar en bild av sig själv och lägger sedan upp den 

på sin blogg för att visa sina läser hur hon ser ut just den 

dagen. Oftast ackompanjeras bilden med information om var 

kläderna har inhandlats eller vart man kan hitta något 

liknande.  

 

How to wear 

En kategori som syftar till att lära läsaren hur man lättast 

bär svåra plagg, mönster eller accessoarer. Vanligtvis är det 

läsarna som har efterfrågat en guide för ett visst, för 

stunden, trendigt plagg och bloggaren ställer självklart upp. 

Linn Gustafsson
12
 är bra på att presentera dessa typer av 

uppslag på sin blogg. 

 

Dagens önskeoutfit 

                                                 
9
 http://hotspot.webblogg.se/1208359049_min_vn_hanna.html, 

http://linngustafsson.se/2008/april/hetaste-solglajjerna.html, 21/4 – 2008 

klockan 15.29 
10
 http://www.moderniteter.devote.se 

11
 http://www.conspicere.se 

12
 http://www.linngustafsson.se 

http://hotspot.webblogg.se/1208359049_min_vn_hanna.html
http://linngustafsson.se/2008/april/hetaste-solglajjerna.html
http://www.moderniteter.devote.se/
http://www.conspicere.se/
http://www.linngustafsson.se/
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Ett populärt inslag på många av bloggarna som går ut på att 

presentera ett alternativ till det som man tidigare visat upp 

att man har på sig i dagens outfit. Här handlar det dock 

istället oftast om lite dyrare kläder som är trendiga för 

tillfället men ibland ingår även plagg som finns i bloggarens 

egna garderob.  

 

Veckans fråga 

Handlar kort och gott om att bloggaren presenterar en ny fråga 

varje vecka för att se var hennes läsare står när det kommer 

till om Sofies mode är en bra tidning eller om Cashmere mafia 

är en bra tv-serie.  

 

Slösa eller spara 

Namnet avslöjar en del av vad det handlar om, här får läsaren 

tips på hur den kan hitta en billigare variant av ett dyrt 

designerplagg, väskor eller skor. Plaggen, väskorna eller 

skorna ställs mot varandra så att man lättare ser skillnader 

och likheter mellan dem.  

 

Sno catwalkstilen 

En lite liknande kategori som Dagens önskeoutfit fast här 

handlar det mer om en specifik designers outfit som bloggaren 

sedan hittar billigare varianter till. Exempelvis kan ett 

inlägg heta Sno Catwalkstilen – Chanel.
13
 

 

Sno stilen 

Även denna liknar Sno catwalkstilen samt Dagens önskeoutfit 

fast istället för designerkläder eller designerkollektioner 

handlar det nu om att kopiera hur en kändis har valt att klä 

sig. Det ges även här tips på prisvärda alternativ till de 

dyra designerkläderna som oftast bär. Exempel på rubrik kan 

vara Sno stilen – Alexa Chung.
14
 

 

                                                 
13
 http://linngustafsson.se/category/snocatwalkstilen.html, 23/4 - 2008, 

klockan 17.25 
14
 http://linngustafsson.se/category/snostilen.html, 23/4 – 2008, klockan 

17.32 

http://linngustafsson.se/category/snocatwalkstilen.html
http://linngustafsson.se/category/snostilen.html
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Jobb 

En kategori som inte återhittas i alla modebloggar men som 

finns i en del av de som jag har tänkt studera. Här handlar 

det om att bloggaren presenterar de olika jobb som hon har 

hjälpt till at styla eller på något sätt har medverkat i när 

det kommer till modetidningar så som Solo, Sofies Mode och 

liknande. Oftast består inlägget av bilder på uppslagen från 

tidningen och med en kort kommentar om att tidningen nu finns 

ute i handeln och att man genast (om man känner för det) ska 

springa iväg och köpa sig ett exemplar.  

 

Modeveckan 

En kategori som bara dyker upp några få veckor per år men när 

det väl händer så handlar det oftast om många inlägg i den 

kategorin. Det är precis som det låter, inlägg som på olika 

sätt behandlar det som sker under modeveckan, bloggarens 

tankar om de olika kollektionerna samt en hel drös med bilder 

från de olika visningarna.  

 

Pressveckan 

Detta är också en kategori som inte heller dyker upp så ofta 

utan bara några få veckor på år. Här handlar det om att 

bloggaren går runt mellan olika presskontor och får titta på 

de kommande klädkollektionerna från olika företag. Dessa 

inlägg är oftast väldigt bildbaserade och visar på bloggarens 

favoritplagg från det som komma skall. 

 

Genrebeskrivning – Den etablerade modetidningen  

Precis som med shoppingbloggen och modebloggen finns det några 

utmärkande drag för den etablerade modetidningen.  

 

Dels finns det två olika typer av modetidningar, en som mer 

fokuserar på mode och skönhet och en som mer fokuserar på 

livsstil. Gemensamt för de båda är dock att de ofta 

innehåller: 

 

Plocksida 
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En sida som innehåller olika typer av kläder och accessoarer 

som är nya för säsongen. Denna sida kan innehålla allt från 

dyra designplagg till budgetplagg. 

 

Modereportage  

Tidningarna innehåller ofta två olika modereportage, ett med 

dyrare designerkläder och ett med mer lättåtkomliga 

budgetvarianter. Det med dyrare designkläder är oftast taget 

från den utländska motsvarigheten eftersom vi i Sverige inte 

får in alla de stora kollektionerna från utländska designhus.  

 

Krönika 

Vissa tidningar har i början av sin modesektion en krönika 

från moderedaktören/modechefen där hon presenterar sina 

personliga favoriter och sina reflektioner kring det som tas 

upp i det aktuella numret av tidningen. I renodlade 

modetidningar finns oftast denna krönika längst fram i 

tidningen. 

 

Sno stjärnstilen 

Några tidningar, speciellt ”glossy weekly” har ofta reportage 

som handlar om hur du som läsare på ett billigt sätt kan 

återskapa en stil som någon kändis har. 

 

Olika tidningar – Olika reportage 

Självklart kan man inte dra alla tidningar över en och samma 

kam utan många tidningar har återkommande reportage som är 

speciella just för dem. Solo har till exempel reportagen ”Hej 

Modebloggare” och ”Modeskolan” som är speciellt för dem. 

Damernas Värld följer alltid upp sina längre modereportage med 

plocksidor där de visar hur du som läsare på ett enkelt sätt 

kan fixa stilen själv.  
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Tidigare forskning 

För att bättre kunna förstå mitt material är det viktigt att 

veta hur bakgrunden till bloggvärlden och den etablerade 

medievärlden ser ut men även vilka som befinner sig inom dessa 

arenor. 

  

De böcker som finns skrivna kring bloggar och bloggkulturen är 

tyvärr inte allt för många. De är dessutom inte några böcker 

som utger sig för att vara särskilt vetenskapliga utan som 

istället kan ses som en förklaring till hur bloggandet har 

uppkommit och hur du själv kan börja blogga. Bloggtider av 

Lars Våge, Erik Stattin och Gunnar Nygren är en av de få 

svenska böcker om bloggar och presenterar en övergripande bild 

av hur bloggvärlden har uppkommit och hur den fortsätter att 

utvecklas. Stora delar av boken handlar om hur du som läsare 

själv kan skapa din egna blogg samt hur du gör för att 

prenumerera på andra bloggar. Den med många andra böcker kan 

alltså ses som en manual till hur du ”lär känna bloggvärlden”. 

I Bloggtider blir det intressant för den här uppsatsen först 

när författarna börjar diskutera bloggens inblandning i 

medierapporteringen.  

 

Bland annat tas det upp att avsaknaden av en redaktionell 

process gör att bloggarna kan agera mycket snabbare och att 

förhoppningen finns att faktagranskning och kommentarer från 

andra läsare ska bidra till en mer sann bild av verkligheten. 

Frågan om trovärdighet är något som det har debatterats mycket 

när det kommer till frågan om vilken roll som bloggarna spelar 

i medielandskapet. Kan man lita på det som skrivs på nätet när 

det inte finns någon redaktör som har granskat texten? Det är 

en diskussion som även förts av bloggsfären och författarna 

till Bloggtider menar att många bloggar inte är nöjda med att 

ses som ett komplement till traditionell media utan vill ses 

som jämbördiga.
15
 Värdet på en bloggsfär, det som gör den 

                                                 
15
 Våge, Lars. Stattin, Erik. Nygren, Gunnar. Bloggtider, (2005), Stiftelsen 

Institutet för Mediestudier Stockholm s. 73-74 
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trovärdig, hänger mycket på hur stor den är och vilken sorts 

bloggar som ingår i den.  

 

Det behövs en balans av generalister och 

ämnessakkunniga, av länkare med en filterfunktion 

och mer essäistiska skribenter, och en blandning av 

politiska och ideologiska ståndpunkter.  

 

Våge med flera menar att det finns en ömsesidighet i 

relationen mellan bloggarna och de traditionella medierna, de 

ersätter inte utan kompletterar varandra. Journalister kan 

hitta nyheter hos bloggarna samtidigt som bloggarna tjänar på 

att omnämnas i media eftersom de då kan utöka sin läsarskara.
17

 

Bloggarna ersätter inte de stora traditionella medierna men de 

kan påverka deras dagordning och lyfta upp frågor i ljuset 

samtidigt som de har egen nytta utav det.
18
 

 

Det är just denna typ av problematik som är av intresse för 

den här studien. Bloggarna ska inte ses som något som ersätter 

de etablerade modetidningarna utan snarare som något som kan 

utmana dels innehållet men även karriärvägen till att bli 

modejournalist. Kan man genom en blogg ”ta en genväg” in i 

modejournalistiken? 

 

Ser man till svenska uppsatser som skrivits om modebloggare så 

finns det två stycken; kandidatuppsatsen ”Modets väktare” och 

”Modets frihetskämpar” – en kvalitativ studie om modebloggar 

av Cecilia Karlsson vid Karlstad universitet som publicerades 

under 2008
19
 samt magisteruppsatsen ”Mode är på modet” – en 

kvalitativ studie av fenomenet modebloggar av Maria Rydström 

vid Uppsala universitet som publicerades under 2007
20
.  

 

”Modets väktare” och ”Modets frihetskämpar” – en kvalitativ 

studie om modebloggar syftar till att undersöka hur Internet 

                                                 
16
 Ibid. s. 76 

17
 Ibid. s. 90 

18
 Ibid. s. 91 

19 http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:5711, 2/6 - 2009 

klockan 12.09 
20 http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:131673, 2/6 – 2009 

klockan 12.10 

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:5711
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:131673
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fungerar som en ”arena för alternativ offentlighet och för 

kommunikativa utövningar om mode-och skönhetsideal”
21
. Karlsson 

fokuserar i undersökningen på ”alternativa” modebloggar som 

hon menar skiljer sig från mängden. Dessa bloggar jämförs 

sedan med Sofi Fahrmans blogg Sofi and the city samt Ebba von 

Sydows blogg på tidningen Veckorevyns hemsida. Uppsatsen 

bygger på beskrivande och komparativa innehållsanalyser av sex 

modebloggar och kompletteras med en enkät som besvaras av ett 

antal utvalda modebloggare.
22
 

 

Syftet är att, genom att skapa en bakgrundsbild 

kring fenomenet modeblogg, få kunskaper om hur 

modebloggar upprättade av medieföretag samt privata 

och alternativa modebloggar skiljer sig åt. 

Undersökningen handlar in om att undersöka hela 

modebloggvärlden, utan enbar en del av den mer 

ingående, för att se hur Internet utnyttjas som 

arena, för alternativ offentlighet.  

 

Maria Rydströms ”Mode är på modet” – en kvalitativ studie av 

fenomenet modebloggar syftar till att bidra till ett ännu 

outforskat område, modebloggarna. Syftet är också att bidra 

med en diskussion om modebloggarnas roll i den svenska 

modebranschen. Teorin utgörs av kommunikationsteorier och 

teorier om Internet, mode, och informationsspridning som 

tillsammans med empirin ska bidra till förståelsen för 

modebloggarna. Som grund för uppsatsen ligger tre 

frågeställningar: 

 

 Hur gestaltar sig den framväxande genren ”modebloggar”? 

 Vilken roll har modebloggar i modebranschen och vilket 

inflytande har modebloggar på rådande trender? 

 Fungerar modebloggar som strategiska verktyg för att 

kommunicera ut varumärken och trender? 

 

                                                 
21 Karlsson, Cecilia, “Modets väktare” och “Modets frihetskämpar” – en 

kvalitativ studie om modebloggar, C-uppsats vid Karlstad universitet 2008, 

s. 2 
22 ibid 
23 ibid 
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Uppsatsen syftar inte till att täcka hela området modebloggar 

i Sverige utan avsikten med studien är ”att försöka 

karakterisera modebloggar utifrån ett antal modebloggar och 

bidra med en intressant diskussion till forskningen kring 

bloggar.”.
24
 

 

Journalisten och Bloggaren 

Konstantin Economou skriver i texten Representing politics – 

politicising journalism om förhållande mellan journalister och 

politiker, om hur de i vissa fall är kollegor samtidigt som de 

utnyttjar varandra för sin (eller arbetets) egna vinning. I 

texten tar Economou upp ett exempel mellan en journalist och 

en politiker som dricker ett glas vin tillsammans och 

politikern avslöjar då att han har nominerat sig till en hög 

post inom sitt yrke. Economous text fokuserar på hur 

journalisten sen hanterar de fakta som politikern gav honom 

och hur han sedan lägger upp sin artikel kring det. Hur 

positionerar sig journalisten i texten då den han/hon 

intervjuar är någon som han/hon har en slags kollegial 

relation till? Hur uppfattar läsaren artikeln?
25
 

 

Även om Konstantin Economous text behandlar relationen mellan 

journalister och politiker så känns den relevant att ta upp 

här. Relationen mellan journalisten och informanten blir 

intressant då man pratar om journalisten och bloggaren. Hur 

ser läsaren på en artikel som behandlar bloggare och mode när 

journalisten bakom artikeln själv befinner sig inom samma fält 

och är kollega eller konkurrent till personen den intervjuar? 

 

Journalistik, nätet och maktens ordningar 

I den relativt nya boken Journalistik, Nätet och maktens 

ordningar skriver författarna Anders R Olsson, Michael 

                                                 
24 Rydström, Maria, ”Mode är på modet” – en kvalitativ studie av fenomenet 

modebloggar, D-uppsats från Uppsala universitet 2007, s. 6 
25
 Economou, Konstantin, Representing politics - politisizing journalism; 

Exploring communicative dilemmas in the collegial relationship between 

Swedish journalists and politicians. Javnost - The Public; Journal of the 

european institute for communication and culture, vol 4, no 2 (1997) 
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Karlsson och Lars Ilshammar om den problematik som uppstår när 

nya publiceringsformer uppkommer på nätet och vilka 

konsekvenser detta får för journalistiken. I en texten skriven 

av Anders R Olsson, Internet: revolutionen som kört fast, tas 

problematiken med offentlighetsprincipen som uppstod i samband 

med uppkomsten av Internet. Men det är först mot slutet av 

Olssons text som det blir intressant och relevant om man ser 

till den text jag nu skriver. 

 

Under rubriken En-till-många, Många-till-många tar Olsson upp 

begreppet ”bloggosfären” och att den har växt sig så stor att 

den har blivit en maktfaktor, något han ställer sig kritisk 

till. Han menar att man inte kan kalla de svenska bloggarna 

för en maktfaktor av flera skäl, bland annat därför att det är 

så få av bloggarna som har ambitionen att påverka samhället i 

någon riktning alls eftersom ”de skriver om sig själva och sin 

verklighet – om skola, musik, mode, sport, kändisar eller 

specialintressen av andra slag.”
26
 Olsson menar att de bloggar 

som ”med något allvar skriver om politik- och samhällsfrågor”
27
 

knappt kan räknas i fyrsiffriga tal och knappast har större 

genomslag än insändarskribenter i landets tidningar. Han anser 

att insändaren har större genomslagskraft eftersom den 

rubriksätts och redigeras av en yrkeskunnig journalist och att 

den då lockar till läsning på ett sätt som bloggaren inte kan 

eftersom dennes texter ofta är långa och inte har det smidiga 

formatet som en insändare har.
28
 

 

Olsson påpekar dock att bloggen kan ses som ett komplement 

till journalistiken, men den kan inte på något sätt förändra 

journalistiken eller påverka de grundläggande värderingarna 

som journalistiken har. Han menar också att bloggen kan ses 

som en kanal för särskilt nischad journalistik som fokuserar 

på smala ämnesområden genom att etablera sig som rapportör för 

ett specifikt ämne. Sedan när det händer något inom det 

ämnesområdet kan journalister inom det han kallar en-till-

                                                 
26
 R Olsson, Anders. Karlsson, Michael. Ilshammar, Lars. Journalistik, nätet 

och maktens ordning (2007) Stiftelsen Institutet för mediestudier Stockholm 

s. 25 
27
 Ibid. 

28
 Ibid. 
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många-medier, alltså större dagstidningar, tv-kanaler och 

radiostationer, använda bloggen som källa.
29
 För redan 

etablerade journalister menar Olsson att bloggen kan användas 

som ett forum för extramaterial där de kan fördjupa och 

utveckla budskap på ett sätt som inte får plats i tidningar, 

radio eller tv. Men när dessa skribenter, som redan är 

etablerade i offentligheten har något riktigt angeläget att få 

ut väljer de inte bloggen utan använder sig då av de stora och 

traditionella mediekanalerna istället.
30
 

 

För att bloggen ska kunna komplettera journalistiken på fler 

sätt anser Olsson att språkområdets storlek har betydelse 

eftersom ju större språkområde desto större chans för 

bloggarna att samla en så stor läskrets att de blir attraktiva 

för annonsörer och därmed börja tjäna pengar. Han menar att 

det finns ett intresse hos tidningarna att hitta nya 

skribenter och att de bland annat genom tävlingar om ”bästa 

blogg” kan lyfta fram den möjligheten. Olsson menar även att 

det i USA finns medieföretag som anställer bloggare och att de 

då förvandlas till ännu en del i tidnings- eller tv-koncernens 

utbud, något som enligt honom inte har kommit till Sverige 

än.
31
 På den punkten håller jag inte riktigt med honom. Det 

finns många tidningar och tv-kanaler som har bloggare 

anställda hos sig, bland annat Elin Kling som skriver för 

kanal5.se och som jag tar upp mer om i Presenterande analys – 

del 1.  

 

Olsson avslutar med att konstatera att 

 

Ska en annan typ av journalistik än dagens 

produceras måste krav på denna journalistiks 

egenskaper diskuteras och småningom preciseras. 

Därefter måste klargöras vem/vilka som ska leverera 

denna annorlunda journalistik och – eftersom den 

inte lär uppstå ur tomma intet utan kommer att 

kräva tid och resurser att framställa – vem eller 

                                                 
29
 Ibid. s. 27-28 

30
 Ibid. s. 28 

31
 Ibid. s. 29 
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vilka som ska betala.  

 

I texten Interaktiv journalistik – en realitet? skriver 

Michael Karlsson om hur den nya tekniken öppnar upp för en ny 

typ av interaktivitet. Han menar att i och med uppkomsten av 

Internet så förändrades den monopolsituation som de stora 

medierna tidigare befunnit sig i. Tillträdet till den 

offentliga arenan var tämligen begränsat och uppdelningen av 

rollerna var tydlig – sändare producerar information och 

mottagaren konsumerar informationen. Men genom den nya 

interaktiviteten har de stora medieföretagen inte längre 

exklusivt tillträde till den offentliga arenan.
33
 

 

Karlsson skriver att skiftet från att journalistiken bedrivs i 

analogt medium till ett digitalt får ett antal forskare att 

fundera över om interaktivitet på något sätt ska inkluderas i 

definitionen av journalistik. 

 

Den grundläggande logiken i resonemanget är att 

journalistik sannolikt återspeglar karaktären på 

det medium vari den bedrivs. Ett enkelriktat medium 

kommer således att innehålla en enkelriktad 

journalistik som inte behöver förhålla sig till 

interaktivitet utan det ses som fullt naturligt att 

medierna talar och publiken lyssnar.  

 

Vidare menar han att det finns tre tänkbara utvecklingsmönster 

kopplade till interaktivitet: 

 

1. Interaktivitet som hot mot journalistiken som profession 

Det har länge varit så att journalister i etablerade medier 

har haft en exklusiv tillgång till den offentliga arenan på 

grund av mediets karaktär, kostnader och lagar som reglerar 

tillträdet. Medier har alltså definierat de frågeställningar 

som getts tillträde till den offentliga arenan. Men genom 

Internet blir stora delar av befolkningen tänkta producenter 

till information, både på egna sajter så som bloggar och 

                                                 
32
 Ibid. s. 30 

33
 Ibid. s. 36-37 

34
 Ibid. s. 38 
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hemsidor och på etablerade mediers sajter – i den utsträckning 

som medierna tillåter detta. Alltså blir mediernas monopol 

hotat av den publik de riktar sig till och journalister 

utsätts för konkurrens från alla möjliga håll på alla möjliga 

sätt, istället för att bara konkurrera med andra medieföretag.  

 

Detta kan i sin tur leda till att journalisternas 

yrkesidentitet hotas eftersom alla typer av professioner 

kräver något slags monopol på kunskap eller tekniker och 

kunskapsmonopolet för journalister har styrts genom det 

exklusiva tillträdet till den offentliga arenan. I och med de 

digitala kommunikationsverktygen är det monopolet som 

bortblåst både utifrån att vem som helst kan publicera sig och 

att nyhetssajterna i teorin kan ersätta journalistproducerat 

material med läsarproducerat.  

 

Journalistiskt arbete kan dock i princip vem som helst utföra, 

och det krävs inte heller något speciellt förkunskapskrav 

vilket det oftast gör inom andra professioner. Karlsson 

skriver att ett troligt sätt att särskilja sig och försvara 

sig mot denna gränsuppluckring är att införa inträdesprov, 

olika kvalitetsstämplingar, insignier och auktorisering. Han 

menar också att utmärkelsen ”Det stora journalistpriset” 

förmodligen kommer att bli ännu mer prestigefullt eftersom det 

skiljer agnarna från vetet.
35
 

 

2. Interaktivitet som bidragande till upplyst 

medborgarjournalistik 

Då de etablerade medierna haft monopol över den offentliga 

arenan har det gjort det logiskt att tänka att de är ansvariga 

för att vara förmedlare av högkvalitativ information. Internet 

har blivit demokratiserande och möjliggjort en offentlig 

diskussion mellan exempelvis producenter och konsumenter av 

nyheter. Karlsson skriver att olika former av 

medborgarjournalistik diskuteras och främst präglats av vad 

läsaren kan bidra med i nyhetsutbudet. En stor fråga menar han 

dock är vilken kvalitet medborgarproducerade nyheter har. Hur 

                                                 
35
 Ibid. s. 39-41 
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sållar man den informationen, som kan skifta i kvalitet, som 

läsare kommer med? De etablerade medieföretagen står alltså 

inför en stor utmaning konstaterar Karlsson, hur kan man 

säkerställa kvaliteten i nyheterna, och därmed sitt eget 

existensberättigande, när publiken och en rad olika 

särintressen är med och producerar innehållet?
36
 

 

3. Interaktivitet drar journalistiken bort från information 

och till spekulation 

Karlsson menar att ett framträdande fenomen inom 

nyhetsjournalistiken är så kallade pseudohändelser där olika 

aktörer slåss om mediernas uppmärksamhet och 

verklighetsdefinitioner. Ett av de viktigaste dragen hos en 

pseudohändelse är att fokus skiftas från ”vad?” till ”varför?” 

och Karlsson menar att detta i förlängningen leder till en 

högre grad av ambivalens och ökar utrymmet för spekulationer.
37
  

 

Vidare skriver han att när det blir viktigt att producera 

innehållet så kostnadsbesparat som möjligt för att dra så stor 

publik som möjligt så finns risken att man tänker mer på att 

få en bra ”story” istället för att ta reda på vad som är sant 

eller inte. Följden blir att nyhetsmedierna blir mer upptagna 

med att kommentera händelser än att samla information om dem.  

 

Interaktiviteten, menar Karlsson, kommer då att vara ett 

utmärkt verktyg för att få publiken och läsarna att på olika 

sätt delta i denna spekulation men även fungera som ett 

mätinstrument för att se hur intressant publiken och läsarna 

tycker att den aktuella nyheten är.
38
  

 

Allt detta baseras på den kommersiella logiken att 

innehåll är en vara i sig som ska säljas till 

publiken och att publikens uppmärksamhet sedan kan 

säljas till annonsörer.  

 

                                                 
36
 Ibid. s. 41-42 

37
 Ibid. s. 43 

38
 Ibid. s. 44 

39
 Ibid. 
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Det viktigaste i en kommersiellt driven interaktiv 

journalistik kan alltså vara frågeställningen om den här 

nyheten aktiverar våra läsare på hemsidan? Är svaret ja, 

fortsätt med nyheten och om svaret är nej, släpp den.  

 

I detta scenario kan läsardeltagandet bli en slags 

ond cirkel, ett engagemangets eller intressets 

paradox. Desto mer läsarna engagerar sig i frågan 

desto mindre informerade blir de, likt ett tuggummi 

som tappar smak ju mer man tuggar på det.   

 

Karlsson konstaterar alltså att interaktiviteten kan förändra 

journalistiken men för att detta ska hända krävs det att de 

etablerade medieföretagen använder sig av interaktiva 

funktioner i samband med nyheter. Annars uppstår en situation 

där journalistiken visserligen är bedriven i interaktiva 

medier men att kommunikationen är enkelriktad. Karlsson menar 

också att det finns många spekulationer om hur 

interaktiviteten kan och borde blir men färre undersökningar 

om hur det faktiskt är.
41
 Karlsson har därför själv valt att 

göra empiriska studier över hur interaktiviteten ser ut på 

några av de stora svenska nyhetstidningarnas hemsidor under 

åren 2005 – 2007 och de siffror han fått fram visar att 

interaktiviteten har en högst påtaglig närvaro i den svenska 

nyhetsjournalistiken. De användare som surfar in på sidorna 

kommer att erbjudas någon typ av interaktivitet i sju av tio 

nyheter. Den mesta delen av interaktiviteten utgörs av att det 

går att skicka e-post till artikelförfattaren vilket är en 

ganska begränsad typ av interaktivitet och Karlsson 

konstaterar att det inte handlar om någon möjlighet att 

offentligt kommunicera det man har att säga.
42
 

 

I undersökningen konstaterar även Karlsson att det än så länge 

inte finns någon nyhet där än enskild läsare än så länge har 

ersatt en journalist. Det finns dock olika sätt för läsaren 

att påverka och bidra till nyheten. Ett sätt är att skicka in 

bilder om man upplevt ett rån eller en olycka av något slag. 

                                                 
40
 Ibid.  

41
 Ibid. s. 45 

42
 Ibid. s. 45-48 
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Karlsson påpekar dock att det sedan länge har funnits 

möjlighet för läsaren att tipsa om nyheter och bidra med 

bilder men i och med interaktiviteten så är sannolikheten stor 

att läsarna tar en större roll och journalisterna en mindre 

roll vid produktionen av nyheter. En annan möjlighet för 

läsaren att bidra är genom kommentarfunktionen som många 

tidningars hemsidor har. Det innebär att läsaren kan 

kommentera artikeln och se det publiceras i direkt anslutning 

till artikeln.
43
  

 

Avslutningsvis funderar Karlsson över hur morgondagens 

interaktiva journalistik kan se ut och menar att ett troligt 

scenario är att journalister och bloggare kommer att 

samexistera sida vid sida på olika sätt. Han menar även att 

det är den egentliga formen av interaktivitet då olika parters 

texter möts och ställs mot varandra.
44
  

 

Journalisternas profession är hotad eller 

åtminstone under omvandling. Med andra ord finns 

flera som kan förlora på sakernas nya tillstånd. 

Dessutom finns en del frågetecken kring vilken 

kvalitet det blir på journalistiken som helhet i 

interaktiva medier vilket lär oroa diverse 

forskarkretsar.  

 

I texten I avbloggningens tid, skriver Lars Ilshammar om att 

det vore förhastat att inte se bloggen som en förnyare av 

journalistiken och det offentliga samtalet. Han menar att vi 

överskattar den nya tekniken i det korta perspektivet men 

underskattar den i det långa.  

 

Att på underlag av några pionjärårs tämligen 

osorterade erfarenheter fälla kategoriska domslut 

över bloggar och andra interaktiva medier är därför 

knappast meningsfullt.  
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Att betrakta nya medieformer som konkurrenter till gamla 

etablerade är ett av de fel som görs och Ilshammar menar att 

diskussionen om bloggar som pågår nu är densamma som pågick 

när radion och televisionen uppkom. Men ser man på det i 

längre perspektiv så ersätter inte nya medier de gamla utan de 

kompletterar och förbättrar istället varandra för att över tid 

ingå i ett slags symbiotiskt förhållande.
47
 

 

Han menar också att vi i takt med den digitalisering som skett 

i samhället nu har svårt att hitta ett medieföretag som enbart 

sysslar med en slags publiceringsform. Flerkanalspublicering, 

där innehåll kan flyta fritt fram mellan webb, papper och eter 

har blivit en självklarhet och något som har förändrat 

journalistens arbete.
48
  

 

Ett yrke på glid 

Medieforskaren Gunnar Nygren skriver i boken Yrke på glid – Om 

journalistrollens de-professionalisering om vad som händer med 

journalisternas yrkesroll när medievärlden förändras. 

 

Yrke på glid ger en övergripande bild över hur journalistiken 

har studerats och hur den ses av de yrkesverksamma 

journalisterna idag. I boken ger Nygren bland annat en 

tillbakablick på hur journalistyrket har betraktats genom året 

till hur det ser ut idag. Den mesta av faktan som presenteras 

har sitt ursprung i undersökningar hos Journalistförbundet och 

kan alltså inte sägas ge en heltäckande bild över hur det ser 

ut bland journalisterna idag. Nygren beskriver att det inom 

Journalistförbundet idag pågår en diskussion om vad en 

journalist faktiskt är då yrket och möjligheterna inte ser ut 

som de gjorde förut i på grund av den webbutveckling som 

skett.
49
 Förutom de undersökningar som har gjorts refererar 

Nygren även till studier som gjorts vid JMG/Göteborgs 

Universitet och JMK/Stockholms Universitet. 
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I Yrke på glid finns det många tips för den som är mer 

intresserad av journalistiken som forskningsobjekt och för den 

som vill veta mer om journalistik och forskning om det 

föreslår jag att man läser boken. 

 

Sammanfattning – Tidigare forskning 

I detta kapitel framgår det alltså att det finns en förväntan 

och en syn på vad bloggarna är och vad de tillför 

journalistiken. I Journalistik, nätet och maktens ordningar 

skriver författarna att det finns olika fördelar och nackdelar 

med bloggarnas uppkomst och syftar då främst på den 

interaktivitet som de menar uppstår mellan läsarna och 

skribenterna. Men kan man se modebloggarna som en del av 

interaktiviteten mellan tidningarna och läsarna? Det pågår 

just nu en kamp mellan modebloggare och modejournalister om 

just rollen som modejournalist där de nuvarande 

modejournalisterna nu måste försvara sin etablerade ställning 

mot de nykomlingar som modebloggarna är. 

 

Det som tagits upp i detta kapitel är till stor del exempel på 

hur medieforskningen sett ut i Sverige och hur synen på 

journalistiken och bloggarna ser ut bland några av Sveriges 

medieforskare. Men då denna studie inte syftar till att vara 

inom fältet för medieforskning utan mer kan ses som en 

sociologisk studie ska vi nu gå över till att mer fokusera på 

teorier kring mode, kulturella klasser och den personliga 

framställningen av sig själv och sin identitet. Detta görs 

genom att presentera några klassiska texter från sociologerna 

Pierre Bourdieu och Erving Goffman för att genom dessa visa på 

likheterna och motsättningarna mellan modebloggarna och 

modejournalisterna. 
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Teori och Metod 
 

Haute couture – fältet erhåller sin struktur genom 

att den särskilda art av kapital, som både står på 

spel i konkurrensen i fältet och är betingelsen för 

att få delta i denna konkurrens, är ojämnt födelat 

mellan de olika modehusen. De distinktiva 

kännetecken för de olika produktions- och 

cirkulationsinstitutionerna, liksom de strategier 

de tillämpar i kampen sinsemellan, beror på de 

positioner de intar i denna struktur.  

 

Pierre Bourdieu skriver i den numera klassiska texten 

Modeskaparen och hans märke från 1974 att det inom fältet av 

modeföretag finns en motsättning mellan de som vid en viss 

tidpunkt dominerar, hans exempel Dior och Balmain, och de 

företag som har tagit upp konkurrensen mot de etablerade, hans 

exempel Paco Rabanne och Ungaro. De gamla mot de nya. Eller 

som Bourdieu uttrycker sig i texten Haute couture och 

finkultur så har de etablerade en bevarandestrategi som syftar 

till att dra nytta av redan existerande kapital medan 

nykomlingarna använder sig av omstörtningsstrategier för att 

komma åt de etablerades kapital.
51
  

 

På samma vis kan man se på modebloggarna mot 

modejournalistiken där bloggarna utmanar de traditionella 

synsätt på modejournalistik som reproduceras hos tidningar och 

som blir allt mer ifrågasatt. Bourdieu skriver att de 

etablerade modeskaparna vill behålla och utnyttja en gammal 

och etablerad kundkrets medan de nya hoppas kunna värva nya 

kunder ”genom en konst som utger sig för att vara ’inom 

räckhåll för massorna’”.
52
 Även här är parallellerna till 

modebloggar och modejournalistik tydlig om än inte 

övergripande för alla tidningar eller bloggar. På samma vis 

som det finns modebloggar som riktar sig till ett mer insatt 

klientel finns det tidningar som vänder sig till den stora 
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52
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massan och som inte kräver en viss typ av förförståelse av 

mode för att läsas.  

 

I kampen för att komma in i fältet menar Bourdieu att man 

måste erkänna var kampen står samtidigt som man måste erkänna 

de gränser som man inte får överskrida om man inte vill 

uteslutas ur spelet. Vilket leder till att den interna kampen 

endast kan ske genom partiella revolutioner som kullkastar 

hierarkin men inte spelet i sig. Bourdieu påpekar dock att 

varje fält har sina egna revolutionsformer som står i ett 

visst förhållande till externa förändringar. Att en specifik 

revolution är en synkronisering av en intern revolution och 

något som sker utanför fältet, i den omgivande världen.
53
 

Bourdieus exempel är modeskaparen Courrèges som istället för 

mode talar om en livsstil och har en ”spontan smak” som är 

skapad av vissa sociala villkor och som gör att han bara 

behöver följa sin smak för att tillfredställa ett nytt 

borgarskap som överger en viss etikett, i Bourdieus fall 

modeskaparen Balmains kreationer, som beskrivs som mode för 

gamla kvinnor.
54
  

 

Courrèges gör en specifik revolution inom ett 

specifikt fält, eftersom logiken i fältets interna 

distinktioner lett honom till att finna något som 

redan existerade utan för fältet.   

 

I förhållandet mellan modebloggar och modejournalister kan man 

se ovanstående som ett sätt att förstå hur de två samverkar 

och för sin kamp. Att det som sker är förändringar inom fältet 

för modejournalistik och inte inom journalistiken som stort.  

 

Inom modets, liksom alla andra fält, är det nykomlingarna som 

satsar gentemot utmanade. De som dominerande behöver inte 

utmärka sig på samma sätt, de behöver inte framhäva sig själva 

för att visa att de har vunnit eftersom det snarare skulle 

vara ett sätt att bekänna sin svaghet.
56
 Nykomlingarnas 
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strategi för att utmärka sig själva går ofta ut på att bryta 

några av de invanda mönster som finns i skapandet av mode, 

till exempel genom att introducera färgsammansättningar och 

materialkombinationer som tidigare varit uteslutna att 

använda. Denna strategi håller sig dock fortfarande inom 

konvenansens ramar och ifrågasätter inte själva spelet och 

dess regler. Bourdieu menar att nykomlingarna står för 

friheten, fantasin och det nya och ungdomliga medan de 

dominerande söker efter det konstnärliga ”i ett förkastande av 

det sökta och effektfulla, dvs. i den dubbla negationen, 

litotesen, the understatement, ’balansen’ och 

’raffinemanget’”.
57

  

 

För de dominerande handlar det om att upprätthålla synen av 

det traditionella och vackra, att ta avstånd ifrån 

nykomlingarnas effektsökeri och stå för måttfullheten, 

elegansen och anorna som finns i de gamla modehusen.  

 

På samma sätt som det inom modets fält är nykomlingarna som 

står för det ungdomliga och nytänkande kan man se på 

förhållandet mellan modebloggarna och modetidningarna. Sedan 

länge har de etablerade modetidningarna setts som den primära 

källan till nyheter inom ämnet och som den man hämtar 

inspiration från. I och med modebloggarnas allt mer etablerade 

position som inspirationsskapare och nyhetsförmedlare har 

tidningarna dock fått tänka om. Då bloggarna skapar nya sätt 

att presentera produktnyheter och nya sätt att skriva om mode 

blir det monopol som tidningarna tidigare haft utmanat. Nu får 

en viss typ av modetidningarna istället upprätthålla bilden av 

”den seriösa” och ”den etablerade” modejournalistiken där 

lyxiga modereportage och artiklar om designers blir allt 

viktigare än produktnyheter. På samma sätt som man inte kan 

säga att de etablerade modehusen blir utkonkurrerade av de nya 

kan man inte säga att modetidningarna blir utslagna av 

modebloggarna. Det handlar för tidningarna mer om att hitta 

nya sätt att bedriva sin journalistik på. 
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Bourdieu citerar en text från Le Nouvel Observateur från den 

18 oktober 1971 där det står att modets fält kan ses som att 

de dominerande håller sig till höger och nykomlingarna till 

vänster, som de konservativa och de revolutionära och att det 

i detta fält även finns en center, en neutral position som i 

detta fall representeras av Yves Saint – Laurent vars design 

lyckas förena kvaliteter från de båda sidorna och anpassa sitt 

mode till alla slags kvinnor.
58
 

 

En center mellan modebloggarna och modejournalisterna skulle 

kunna vara den bloggande modejournalisten som även den lyckas 

förena kvaliteter från båda sidorna. Den bloggande 

modejournalisten kan ses som ett försök från tidningarnas sida 

att anpassa sig till alla slags kvinnor som kan vara 

intresserade av modejournalistik. Vill man ha en djupare 

analys av modet idag kan man välja modetidningen, vill man ha 

en lättare typ av modejournalistik som mer handlar om 

produktnyheter väljer man modebloggen och vill man ha en 

blandning av reflektioner kring mode och produktnyheter kanske 

man väljer modejournalistens blogg. 

 

Den kamp för dominans som finns inom fältet för mode menar 

Bourdieu leder till att nykomlingarna ifrågasätter de mallar 

för produktion och värdering som skapats av de dominerade 

modeskaparna. Den revolution som uppstår när mallar och 

tillämpningar ifrågasätts leder till att de gamla principerna 

för skapande av mode ifrågasätts och framstår som något 

gammaldags och passé.
59
  

 

”Att diktera modet”, är inte bara att göra förra 

årets mode urmodigt, utan det är också att göra 

deras produkter urmodiga vilka dikterade modet året 

innan och alltså beröva dem auktoriteten över 

modet. Nykomlingarna, dvs de yngstas, strategier är 

ägnade att förpassa de äldsta till det förgångna.  
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Kan man säga att detsamma gäller för förhållandet mellan 

modebloggar och modejournalister? Till viss del ja, då en 

gammal typ av modejournalistik ifrågasätts i och med 

modebloggarna och deras skrivsätt och framtoning. Att diktera 

modejournalistiken handlar inte om att göra förra årets ämnen 

passé så som citatet ovan uttrycker sig. Att diktera 

moderjournalistiken handlar till viss del nu om vem som 

skriver om modet och vem man skriver för. Det blir allt 

vanligare att modebloggerskor dyker upp på modevisningar som 

tidigare bara var för de etablerade och välkända 

modejournalisterna och det är inte heller ovanligt att kända 

modebloggerskor rapporterar för diverse kvällstidningar där 

deras syn kan ses som den nya och mer allmängiltiga synen på 

mode. Detta kan man även koppla samman till det som Bourdieu 

skriver om haute couture och prêt – à – porter. Haute couture 

är den finaste typ av mode som finns men allt eftersom 

bourgeoisien livsstil förändrades så förändrades även modet 

med den och därmed skapades prêt – à – porter, en enklare och 

mer lättåtkomlig typ av mode. Fortfarande dyrt i jämförelse 

med de stora kedjornas kollektioner men en stil som mer passar 

”det stor massorna”.
61
 På samma sätt kan man se på 

modebloggarna och modejournalistiken. En förändring har skett 

eftersom efterfrågan idag ser helt annorlunda ut än för några 

år sedan. Därmed inte sagt att modetidningen, eller haute 

couturen, är utdöende. Är det en förhandling av positioner? 

Eller är det något fundamentalt annorlunda som kan handla om 

att en annan grupp än den legitimerade, en ny grupp som kommer 

in och tar sig utrymme i fältet? Detta gör att vi måste rikta 

fokus på bloggarna. Vilka är de och hur jobbar de? 

 

Det sociala rummet och dess omvandlingar 

I den lika klassiska texten Det sociala rummet och dess 

omvandlingar skriver Pierre Bourdieu att 

 

När individer sammanförts till en klass som 

konstruerats med utgångspunkt från ett särskilt 

förhållande (ett i särskilt hög grad bestämmande 
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förhållande), bär de – förutom relevanta egenskaper 

som ligger till grund för deras klassificering – i 

själva verket alltid med sig sekundäregenskaper, 

vilka på så sätt smugglas in i förklaringsmodellen. 

Det betyder att en klass eller en klassfraktion 

inte bara definieras av sin position – fastställd 

genom kriterier som yrke, inkomst, utbildningsnivå 

– inom produktionsförhållandena. Den definieras 

också av en bestämd könsfördelning, en bestämd 

fördelning i det geografiska rummet (som aldrig är 

socialt neutralt) och av en hel mängd 

kompletterande karaktäristika.   

 

Vad kan det här då säga oss om förhållandet mellan 

modebloggaren och modejournalisten? Ser man på modebloggarna 

och modejournalisterna som två skilda ”klasser” eller grupper 

som hör till samma fält men som har olika positioner, blir 

detta i hög grad ett intressant citat. Hur kan deras 

praktiker, positioner och därmed definitioner utvecklas inom 

ett fält där situationen just nu står under utveckling och 

förändring? 

 

Genom att jämföra praktiker hos agenter som vid en 

given tidpunkt besitter samma egenskaper och intar 

samma sociala position men har olika ursprung, 

genomför den statistiska analysen en operation som 

är analog med vardagsuppfattningens sätt att 

identifiera uppkomlingarna och de deklasser i en 

grupp med ledning av de subtila tecken i manér och 

hållning vilka förråder effekten av 

existensbetingelser skilda från den modala banan 

inom gruppen i fråga.  

 

Det sociala rummet beskrivs av Bourdieu som en karta över den 

franska arbetar- och överklassen där distinktioner pekar på 

klasskapital och kulturellt kapital i förhållande till 

varandra och detta i sin tur bestämmer var på kartan personen 

hamnar.
64
 Klasserna existerar enbart i förhållande till 

varandra och sin inbördes likheter och olikheter. Kartan visar 

på vissa förutsägbara kontakter och avstånd mellan klasserna, 
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alltså vilka som har större sannolikhet att mötas i 

samförstånd och vilka som kommer att ha olikartade positioner 

och synsätt.
65
 

 

Man kan genom att använda sig av Bourdieus sociala rum 

identifiera var olika personer befinner sig klassmässigt men 

även se hur de tagit sig till den positionen. 

 

Individernas förflyttningar inom det sociala rummet 

sker inte av en slump, eftersom dels krafterna som 

strukturerar detta rum övar inflytande också på 

individerna (via exempelvis de objektiva 

eliminerings- och orienteringsmekanismerna), dels 

individerna själva har sin egen tröghet – det vill 

säga sina egenskaper – att sätta emot fältets 

krafter, egenskaper som finns i förkroppsligat 

tillstånd som dispositioner eller i objektiverat 

tillstånd i tillgångar, examina och titlar, etc. 

Mot en bestämd nedärvd kapitalvolym varar ett 

knippe ungefär lika sannolika banor som leder till 

ungefär likvärdiga positioner. Detta är det fält av 

möjligheter som objektivt erbjuds en bestämd agent. 

[…] Det råder således mycket starka samband mellan 

å ena sidan de sociala positionerna, å andra sidan 

innehavarnas dispositioner, eller, vilket går på 

ett ut, de banor som lett fram till innehavet av 

positionerna. Följaktligen utgör den modala banan 

en integrerad del av de system av faktorer som är 

konstitutiva för klassen (ju mer utspridda banorna 

är, som inom småbourgeoisien, desto svårare är det 

att förklara praktikerna med hänvisning till en 

viss position vid en given tidpunkt).  

 

Bourdieu menar att de dispositioner som knyts till en viss 

position och som till synes verkar vara perfekt anpassade till 

den positionens krav beror på de mekanismer som orienterar 

personen mot positioner som den redan i förväg är anpassad 

till. Han menar att man i förväg antingen kan känna sig skapad 

för en ställning och att man upplever en slags ”kallelse” till 

                                                 
65
 Andersen, Heine. Kaspersen, Lars Bo (red), Klassisk och modern 

samhällsteori (2000) Studentlitteratur Lund s. 409 
66
 Ibid. s. 257-258 



  33 

   

den eller att det uppfattas man så av dem som redan innehar 

den ställningen.
67
 

 

Ser man till förhållandet mellan modebloggare och 

modejournalister kan man ställa sig frågande till hur en karta 

över deras positioner skulle kunna se ut? Och kan man genom en 

sådan karta skapa en överblick över relationer och 

karriärvägar för dessa bloggare? 

 

Olika typer av kapital 

I Bourdieus sociologi finns fyra olika typer av kapital: 

ekonomiskt kapital, kulturellt kapital och social kapital samt 

det symboliska kapitalet. Det ekonomiska kapitalet står för 

pengar och materiella resurser, det kulturella kapitalet står 

för utbildning men innebär även att man behärskar den legitima 

kulturens koder. Detta innebär att de med kulturellt kapital 

har både hemma och i skolan lärt sig att tolka kulturens 

referenssystem och skaffat sig tillräckligt med kunskaper om 

historia, språk, politik och liknande för att kunna träda in i 

samhällets maktsfär. Med socialt kapital åsyftas de resurser 

som en aktör har till följd av att han eller hon är medlem av 

en viss grupp. Genom att tillhöra en mäktig släkt eller genom 

att ha gått på en prestigefylld skola skapas ett 

tillhörighetsförhållande som ger personen i fråga ett 

användbart nätverk av kontakter. Det symboliska kapitalet kan 

beskrivas som en övergripande kapitalform som de tre andra 

kapitalformerna förvandlas till när de uppfattas som legitima 

på en specifik arena. Detta innebär att en viss egenskap eller 

färdighet kan fungera som symboliskt kapital på en speciell 

social arena utan att behöva göra det på en annan social 

arena.
68
 

 

Ser man till modebloggarna och modejournalisterna kan de här 

typerna av kapital vara intressanta att komma ihåg. Kan man 

dela upp modebloggandet och modejournalistiken på samma sätt? 

Och vilka typer av kapital skulle i så fall träda fram? 
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Tron på rollen – olika typer av fasader 

Lars Holmberg tar i boken Teorier om mode – stil som 

historiskt och teoretiskt objekt upp en rad klassiska 

sociologiska texter för att sedan appliceras dessa teorier på 

modehistorien. Bland annat använder han sig av Erving Goffmans 

klassiska bok Jaget och maskerna och menar att den med fördel 

kan användas vid studier av just mode.  

 

Från Goffmans bok tar Holmberg upp de metoder som individer 

använder sig av för att upprätthålla det intryck de vill ska 

råda vid deras framträdande och för att närmare se hur dessa 

framträdanden upprätthålls delar han upp de i fyra kategorier 

1. Framträdanden, 2. Regionbeteende, 3. Diskrepanta roller, 

kommunikation i strid med rollgestaltningen och 4. Konsten att 

styra intryck. 

 

I den första kategorin framträdanden, som är mest intressant 

för den här uppsatsen, tar Goffman upp två extremfall: dels 

där en individ är helt och håller duperad av sitt eget 

beteende eller en individ har en cynisk inställning till sin 

roll. Detta ger varje roll en uppsättning alldeles egna 

säkerhets- och försvarsmekanismer. Goffman menar att vi kan gå 

in i våra roller så mycket att vi själva börjar tro på den 

individ vi framställer.
69
 Som exempel på Goffmans teorier tar 

Lars Holmberg upp modeskaparen Coco Chanel som gillade att 

överdriva och frisera bilden av sig själv. Holmberg menar dock 

att det är svårt att veta om hon till slut gick på sina egna 

lögner eller om hon snarare kunde beskrivas som den cyniska 

som hela tiden var medveten om sitt spel.
70
 ”Det hon ville 

förändra eller upprätthålla var fasaden eller den expressiva 

utrustning av standardbegrepp som individen medvetet eller 

omedvetet använder sig av under ett framträdande.”
71
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Fasaden har olika standardingredienser och kan till exempel 

handla om inramningen som inbegriper möbler, dekor och en rad 

olika bakgrundsinslag. Holmberg menar att teorin med fasaden 

blir synnerligen betydelsefull i fallet med klädskaparen när 

det gäller hur till exempel butiken inreds vilket Holmberg 

menar i förlängningen blir betydelsefullt för hur vi uppfattar 

klädmärket.  

 

Det finns även något som Goffman kallar för en personlig fasad 

och som inbegriper kläder, kön, hållning, etnisk härkomst, 

utseende, talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande. Hos 

den personliga fasade är vissa saker lättare att förändra så 

som kläder, gester och ansiktsuttryck medan kön och etnicitet 

är ganska stabila delar. Vidare kan man dela upp den 

personliga fasaden i uppträdande och manér där uppträdande 

handlar om social status och manér om interaktionen som den 

agerande räknar med att spela. Dessa två förväntas 

överensstämma men detta är inte alltid fallet. Holmberg tar 

som exempel upp en aggressiv expedit och menar att denna 

utmanar överenskommelsen eller definitionen av situationen i 

avseende på hur en expedit förväntas behandla en kund.
72
  

 

Holmberg skriver vidare att olika fasader tenderar att bli 

institutionaliserade och ger upphov till stereotypa roller och 

att detta kan drabba många yrkeskategorier och gäller i allra 

högsta grad modebranschen där det finns flera stereotypa 

roller som i princip drabbar alla som rör sig på modescenen. 

Som exempel menar Holmberg att en designer på en viss nivå 

förväntas har en speciell roll gentemot inköpare, 

modejournalister och en rad andra i modevärlden.
73
 

 

Goffman menar att fasaden blir en kollektiv 

representation. Vi finner ofta att det finns en 

speciell roll i olika yrken och att den redan finns 

där innan vi börjar arbeta. Detta gäller en rad 

olika yrken och sociala situationer i samhället och 

det är nästan förvånande hur sällan vi möter 

människor som bryter eller avviker från dessa 

                                                 
72
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73
 Ibid. s.171 
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kollektiva representationer, vilket i modebranschen 

är en förutsättning för att lyckas, men inte för 

mycket. Det ligger i själva klädmodets natur att 

vara något utstickande i förhållande till andra, 

men bara så mycket att det inte verkar konstigt.  

 

Ser man modebloggare och modejournalister så kan teorin om 

fasaden och då framförallt den personliga fasaden och den 

kollektiva representationen te sig ganska intressant. Kan det 

vara så att man som modebloggare och modejournalist behöver gå 

in i en speciell roll för att lyckas inom modejournalistiken? 

Hur kan dessa roller se ut? Och på vilket sätt skiljer de sig 

från varandra?  

 

Sammanfattning – Teori och metod 

Den första delen av detta kapitel Modeskaparen och hans märke 

används för att ytterligare förstå fältet och lyfta fram de 

olikheter och motsättningar som finns mellan modebloggarna och 

modejournalisterna. De andra delarna, Det sociala rummet och 

dess omvandlingar, Olika typer av kapital samt Tron på rollen 

– olika typer av fasader beskriver nödvändiga verktyg för den 

kommande analysen. 

 

Genom att använda mig av Pierre Bourdiues teorier kring det 

sociala rummet samt de om olika typer av kapital vill jag visa 

på vilken typ av kapital man behöver som modebloggare och hur 

man sedan kan använda sig av dessa för att klättra på en 

karriärstege. Denna karriärstege har jag valt att rita upp 

genom att göra en förenklad version av Bourdieus karta över 

det sociala rummet. Jag väljer även att använda mig av Erving 

Goffmans teorier kring olika typer av roller. Detta för att 

ytterligare visa på hur de olika bloggarna gör för att 

legitimera sig själv och den blogg de skriver.  

 

                                                 
74
 Ibid. 
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Bloggaren: Vardags- och yrkesrollen – en 

presenterande analys 

Inom modebloggarnas värld finns, om man hårdrar det två olika 

berättarsätt. Det ena, som har ett mer vardaglig perspektiv, 

handlar om unga kvinnor oftast i 16-17 års ålder som använder 

bloggen som en slags dagbok där de definierar sina liv utifrån 

shopping, smink, intressen och vänner. Det finns ingen uttalad 

ambition med bloggen utan den är mer ett forum för bekräftelse 

och gemenskap med likasinnade. Den andra kategorin som ofta 

påträffas har mer fokus på yrkesrollen som skribenten har och 

där finner vi en något äldre målgrupp. Det handlar fortfarande 

till största delen om unga kvinnor men det befinner sig nu i 

målgruppen 20-30 år som ser bloggen som en del av sitt arbete, 

eller till och med som sitt arbete. De befinner sig alla inom 

modevärlden på något sätt, ofta arbetar de som redaktörer, 

journalister eller stylister på olika tidningar i Sverige och 

bloggen cirkulerar till största delen om deras arbete för 

olika tidningar. Men vi får även ta del av deras vardag, dock 

i något mindre utsträckning än vad som erbjuds i den tidigare 

kategorin. I den andra kategorin finner vi alltså ett antal 

bloggar som är mer sammanlänkade än de som återfinns i den 

första. Visserligen handlar det fortfarande om enskilda 

bloggar men det som är annorlunda här är att kvinnorna som 

skriver dessa bloggar är vänner med varandra, i vissa fall 

jobbar tillsammans och frekvent omnämner varandra i sina 

bloggar.  

 

Det vardagliga perspektivet 

Blondinbella75 

På sidan kan man läsa om Isabella Löwengrip som driver 

bloggen: ”Driven och målmedveten tjej som går i 2:an på Jensen 

N. Bor i innerstaden och jobbar extra på en Juristfirma. Äger 

aktiebolaget Blondinbella AB. Aktiv inom politiken då jag är 

                                                 
75
 http://www.blondinbella.se 

http://www.blondinbella.se/
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ledamot i MUF Norrmalm och ordförande för MSU Jensen N”.
76
 

Blondinbella är en blogg som passar bra in under den första 

rubriken, hon är en ung 17-årig tjej som menar att man ljuger 

om man säger att shopping inte gör en lycklig
77
 Hon skriver 

dock inte bara om shopping utan nämner ofta sitt jobb inom 

MUF, sin pojkvän och allmänna saker som händer i hennes liv.  

 

Sigrid – ”Nej, det är hon som alltid har klänning på sig!”78 

I bloggen kan man läsa om Sigrids vardag, se ”dagens outfit” 

och få inspiration av visningsbilder. På starsidan av bloggen 

finns inte särskilt mycket information om Sigrid själv men det 

som framgår när man läser det olika inläggen är att hon läser 

modevetenskap och filmvetenskap vid Stockholms Universitet och 

tog studenten våren 2008 samt att hon driver en egen 

vintageshop på nätet.
79
 

 

Right now80 

Bloggen skrivs av Louise Adolphson och handlar mycket om 

hennes vardagsliv men även om olika plåtningar som hon har 

gjort, både framför och bakom kameran då hon jobbar som 

stylist ibland. På startsidan av bloggen får man inte veta 

särskilt mycket om henne utan det är i inläggen som man hittar 

all fakta. Vanligt på bloggen är att hon varje dag listar vad 

hon ska göra och vad hon ser fram emot, ”dagens outfit” och 

”dagens önskeoutfit” är också vanligt förekommande.  

 

 

Kenza81 

På startsidan till Kenzas blogg kan man läsa: ”Med ca 25 000 

läsare om dagen skriver jag om min vardag, mode, shopping & 

annat smått och gott. Är en 16-årig halvmarockansk tjej, går i 

tvåan på gymnasiet & är modell. Älskar att plåtas & shoppa och 

                                                 
76 http://www.blondinbella.se/default.aspx 8/4 - 2008 klockan 13.30 
77 http://www.blondinbella.se/default.aspx, under rubriken Bar O’d mar, 8/4 
- 2008 klockan 13.36 
78
 http://www.sigrids.se 8/4 – 2008 klockan 13.25, bloggen återfinns numera 

på adressen: http://sigridsigrid.blogspot.com/ 29/3 – 2009 klockan 18.44 
79
 http://www.sigrids.se 8/4 – 2008 klockan 13.28 

80
 http://rightnow.devote.se/ 

81
 http://kenzas.se/  

http://www.blondinbella.se/default.aspx
http://www.blondinbella.se/default.aspx
http://www.sigrids.se/
http://sigridsigrid.blogspot.com/
http://www.sigrids.se/
http://rightnow.devote.se/
http://kenzas.se/
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jag är helt galen i det tyska bandet Tokio Hotel. Nu har jag 

även lillen, min lilla chihuahuavalp.”
82
. Kenzas blogg är till 

en viss del ganska lik Isabella Löwengrips i och med det att 

hon också är en ung tjej som skriver om sitt liv med 

utgångspunkt i shopping, vänner och skola. Det som dock 

skiljer de två bloggarna åt är att Kenza även jobbar som 

modell och på så vis ibland även skriver om sitt ”jobb” inom 

modevärlden. 

 

Conspicere83 

Conspicere är
 
Sofia Dahléns modeblogg är en något annorlunda 

modeblogg som mer fokuserar på teorier om mode och genus än 

att publicera ”dagens outfit”. Sofia Dahlén är 21 år och 

studerar just nu mode på Stockholms Universitet och på bloggen 

skriver hon om mode med en mer teoretisk inriktning. Som 

läsare får man ta del av hennes tankar kring litteraturen som 

hon läser i en kurs, frågor som kommit upp under föreläsningar 

eller frågor som hon helt enkelt anser angelägna att ta upp. 

Conspicere är dock inte bara en teoretisk blogg utan man får 

även en inblick i hennes liv genom bilder på ”dagens outfit” 

och inlägg om hennes besatthet av skor. 

 

Sammanfattning – Det vardagliga perspektivet 

Vid första anblicken kan man säga att den vardagliga bloggen 

påminner om en dagbok, det handlar om skribentens liv och 

hennes modeintresse. Det finns inte heller en uttalad del i 

bloggen som handlar om skribentens arbete utan för de mesta 

handlar det om unga tjejer som fortfarande går i skolan. Det 

finns dock oftast en uttalad ambition om ett arbete inom 

modevärlden och då oftast som skribent eller som stylist. 

 

Bloggarna Right now och Conspicere skiljer sig dock lite från 

de övriga vardaliga bloggarna då de mer och mer befinner sig 

inom den yrkesmässiga ramen, Conspicere främst som skribent 

och Right now som stylist. Dock är tonen i bloggen fortfarande 
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ganska personlig och mer om deras privatliv än de (påbörjade) 

yrkesmässiga. 

 

Man skulle kunna säga att de bloggar som befinner sig inom det 

vardagliga perspektivet kan kategoriseras under rubriken 

shoppingblogg mer än modeblogg men det finns som sagt de som 

mer strävar åt modebloggshållet än andra. 

 

Det yrkesmässiga perspektivet 

Style by Kling84 

När man öppnar sidan är det första man mötas av en stor bild 

på Elin Kling som skriver bloggen och citatet: Trend är något 

man följer, stil är något man har”
85
. Någon närmare 

presentation av Elin Kling möts man inte av, förutom en 

faktaruta där man får veta att hon är 25 år, bor på söder men 

kommer från Mariestad och har ”en herrans massa syskon” och 

att hon tidigare har skrivit för tidskriften Stureplan.se
86
. 

Söker man efter hennes namn på wikipedia får man heller inte 

upp så mycket information, det enda som står är: ”Elin Kling 

är född den 17 februari 1983 och är en känd svensk 

modejournalist. Elin bloggar på kanal5.se och jobbar som 

moderedaktör på tidningen Solo”
87
. Mycket av fokusen på bloggen 

ligger på vad Elin Kling gör under dagarna, vad hon har på sig 

och vilka jobb hon för tillfället jobbar med. Det bjuds ofta 

på bilder från hennes vardag och det är heller inte ovanligt 

att hon är ute och reser rätt ofta. Även fast detta är en 

modeblogg i ”jobbformat” bjuds man på ganska mycket privatliv, 

det mesta i bilder och det verkar som om jobbet och det 

privata ganska ofta flyter ihop.  

 

Hotspot88 

På Karolina Skandes blogg möts man av en stor ”byline – bild” 

av bloggerskan själv och under bilden återfinns en kort text: 
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 http://kanal5.se/web/stylebykling/1 
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 http://kanal5.se/web/stylebykling/1 8/4 - 2008 klockan 14.25 

86 Ibid.  
87
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elin_Kling 8/4 - 2008 klockan 14.30 
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”Hotspot skrivs av Karolina Skande som är 28 år och bor i 

Stockholm. Välkommen till Hotspot!”
89
 Läser man vidare i 

bloggen finner man några inlägg ner att även hon jobbar för 

tidningen Solo
90
 men även ibland för Aftonbladets Sofies Mode

91
. 

Det märks ganska tydligt att den här bloggen är mer av ett 

jobb än en fritidssysselsättning för Karolina Skande. Inläggen 

är oftast av mer upplysande slag och blandas med ”dagens 

önskeoutfit” och jobbinlägg från olika tidningsuppdrag. Det är 

väldigt sällan som det avslöjas något om hennes privatliv och 

i sådana inlägg är det inte heller mycket information som ges. 

Åker hon på semester kan man inte förvänta sig att få 

information i form av bildkollage eller inlägg utan fokus i 

denna blogg är på mode och jobb.  

 

Linn Gustafsson92 

På bloggen möts man även här av en stor ”byline – bild” och 

under den finns texten: ”Bloggen skrivs av Linn, 24 år & 

bosatt i Stockholm. Studerar samt arbetar som stylist”
93
. Även 

här bjuds det inte på så mycket mer information till en början 

men läser man sig vidare ner i bloggen så hittar man snart att 

även Linn Gustafsson jobbar för Aftonbladet med deras bilaga 

Sofis Mode tillsammans med Sofi Fahrman. Inläggen som skrivs 

handlar mycket om vad som händer under dagarna, om hon ska 

plugga eller jobba men även till en viss del om hennes 

privatliv, då oftast i form av bildkollage. 

 

Fahrmans mode94 

Bloggen Fahrmans mode skrivs av Metros reporter Frida Farhman 

och även här möts man av en stor ”byline – bild” och en lite 

faktaruta under den som förklarar att Frida Fahrman är 26 år, 

                                                 
89
 http://hotspot.webblogg.se/ 8/4 – 2008 klockan 14.38 

90 http://hotspot.webblogg.se/1207589504_mte_med_solo.html 8/4 - 2008 
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91
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bor i Stockholm och arbetar som mode – och skönhetsjournalist 

på tidningen Metro samt att hon modebloggar. Vi får dessutom 

även veta att: ”Jag är en typisk envis lillasyster med en 

stark vilja. Gillar att sporta, åka skidor och umgås med min 

bordercollie Minoo. Halva mitt liv handlar om killar, killar 

och killar. Den andra halvan kan ni läsa om här på min 

modeblogg.”
95
. Inläggen på bloggen handlar till stor del om vad 

hon gör under dagarna och blandas mycket med ”reklam” för de 

olika jobb hon gjort för tidningen Metro. Läser man bloggen 

regelbundet märker man även att hon är nära vän med Linn 

Gustafsson och Elin Kling och syster till Sofi Fahrman. 

 

Eleonores blogg96 

På Eleonores blogg möts man av texten: ”Eleonore blev Sveriges 

första heltidsanställda bloggare i oktober 2005 med bloggen 

Ytligheter, och sedan 1 februari 2007 är hon modebloggande 

chefredaktör på Modette, Sveriges modecommunity.”
97
. Modette 

som tidigare var en papperstidning har nu istället helt satsat 

på sin internetupplaga där det bjuds på tips, intervjuer, 

bloggande och ett community för alla som gillade tidningen och 

gillar mode. Eleonores blogg är den som tar störst plats på 

hemsidan och som syns mest eftersom det är hon som får åka 

iväg på diverse modeveckor runt om i världen och även gör de 

mesta av de reportage som syns på hemsidan. 

 

Cecilia Blankens98 

Expressens moderedaktör
99
 Cecilia Blankens bloggar varje dag om 

mode, shopping och stil. Det finns inte mycket information om 

Cecilia Blankens själv på bloggens framsida utan det 

personliga återfinns istället i det hon skriver i olika 
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blogginlägg på sidan. Cecilia Blankens är dessutom syster till 

modebloggaren Elin Kling. 

 

Sofis snapshots100 

Sofis Snapshots skrivs av Aftonbladets modechef Sofi Fahrman. 

Bloggen är uppbyggd kring bilder från Sofis jobb och vardag 

och hon säger själv att hon ” tar med mig kameran ut på 

modeäventyr i min blogg på Aftonbladet. Följ med i min 

modespaning på Sofis snapshots!”
101
.  

 

Ebbas blogg102 

Ebba von Sydow är chefredaktör för tidningen Veckorevyns 

hemsida
103
 och som en del i jobbet ingår det att hon bloggar på 

sidan. Det märks tydligt att bloggen är kopplad till jobbet på 

Veckorevyn då det oftast dyker upp referenser i texten till 

kommande tidning eller diverse event som Veckorevyn anordnar. 

Stilmässigt är det en blogg som handlar mycket om Ebbas 

yrkesliv, privatliv och om mode. 

 

Charlottas Blogg104 

Charlotta Flinkenberg är chefredaktör för tidning CHIC och 

bloggar på tidningens hemsida. Där kan man läsa om hennes jobb 

på tidningen, om shoppingfynd och om olika resor hon gör i 

jobbet. Hon beskriver sig själv som en passionerad 

tidningsmakare som varit chefredaktör för en rad olika 

tidningar genom åren och som har en svaghet för märkesväskor 

och märkesskor och ”drar sig inte för att lägga ett osunt 

antal tusenlappar på sådant”.
105
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Sammanfattning – Det yrkesmässiga perspektivet 

Det man som läsare slås först av när man ser dessa bloggar är 

att de befinner sig inom ett annat fält än de tidigare nämna 

vardagsbloggarna, dels därför att skribenterna är äldre och 

dels för att deras bloggar ligger på helt andra adresser är de 

tidigare nämnda. Bloggerskorna som finns representerade i Det 

yrkesmässiga perspektivet är alla skribenter på stora dags- 

och modetidningar i Sverige. Den enda av bloggarna som inte 

har sin adress hos en stor tidning är Hotspot.  

 

Det blir även tydligt att dessa kvinnor befinner sig inom 

samma värld då ämnen och plagg ofta återkommer på de olika 

bloggarna. Det är dessutom inte heller ovanligt att 

bloggerskorna är nära vänner med varandra. Något som också 

tydligt kan utläsas i vissa av bloggarna. Det är inte någon 

konstighet att vänskap och kontakter uppstår, det handlar 

trots allt om nätverkande och att förmedla en bild av sig 

själv.  

 

Precis som att jag valde att kalla bloggarna i vardagliga 

perspektivet shoppingbloggar väljer jag här att kategorisera 

de yrkesmässiga bloggarna som mer renodlade modebloggar men 

självklart kan det även här finnas bitar som mer skulle passa 

in under kategorin shoppingblogg.  

 

Sammanfattning av Bloggaren: Vardags- och yrkesrollen – en 

presenterande analys 

Ser man på de olika bloggarna i de båda kategorierna märker 

man snabbt att det finns många likheter mellan dem. I den 

första delen Det vardagliga perspektivet är det unga kvinnor 

med ett brinnande modeintresse som skriver om sitt liv och tar 

bilder för att illustrera sig själva och sitt intresse i vad 

man kan kalla en shoppingblogg. I den andra delen Det 

yrkesmässiga perspektivet är skillnaderna inte allt för stor 

mot föregående. Det är förhållandevis unga kvinnor här med som 

skriver om ett brinnande modeintresse och om sitt liv. 

Skillnaden här är att kvinnorna i den senare kategorin 
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faktiskt har bloggen som en del av sitt jobb, som en förlängd 

arm ut från den tidning som de jobbar på och jag väljer därför 

att mer kategorisera dessa bloggar som modebloggar. 

 

Men vad de båda kategorierna av bloggande kvinnor har 

gemensamt är att det handlar om att marknadsföra sig själva, 

om att visa att det här är JAG, det här är vad som utmärker 

mig och mitt intresse. Skillnaden är att det i 

shoppingbloggarna till viss del handlar om att marknadsföra 

sig själv för att stärka sitt varumärke på marknaden, att 

skapa sig själv en karriär. I den senare kategorin, där vi 

hittar de mer yrkesmässiga modebloggarna, handlar det mer om 

att försvara sitt varumärke, försvara att man hör hemma på den 

position man sitter på. Det handlar såklart även om att 

ytterligare stärka sitt varumärke och sin karriär precis som 

för de unga tjejerna i den andra kategorin. 
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Den etablerade modejournalistiken och dess 

aktörer – en presenterande analys 

Även om modebloggarna är ett relativt nytt medium som starkast 

kopplas till 2000-talet så har mode och skönhet länge lockat 

till läsning. Innan bloggarna klev in på marknaden var 

tidningarna och deras moderedaktörer den främsta källan till 

nyheter inom modevärlden. Det finns många inspirerande och 

betydelsefulla tidningar som har köpts kvinnor världen över i 

flera decennier och några tidningar som oftast nämns bland dem 

är amerikanska Vogue och Womens Wear Daily. I den här 

uppsatsen kommer jag dock att fokusera endast på de svenska 

tidningar som finns idag och vilka som är moderedaktörer på 

dessa. 

 

Damernas Värld och DV Mode 

På Damernas Världs omslag kan man läsa: ”Sveriges mest lästa 

modetidning”, om det stämmer eller ej är inte statistiskt 

fastställt tänker jag inte ge mig in på men det ger en 

fingervisning om hur populär denna långkörare bland 

modetidningar är. 

 

Damernas Värld grundades 1944 och ges ut av Bonnier 

Tidskrifter AB. Målgruppen för tidningen är kvinnor i åldrarna 

25 – 45 år.
106
 Tidningens chefredaktör är Mona Johansson, 

Martina Bonnier är modechef samt chefredaktör för DV Mode och 

moderedaktörer är Emma Sahlin samt Robert Nordberg. 

 

DV Mode är en yngre och lite trendigare tidning som går 

djupare ner i modevärlden än Damernas Värld. Tidningen riktar 

sig till unga kvinnor som är specialintresserade av mode och 

som ville vara först med det senaste.
107
   

 

Cosmopolitan 

                                                 
106
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Damernas_V%C3%A4rld 17/9 – 2008 klockan 

11.43 
107
 http://www.magazino.se/magasinet-dv-mode/ 17/9 – 2008 klockan 11.50 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Damernas_V%C3%A4rld
http://www.magazino.se/magasinet-dv-mode/
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Cosmopolitan är från början en amerikans tidning som funnits 

sedan 1886 och riktar sig till kvinnor i åldrarna 20 – 30 år. 

Sin nuvarande utformning fick tidning under 1960 – talet men 

det dröjde fram till 2001 innan tidning kom till Sverige.
108
 

Jonna Bergh (numera Bergh – Wahlström) startade upp tidningen 

och var dess chefredaktör fram till 2007 då hon gick över till 

tidningen Glamour. Nuvarande chefredaktör är Maja Persson, 

modechef är Lisa Sundström och moderedaktör är Sara Östlund.
109
 

 

Glamour 

Precis som Cosmopolitan är Glamour en amerikansk tidning från 

början. Den startades 1939 men det dröjde fram till 1992 innan 

den kom till Europa och då först till Italien. 2001 kom 

tidningen till Storbritannien och den blev en succé. Det säljs 

en Glamour var fjärde sekund vilket gör att tidningen är den 

mest framgångsrika på 25 år i Storbritannien. Condé Nast, som 

bland annat ger ut Vogue, Tatler och Vanity Fair är förlaget 

bakom Glamour.
110
 

 

Charlotta Flinkenberg startade upp tidningen i Sverige 2006 

och under 2007 tog Jonna Bergh – Wahlström över som 

chefredaktör. Modechef är Maria Virgin och moderedaktör Emelie 

Johansson. 

 

Elle 

Elle är en fransk tidskrift som kom ut för första gången i 

november 1945. Tidningen blev en succé efter de tunga 

krigsåren och läsarna älskade dynamiken och tonen i tidningen.  

 

1983 kom den första utgåvan av den amerikanska versionen och 

efter den kom i tur och ordning den brittiska, spanska, 

italienska och kinesiska. Idag finns Elle i 39 länder och i 

Sverige lanserades den 1988.
111
 

 

                                                 
108
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan 17/9 - 2008 klockan 11.57 

109
 http://www.cosmopolitan.se/om-oss 17/9 - 2008 klockan 12.00 

110
 http://www.glamour.se/om-glamour/ 17/9 – 2008 klockan 12.16 

111
 http://www.elle.se/?id=2097 17/9 – 2008 klockan 13.23 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan
http://www.cosmopolitan.se/om-oss
http://www.glamour.se/om-glamour/
http://www.elle.se/?id=2097
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Chefredaktör för svenska Elle är Kristina Adolfsson och 

modechef är Cia Jansson.
112
 

 

Plaza Kvinna 

Första numret av Plaza Kvinna gavs ut 1994 och utges av 

förlaget Plaza Publishing Group AB. Dess målgrupp är kvinnor i 

åldrarna 20 – 30 år.
113
 Chefredaktör är Frida Boisen och 

moderedaktörer är Carmencita Lundsten och Malin Lundberg.
114
 

 

CHIC 

Första numret av Chic kom ut under sommaren 2008 och i 

pressreleasen från april samma år beskriver chefredaktören 

Charlotta Flinkenberg tidningen som en ”glossy weekly” som 

utkommer var 14:e dag och som kommer vara ”snabbare än 

traditionella modetidningar och snyggare än vanliga 

kändistidningar”. Tidningen riktar sig till ”en trendmedveten 

och kräsen målgrupp, kvinnor 25+.”
115
 

 

Chefredaktör är Charlotta Flinkenberg och Hulda Andersson är 

modechef.
116
 

 

Glaze 

Från början hette Glaze Solo G och var en månadstidning som 

riktade in sig mot en lite yngre målgrupp än de traditionella 

modetidningarna. Men under 2008 bestämde sig Frida Förlag att 

byta namn på tidningen och göra den till en ”glossy weekly” 

och kalla den för ”Sveriges kändistätaste modetidning”. Tanken 

med tidningen är också att den ska finnas på nätet och att 

redaktionsmedlemmarna då ska blogga och fylla på hemsidan med 

nyheter som inte får plats i tidningen.
117
 

 

Chefredaktör är Johanna Söderlind. 

                                                 
112
 http://www.elle.se/?id=2096 17/9 – 2008 klockan 13.29 

113
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Plaza_kvinna 18/9 - 2008 klockan 12.05 

114
 http://www.plazakvinna.com/Contact.aspx 18/9 - 2008 klockan 12.06 

115
 http://chic.se/om/ 18/9 – 2008 klockan 12.18, se pressmeddelande under 

pressreleaser 18 april 
116
 http://chic.se/kategori/redaktion/ 18/9 – 2008 klockan 12.23 

117
 http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=170162 
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Veckorevyn 

Tidningen Veckorevyn grundades 1935 av Albert Bonnier Jr och 

riktar sig till kvinnor i åldrarna 18 – 25 år. Tidningen var 

tidigare en månadstidning men utkommer nu varannan vecka.
118
  

 

Tidningen finns också på nätet
119
 och säger sig vara Sveriges 

största tidning på nätet för unga kvinnor. Chefredaktör för 

nätupplagan är Ebba von Sydow och chefredaktör för 

pappersupplagan är Louise Bratt. Moderedaktör är Li Svärd.
120
 

 

Solo 

Solo är en svensk livsstilstidning för yngre kvinnor som 

fokuserar på mode, skönhet och relationer. Tidskriften ges ut 

på Frida Förlag. 

 

Chefredaktör är Karin Nordin och moderedaktör är Elin Kling.
121
 

 

Sofis Mode 

Sofis Mode är en bilaga som kommer med Aftonbladet varje 

måndag och tisdag. Upplägget för tidningen är ”glossy weekly” 

och precis som resten av materialet från Aftonbladet finns 

allt även att läsa på nätet. Sofis Mode började som ett inslag 

i Aftonbladets fredagsbilaga, utvecklades sedan till att bli 

ett tv-program som först sändes på Kanal 5 och sedan på 

Aftonbladets egen kanal TV7.
122
 Sofis Mode i tidningsform utkom 

för första gången i januari 2008. 

 

Redaktör för tidningen är Anna Kult och Modechef är Sofi 

Fahrman. 

 

                                                 
118
 http://sv.wikipedia.org/wiki/VeckoRevyn 18/9 klockan 13.08 

119
 http://www.veckorevyn.com 

120
 http://www.veckorevyn.com/veckorevyn/om-veckorevyn/ 18/9 – 2008 klockan 
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Sammanfattning av Den etablerade modejournalistiken och 

dess aktörer – en presenterande analys 

Att det i Sverige finns en mängd olika modemagasin är ingen 

konstighet, efterfrågan efter en bra modetidning tycks aldrig 

sina. De magasin som beskrivs här ovan är de vanligaste och 

mest lästa tidningarna bland unga kvinnor idag. Jag har valt 

att utelämna vissa tidningar då jag anser att deras läsarkrets 

är något för snäv för den här studien. Tidningarna här ovan är 

inte heller renodlade modemagasin, utan mer av 

livsstilstidningar med fokus på mode, skönhet och kändisar. 

Att överhuvudtaget hitta en renodlad modetidning i Sverige är 

idag svårt.  

 

Det man kan se är att det ändå finns en viss uppdelning mellan 

de olika modetidningar som finns idag. Bland de jag har valt 

att ta med i studien finns två olika, den lite mindre ”glossy 

weekly” samt den mer ”seriösa modetidningen”. Att jag kallar 

den mer seriös har främst med formatet att göra, den är 

större, lite tyngre och har en ”rygg” precis som en bok. 

”Glossy weekly” formatet är en tunnar tidning, med mer 

glansiga sidor som saknar ”rygg” och som har en större portion 

skvaller i sig än vad den ”seriösa modetidningen” har.  Båda 

faller inom kategorin livsstilstidningar men kan alltså delas 

upp på detta sätt. ”Glossy Weekly” vänder sig oftast till en 

yngre målgrupp, men inte allt. Till exempel tidningar Solo, 

Veckorevyn och Sofis Mode har en ganska ung målgrupp medan 

CHIC och Glaze har valt att profilera sig till en något äldre 

målgrupp.  

 

Vad som också är gemensamt för de flesta av dessa tidningar är 

att det även har valt att profilera sig själva på nätet. Alla, 

utom tidningen Glaze har en egen hemsida som man kan besöka 

för att bekanta sig med redaktionen eller för att läsa nyheter 

som inte har fått plats i tidningen eller modenyheter som är 

”dagsfärska”. Dessutom är det inte ovanligt att 

chefredaktören, och för det mest resten av redaktionen, 

bloggar om sin speciella plats på tidningen och vad deras jobb 

går ut på. Vid de stora modeveckorna under våren och hösten är 
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det inte heller ovanligt att tidningarna lägger ut 

visningsbilder och videos efter visningarna och kommenterar 

direkt deras tankar kring kommande säsongs kollektioner och 

trender. Läsare kan alltså direkt bli uppdaterad om vilka 

trender som gäller under nästkommande vår/höst i form av 

kläder, accessoarer och skönhet.  

 

I de två delarna av de presenterande analyserna har vi alltså 

kunnat konstatera hur modebloggarna och modetidningar ser ut. 

Vi har sett de olika skillnaderna som finns mellan olika 

bloggar samt vilka olika typer av svenska modetidningar det 

finns.  

 

I den kommande delen kommer jag att titta på de roller som 

finns inom bloggvärlden. Hur skiljer sig de shoppingbloggar 

som återfinns i Det vardagliga perspektivet mot de mer 

etablerade modebloggarna som vi hittar i Det yrkesmässiga 

perspektivet? Och kan man se en förflyttning av bloggar mellan 

dessa uppdelningar? Dessutom kommer jag att närmare visa på 

hur media har fokuserat sin rapportering de olika 

modebloggarna.  
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Bloggaren: Hur roller etableras och förändras – 

en sammanfattande analys 

Alla bloggar som startas idag har i princip samma 

förutsättningar, samma chans att etablera sig som ”populär 

bloggerska” eftersom alla från början startar på noll med 

samma verktyg som alla andra. Men vad är det som gör att vissa 

lyckas bättre än andra? Vad är det som är så lockande hos de 

mest populära modebloggarna idag? Hur byter man vardagslivet i 

bloggen mot ett yrkesliv? 

 

Två som på snabb tid gått från att vara relativt okända 

bloggerskor till att bli några av Sveriges populäraste är 

Blondinbella och Elin Kling. Vad är det som gör att dessa två 

bloggar som till sättet är väldigt olika lockar till läsning? 

Om vi börjar med att titta på Elin Klings blogg Style by 

Kling: 

  

Som 17-åring blev hon upptäckt som modell i en hotellreception 

och fick ett kontrakt som tog henne världen runt med Milano 

som bas. Men då hon inte blev någon stor supermodell bestämde 

hon sig för att åka hem och började jobba med Sturecompaniets 

viprum. Efter ett tag startade hon upp sitt egna företag och 

började skriva för nättidningen stureplan.se, var moderedaktör 

för tidningen Solo samt för Aftonbladets ”klickteve” som 

sändes i TV7
123
 för att sedan gå vidare till kanal5.se och 

slutligen jobba som moderedaktör för Expressens fredagsbilaga 

fredag.  

 

Man kan alltså påstå att Elin Kling redan från början i sin 

blogg etablerat en ganska glamorös stämpel på sitt liv, en 

före detta modell som återvänder till Sverige och som rör sig 

inom kretsarna på Stureplan i Stockholm. Om man ser tillbaka 

på teoriavsnittet och den del som handlar om den personliga 

fasaden på sid. 32 kan man hävda att Kling etablerat en fasad 

av sig själv där kläder och utseende är den del som framhävs 

                                                 
123
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/80-talisten-elin-kling-1.455344 11/4 - 

2009 klockan 15.51 
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mest. Även om hon i bloggen nämner sin bakgrund och att hon 

kommer från Mariestad är det ändå livet i Stockholm och 

resandet i och med jobbet som hon återkommer till.  

 

Att etablera en glamourös fasad är inte särskilt ovanligt 

bland de bloggar som förekommer i den här studien. Exempelvis 

Linn Gustafsson, Karolina Skande och Sofi Fahrman använder sig 

alla av mer glamourösa element i sina bloggar. Men kan man då 

säga att detta är en av de roller man måste etablera för att 

lyckas som bloggare och i ett längre skede inom 

modejournalistiken? Till viss del ja, eftersom de handlar om 

att locka läsaren med det som för ”vanliga människor” är 

svåråtkomligt. Att visa upp den senaste väskan eller de 

senaste skorna av rätt märke blir ett sätt att ytterligare 

befästa rollen som en modejournalist att lita på. 

 

Ser man till Blondinbella använder även hon sig av en väldigt 

glamourös fasad när hon beskriver sitt liv. Till en viss del 

använder hon sig nästan mer av den än ovan nämnda bloggar. 

Dock är responsen från läsarna inte den samma. Då Elin Kling, 

Linn Gustafsson och Sofi Fahrman oftast får inspirerande och 

positiva kommentarer på sina bloggar har Blondinbellas läsare 

en slags hatkärlek till henne. De stör sig på hennes livsstil 

men kan ändå inte sluta läsa. 

 

När Goffman skriver om framträdanden menar han att en individ 

kan vara helt duperad av sitt eget beteende eller ha en cynisk 

inställning till sin roll.
124
 Man kan här tänka att Kling med 

flera har en mer cynisk inställning till glamourösa livsstil 

de reproducerar i sina bloggar och att Blondinbella är helt 

duperad av sitt eget beteende att hon inte inser när hon tagit 

rollen för långt. Om vi ser detta om en beskrivning av de 

roller som de har på bloggen och hur bloggerskorna själva 

”hjälper till” att förmedla denna bild, hur ser den då ut i 

förhållande till den bild som media presenterar? Och kan man 

säga att det finns speciella roller som bara återfinns inom 

                                                 
124
 Holmberg (2008) s. 170 
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Det vardagliga perspektivet respektive Det yrkesmässiga 

perspektivet? 

 

Modebloggarna i media 

Som konstaterat i inledningen så har det skett en markant 

ökning av rapporteringen om modebloggare och deras bloggar i 

de svenska etablerade medierna. Det handlar både om en 

rapportering om vad bloggarna tar upp ämnesmässigt men det 

handlar även allt mer om personerna bakom bloggarna. Men vilka 

modebloggar är det egentligen som figurerar mest i 

tidningarnas reportage? Och vilka är det som finns bakom 

reportagen? Nedan följer två exempel på hur 

medierapporteringen sett ut kring modebloggar: 

 

 Den 26/12 – 2008 hade gratistidningen Metro ett stort 

uppslag som de valt att kalla Metro reder ut – det menar 

modebloggarna. I reportaget fick man i samband med en 

kortare artikel ta del av en, av Metro, ihopkomponerad 

ordlista över de vanligaste modebloggsorden som dessutom 

kopplades ihop med den modebloggarska som antingen myntat 

uttrycket eller som använder det extra mycket.
125

  

 

 På tidningen Pause hemsida
126
 presenterades den 8:e januari 

2009 artikeln Här är de 25 mäktigaste modebloggarna 2009. 

Resultatet grundar sig på vad ”15 tunga branschaktörer 

som H&M, Acne, Filippa K och Dagmar”
127
 röstat fram. På 

första plats hamnade Karolina Skande med Hotspotbloggen, 

efter henne finns Elin Kling med Style by Kling på andra 

plats. På tredje plats Sofi Farhman med Sofi and the city 

tätt följd av Linn Gustafsson på fjärde plats och 

Eleonore Nygårds på den femte platsen.
128

 

 

                                                 
125
 http://www.metro.se/se/article/2008/12/26/09/4827-45/index.xml 23/1 - 09 

klockan 21.39 
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127
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Att jag valt just dessa två exempel är för att de tydligt 

visar på hur modebloggarna i vissa artiklar nästan beskrivs 

som ett fenomen, en ny makt som tagit plats i den svenska 

moderapporteringen. Detta är dock inte den vanligaste typen av 

rapportering kring modebloggar utan något som kommer mer och 

mer. Det mest förekommande är istället artiklar som fokuserar 

på bloggerskan som person och om hennes framgång, det 

viktigaste i den artikeln är alltså inte makten och 

moderapportering utan den personliga vinkeln. Vilka är 

egentligen Blondinbella och Kenza? Och hur ser deras 

framgångsrecept ut? 

 

Störst plats i den här typen av rapportering har bloggerskan 

Blondinbella tagit under hela 2008 och även under starten på 

2009. Det började med artiklar om hennes framgång som ”en 

vanlig tjej som bloggar” till att mer och mer fokusera på 

hennes företagsamhet med bloggen och hennes ekonomiska 

framgångar. Att Blondinbella har starka åsikter om pengar och 

politik har ytterligare hjälpt till att stärka hennes framgång 

med bloggen men även medialt. Det är inte möjligt att helt 

redogöra för alla de olika artiklar som figurerat kring 

Blondinbella under det senaste året men om man ska sammanfatta 

de största händelserna kring Blondinbella under 2008 så var 

det de här: 

 

 Den 16:e mars 2008 publicerade Aftonbladets modetidning 

Sofis Mode en artikel med rubriken Tjejerna som har 

miljoner skäl att blogga. I artikeln framgick det att 

bloggerskorna Blondinbella, Kenza och Sigrid, alla tjänar 

stora pengar på sina bloggar genom annonser och 

smygreklam. Blondinbella annonsintäkter uppges vara 5 

miljoner kronor om året.
129
 

 Den 20:e juli kom nästa stora nyhet: Blondinbella hade 

blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin 

                                                 
129
 http://www.aftonbladet.se/sofismode/article2062963.ab 27/1 - 2009 

klockan 14.50 
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semester i Italien och kvällstidningarna slog stort på 

”nyheten”.
130
  

 Den 7:e oktober skriver Aftonbladet en artikel med 

rubriken Blondinbella dricker mer än en vuxen två veckor 

innan hennes 18 – års dag. Kontentan med artikeln var att 

det förmodligen var någon av Blondinbellas läsare som 

anmält henne till familjenheten på Norrmalm efter att ha 

läst hennes blogg eftersom det var för mycket spritinlägg 

i bloggen.
131
 

 Den 12:e oktober kom sedan en nyhet som flera stora 

tidningar valde att publicera: Blondinbella slutar 

blogga. Genom sin blogg meddelade hon att hon tyckte att 

bloggandet tog upp allt för mycket tid och att 

skolstudierna börjat komma i kläm. Dessutom kände hon sig 

tvungen att bearbeta övergreppet som skett under sommaren 

och bara få vara 17 år ett tag.
132
 

 Den 28:e december presenterades deltagarna till 2009 års 

upplaga av tävlingen Let’s dance och Blondinbella var en 

av deltagarna.
133
 

 Den 23:e januari, efter 3 program i Let’s dance röstas 

Blondinbella ut.
134
 

 

Den tredje typen av medierapportering som finns kring bloggar 

är den rapportering som de själva står för. Här är det en 

relativt liten del av modebloggsverige som finns representerad 

och ser man till den uppdelning som jag gjorde i den 

presenterande analysen så befinner sig alla aktörerna inom 

kategorin Här är mitt jobb – men även mitt liv. De ovan nämnda 

i artikel om de 25 mäktigaste modebloggarna 2009 är alla, 

förutom Sofi Fahrman, bloggerskor som övergått till att inte 

bara blogga men även skriva för tidningar.  

                                                 
130
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 Eleonore Nygårds var den första heltidsanställda 

bloggaren i Sverige 2005 med bloggen Ytligheter och 

numera är hon chefredaktör för nättidningen Modette
135
 

 Linn Gustafsson som började blogga på en egen hemsida
136
 

bloggar numera för tidningen Pause
137
 och har tidigare även 

bloggat för Café
138
. Hon började arbeta som stylist på 

tidningen Solo tillsammans med Elin Kling och övergick 

sedan till att jobba för Sofis Mode där hon fortfarande 

arbetar. Hon gör även uppdrag för Aftonbladets 

fredagsbilaga Klick! 

 Karolina Skande startade sin blogg
139
 2005 och har sedan 

dess hunnit med att arbeta för Aftonbladets Sofis Mode, 

Glaze, Solo och numera jobbar hon på Dagens Nyheter samt 

som moderedaktör för den nystartade tidningen Demo.   

 Elin Kling bloggar för kanal5.se
140
 och arbeta som 

moderedaktör för tidningen Solo men i slutet av 2008 

valde hon att gå vidare till Expressen och arbetar nu som 

moderedaktör för deras fredagsbilaga Fredag. 

 Sofia Dahlén som har bloggen Conspicere skriver numera 

även artiklar i mode- och designtidningen Demo. 

 

Om vi ser tillbaka på de roller och fasader som beskrevs i 

inledningen till detta kapitel kan man säga att den fasad som 

Elin Kling, Linn Gustafsson och Sofi Fahrman visar upp 

reproduceras inom det mediala där de beskrivs som unga och 

mäktiga kvinnor inom modevärlden medan Blondinbellas fasad 

blir mer ifrågasatt. Den typ av fasad som hon reproducerar om 

sig själv, och som hon i viss mån tagit ett steg för långt 

visar sig alltså vara lättare att ”genomskåda” och till en 

viss del är det kanske den hatkärlek som hennes läsare känner 

som gör att hon överlever i bloggosfären.  

 

                                                 
135
 http://www.modette.se 

136
 http://www.linngustafsson.se 

137
 http://www.pause.se  

138
 http://www.cafe.se  

139
 http://www.hotspot.webblogg.se 

 http://kanal5.se/web/stylebykling/1 

http://www.modette.se/
http://www.linngustafsson.se/
http://www.pause.se/
http://www.cafe.se/
http://www.hotspot.webblogg.se/
http://kanal5.se/web/stylebykling/1
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Roller inom det vardagliga- och det yrkesmässiga 

perspektivet 

Kan man då säga att den ovanstående beskrivna skillnaden 

mellan Blondinbella och Elin Kling beror på att Blondinbella 

befinner sig inom det vardagliga perspektivet medan Elin Kling 

med flera befinner sig inom det yrkesmässiga perspektivet och 

därmed har skapat sig en annan typ av kapital? 

 

Som beskrivet i teorikapitlet finns det enligt Bourdieu fyra 

olika typer av kapital: ekonomiskt, kulturellt, socialt samt 

det symboliska kapitalet. Ser man nu till Elin Kling och 

Blondinbellas fasader som de båda reproducerar i bloggen kan 

man snabbt uppmärksamma en skillnad i var de placerar sig i 

Bourdieus ”kapitalordning”. 

 

Elin Kling som tidigare konstaterat reproducerar en glamourös 

fasad av sig själv placerar sig främst inom det sociala 

kapitalet då det i hennes inlägg handlar mycket om vilken typ 

av människor hon umgås med. Och genom att hon på ett mer 

subtilt sätt visar sitt ekonomiska kapital, via designväskor 

och skor, blir den ekonomiska framgången inte lika 

framträdande även om man som läsare förstår att den finns där 

i bakgrunden. Detsamma gäller även Elin Klings vänner Linn 

Gustafsson och Frida Fahrman som båda visar på sitt sociala 

kapital genom att nämna varandra i bloggarna och genom att 

visa vilka fester de blir bjudna till. Genom att göra så 

legitimerar de sig själva som någon att lita på då befinner 

sig bland några av Stockholms ”trendigaste” människor. Det 

ekonomiska kapitalet finns även hos Gustafsson och Fahrman men 

precis som hos Kling syns det på ett mer subtilt sätt. 

 

Blondinbella visar, precis som Elin Kling, upp en glamourös 

fasad men ser man till vilket kapital hon tillhör så hamnar 

hon mer i det ekonomiska kapitalet än det sociala. Visserligen 

befinner sig även Blondinbella ute i Stockholms nattliv men 

det är inte det som tar mest plats i bloggen. Då Kling med 

flera har en mer subtil ton när det kommer till sitt 

ekonomiska kapital är Blondinbella mer öppen i sin ekonomiska 
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framtoning. Inläggen på hennes blogg handlar ofta om hennes 

företag, om olika skönhetsbehandlingar som hon testat och vad 

hon shoppat och ibland även hur mycket hon shoppar för. 

Blondinbella är dock ganska ensam med att ha den här typen av 

mer utstuderat ekonomiskt kapital. Självklart finns det 

bloggar som även de befinner sig inom ett mer ekonomiskt än 

socialt kapital, bland annat kan bloggen Right Now nämnas där 

designväskor och shopping är en stor del av bloggerskans 

vardag. 

 

En som också befinner sig inom det ekonomiska kapitalet är 

Ebba von Sydow, dock på ett helt annat sätt än Blondinbella 

och Right Now. Ebba von Sydow kommer från en välkänd släkt där 

bland annat hennes farfarsfar Oscar von Sydow var 

statsminister under expeditionsministären år 1921, hennes far 

är skeppsmäklare och mamman allmänläkare.
141
 Hennes ekonomiska 

kapital grundar sig alltså mer på det anseende som hennes 

släkt skapat och inte på den ekonomiska situation som hon 

själv visar upp i bloggen. Hon är precis som Kling, Gustafsson 

och Fahrman mer subtil i sin ekonomiska framtoning. Det 

kapital som kanske är mer framträdande för von Sydow är det 

kulturella då hon bland annat jobbat som musikredaktör för 

Sveriges Radios kanal P3
142
 och jobbat som frilansskribent för 

olika tidningar, däribland Expressen där hon också jobbade som 

musikskribent innan hon moderedaktör för deras helgbilaga 

fredag i oktober 2005.
143
 Hon har dessutom studerat journalistik 

vid University of Massachussets i Boston och även juridik i 

mindre skala
144
 något som ytterligare brer på hennes kulturella 

kapital. 

 

Hotspot och Conspicere är två bloggar till som kan sägas ha 

mer kulturellt kapital men dessa två besitter även ett mer 

socialt om man ser till den information som framkommer i deras 

bloggar. Hotspot skriver bland annat mycket om modehistoria 

och designers medan Conspicere skriver om mode, genus och 

                                                 
141
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_Sydow 12/4 - 2009 klockan 15.15 

142
 Ibid. klockan 15.20 

143
 Ibid. klockan 15.21 

144
 Ibid. klockan 15.35 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_Sydow
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designers och deras kollektioner. Båda bloggarna skriver 

alltså om mode ur en mer teoretisk synvinkel än de andra och 

går oftare djupare ner i modehistorien. Visst finns även 

”dagens outfit” med hos dessa bloggar men det är inte det som 

är den primära informationen som deras läsare är ute efter. 

Hotspot och Conspicere besitter även till viss del ett mer 

social kapital, Hotspot eftersom hon ofta syns tillsammans med 

Kling, Gustafsson och Fahrman och ibland även refererar till 

dessa i hennes inlägg och Conspicere eftersom hon då och då 

syns ute på vimmelfotografier från olika tillställningar i 

Stockholm. 

 

Då det kommer till den fjärde typen av kapital, det 

symboliska, skulle man kunna säga att alla de bloggar som 

nämnts ovan besitter en typ av detta. Kling, Gustafsson, 

Fahrman, von Sydow, Hotspot och Conspicere besitter alla en 

kunskap om mode och trender som gör att de blir legitima inom 

modevärlden och att de dessutom har många läsare som följer 

deras bloggar gör att denna legitimitet ytterligare förstärks. 

Blondinbellas symboliska kapital sitter främst i att hon är en 

duktig entreprenör som på relativt kort tid skapat och befäst 

sig själv som varumärke, ett kapital som gör henne legitim som 

unga, framgångsrik kvinna men som kanske inte gör henne till 

en modeexpert.  

 

Sammanfattning – Bloggen: hur roller etableras och 

förändras 

Det finns alltså en rad olika exempel bland de bloggar som jag 

använt mig av i denna studie för att illustrera Pierre 

Bourdieus kapital och att dela in några av bloggarna bland 

dessa kapital gör att vi bättre kan se deras styrkor gentemot 

varandra. Och ska man återkoppla till det ovan skrivna om 

medierapporteringen så finns det alltså tre olika typer av 

rapporteringar kring modebloggarna som förekommer i media men 

frågan är vilken bild detta ger? På vilka sätt utmanar 

bloggarna den etablerade modejournalistiken? Kan man säga att 

några bloggar har hittat en mer framgångsrik strategi och hur 
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ser den i så fall ut? Detta är några av de punkter som kommer 

att behandlas i nästa kapitel.  

 

I den kommande delen kommer jag även att bland annat att titta 

närmare på karriärvägen till modetidningen men även att 

diskutera spännvidden mellan de olika typerna av modetidningar 

som finns och närmare se på skillnaderna mellan ”glossy 

weakly”, ”den etablerade modetidningen” och den rapportering 

som äger rum på modebloggarna. Finns det en hög och en låg typ 

av modejournalistik? Och var kommer i så fall bloggen in? Jag 

kommer dessutom att presentera en karta över var de olika 

modebloggarna befinner sig på karriärstegen inom 

modejournalistiken. Var och hur kan man ta sig in? Är bloggen 

en möjlig karriärväg? 
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Den etablerade modejournalistiken: Aktörerna 

och utmanarna – en sammanfattande analys 

Som jag visade i Den etablerade modejournalistiken och dess 

aktörer – en presenterande analys finns det olika typer av 

modetidningar i Sverige och bland dessa valde jag att göra två 

olika uppdelningar ”glossy weekly” som innebär en lättare form 

av modejournalistik och de andra tidningarna valde jag att 

kalla ”de mer etablerade modetidningarna”. Dessa utskilde sig 

genom att innehålla längre och mer djupgående modereportage 

och är dessutom oftast en tidning med mer sidantal är ”glossy 

weekly”. Men på vilket sätt skiljer sig rapporteringen på 

bloggarna mot den som finns i magasinen? Och hur ser de olika 

vägarna till den etablerade modejournalistiken ut? 

 

I kapitlet I mode- och shoppingbloggens värld presenteras hur 

innehållet på en blogg respektive en modetidning kan se ut och 

ser man till bloggarna finns det några centrala skillnader 

mellan dem och tidningarna. Dels som det har beskrivits i 

inledningen så är en blogg mycket mer centrerad kring 

författaren av bloggen, det blir alltså tydligt vem 

informationen kommer ifrån. Står det en kommentar eller en 

åsikt om en viss designer eller en viss kollektion så vet man 

som läsare att det är bloggerskans åsikt som kommer fram. 

Detta är desto svårare att utskilja i en tidning då de 

traditionellt rapporterar om alla kollektioner och inte 

skriver in sina personliga åsikter. Det här kan man säga har 

varit en av modebloggarnas starkaste vapen, det personliga 

gentemot modetidningarnas allmänna rapportering. Men i och med 

att de anställda på tidningarna har börjat blogga så har detta 

vapen förlorat en del av sin kraft. Tidningarna är inte längre 

”anonyma” utan chefredaktörerna och moderedaktörerna bloggar 

om sina åsikter, sina favoritkollektioner eller produkter 

precis så som de ”andra” modebloggarna gör. Vad kan detta då 

säga oss om förhållandet mellan modebloggare och 

modejournalister? Hur ser maktnivåerna ut mellan dem? 
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Modebloggarna och modejournalistikens olika nivåer 

För att kunna visa på de olika nivåer som finns inom 

modejournalistiken och hur modebloggarna och 

modejournalisterna placerar sig i dessa nivåer tänker jag 

använda mig av en modell som liknar den Pierre Bourdieu 

använde för att förklara rummet av sociala positioner - och 

kapital.
145
  

 

   Offentlighet   

 

 

 

 

 

 

 

Mode      Journalist 

 

 

 

 

 

 

 

Vardagsliv/Privatliv 

 

Figuren ovan är alltså en förenklad version av Bourdieus 

sociala rum som beskrivs närmare i teorikapitlet. De 

positioner som bloggarna har placerats på beskriver hur mycket 

de har av de kapital som finns utskrivna kring sidorna av 

figuren, mode, offentlighet, journalistik och 

vardagsliv/privatliv. Ser man till exempel på var Ebba von 

Sydow och Sofi Fahrman är placerade kan man genom modellen 

utläsa att de innehar ett stort mode- offentligt- och 

journalistiskt kapital då de placerats högt upp i mitten av 

modellen. Ser man på bloggen Conspicere som är placerad mitt i 

modellen så innebär detta att hon besitter alla dessa kapital 
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i och med sin blogg och det faktum att hon skriver för 

tidningen Demo gör att hon även kvalificerar sig för en viss 

del av det journalistiska kapitalet. 

 

Att Blondinbella befinner sig långt ner i figuren innebär att 

hon inte besitter särskilt högt modekapital men desto mer av 

det vardagliga/privata. Hon och Kenza är de enda av 

bloggerskorna som placerar sig så nära det vardagliga 

perspektivet eftersom inte uttalat har en modeblogg även om 

mycket av hennes inlägg behandlar ämnet. Kenza placerar sig 

dock lite högre upp eftersom hon, i och med att hon jobbar som 

modell ibland, befinner sig mer i modevärlden än vad 

Blondinbella gör. Bloggarna Sigrid och Right Now är dock inte 

så ”långt efter” då de till en större del än de andra 

bloggarna väljer att ta med delar av sitt privatliv. 

 

Att det inte är några bloggar som placerar sig inom rutan för 

vardagsliv/privatliv och journalistiskt kapital är inte så 

förvånande eftersom denna studie fokuserar på mode- och 

shoppingbloggar där de uttalade syftena antingen är att vara 

en modeblogg från en tidning, en modeblogg från en frilansande 

journalist eller en ”shoppingblogg” från en ung kvinna med ett 

modeintresse. 

 

Vad kan man då säga generellt om de placeringar som de olika 

bloggarna har fått? Är det mer fördelaktigt att ligga högt upp 

nära Ebba von Sydow och Sofi Fahrman? Inte nödvändigtvis, men 

då en stor del av modejournalistiken idag bedrivs av ”glossy 

weekly” tidningar så är det en fördel att ha ett högt 

modekapital, ett högt offentligt kapital samt ett högt 

journalistiskt kapital för att hålla sig kvar bland de mer 

välkända modejournalisterna. Att befinna sig på den position 

som Conspicere har innebär inte att den typ av 

modejournalistik man skriver om på något sätt är sämre, det 

innebär bara att man har svårare att hålla sig kvar bland 

tidningar som inte letar efter det mer djupa och analytiska. 
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Olika vägar till den etablerade modejournalistiken 

Om vi tittar tillbaka till de fem ovan nämnda i avsnittet om 

Modebloggar i media är det endast Eleonore Nygårds och Sofi 

Fahrman som har haft en något mer stabil och etablerad plats i 

modejournalistiken de senaste åren. Eleonore Nygårds började 

tidigt med sin blogg Ytlighetet och gick sedan över till 

papperstidningen Modette och bloggade då istället på 

tidningens hemsida
146
 under våren 2007. När papperstidningen 

sedan lades ner fortsatte hon och den dåvarande chefredaktören 

Maria Soxbo att driva nätversionen. 

 

Sofi Fahrman är utbildad på Poppius, har jobbat på reklambyrå 

och på modetidningen Elle i fyra år innan hon blev erbjuden 

sin tjänst hos Aftonbladets fredagsbilaga Klick!
147
 i samma veva 

som Ebba von Sydow gjorde succé med sina modesidor i 

Expressens fredagsbilaga. Efter det har Sofi Fahrman fortsatt 

med sina sidor Sofis Mode i Klick!, haft tv-programmet Sofis 

Mode hos Kanal 5 samt Aftonbladets egna kanal TV7, tv-

programmet Sofi & The City samt startat Aftonbladets bilaga 

Sofis Mode.  

 

Av de övriga fem finns det inte särskilt mycket information om 

deras yrkesmässiga kompetenser och det blir hos dem mer 

tydligt att bloggen har spelat en avgörande roll för deras 

etablering i modejournalistiken. Karolina Skande, Elin Kling 

och Linn Gustafsson har alla jobbat eller studerat vid sidan 

om sin blogg och mer sett den som ett fritidsintresse men tack 

vare bloggen och deras skrivande kunnat arbeta sig upp och 

jobbar numera som stylister eller som moderedaktörer. För Elin 

Kling och Linn Gustafsson började det med att Kling fick ett 

erbjudande om att vara stylist för tidningen Solo och hon 

valde då att låta Gustafsson ta del av uppdraget. Detta ledde 

i sin tur till att Gustafsson samt Kling fick fler uppdrag för 

tidningen Solo och sen var bollen satt i rullning.  

 

                                                 
146
 www.modette.se/eleonore/blogg 

147
 http://www.glife.com/content/1142 2/2 - 2009 klockan 13.09 

http://www.modette.se/eleonore/blogg
http://www.glife.com/content/1142
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Karolina Skande fick genom sin blogg diverse frilansuppdrag av 

olika tidningar och till en början gjorde hon dessa på sin 

fritid men när uppdragen blev för många valde hon att sluta på 

sitt dåvarande jobb för att satsa på att enbart frilansa. 

Detta ledde till en del uppdrag för Aftonbladet, Solo och 

sedan ett mer fast uppdrag hos Dagens Nyheter. I slutet av 

2008 var hon med och lanserade modetidningen Demo och i början 

av 2009 utsågs hon alltså till den mäktigaste modebloggaren av 

”branschfolket”. 

 

Det intressanta bland dessa fem är att de från början även är 

vänner. Karolina Skande och Eleonore Nygårds har länge känt 

varandra och Elin Kling och Linn Gustafsson lärde känna 

varandra när de jobbade som modeller. Och eftersom de även 

känner Frida Fahrman sen tidigare så är de även bekanta med 

hennes storasyster Sofi Fahrman.  

 

Det finns alltså en viss typ av gemenskap bland de mer 

etablerade modebloggarna och ett flertal av dem är vänner som 

umgås även på ”fritiden”. Nätidningen Pause
148
 presenterade den 

6/12 – 2008 en serie artiklar under rubriken Bloggmaffian och 

först ut i kartläggningen var Elin Kling och det som Pause 

valde att kalla för Klingdom.
149
 Pause menar i sin artikel att 

den senaste trenden bland bloggare är att skapa stora, 

sammansvetsade och mäktiga maffialiknande sällskap ”som 

bestämmer de nya spelreglerna för vår tids största amatörmedie 

– bloggosfären”.
150
 Den gemenskapen som finns i ”Klingdom” visar 

dock endast på hur det ser ut bland de mer framgångsrika 

bloggarna i Sverige. Hur gör man då som ung bloggerska för att 

nå till den positionen som Elin Kling och de andra bloggarna 

innehar? 

 

                                                 
148
 http://www.pause.se  

149
 http://www.pause.se/2008/12/06/pause-kartlagger-elin-kling-maffian/ 10/4 

– 2009 klockan 17.07 
150
 Ibid. klockan 17.10 

http://www.pause.se/
http://www.pause.se/2008/12/06/pause-kartlagger-elin-kling-maffian/
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Från skolan till modeveckan 

Det säger sig ganska självklart att alla nya bloggar börjar 

med en läsarkrets på några få personer och för vissa blir det 

mer och mer som letar sig fram till bloggen och tillslut så 

har man nått en viss framgång och blir bjuden till allt fler 

tillställningar och tidningarna uppmärksammar en allt mer. 

Detta händer naturligtvis bara en begränsad del av bloggarna i 

Sverige men vad är det som gör att vissa bloggar blir mer 

framgångsrika än andra och vilket steg på vägen måste man ta 

för att klättra på karriärkartan? 

 

För det första bör man ganska tidigt i startandet av bloggen 

bestämma vilken typ av stil man ska använda sig av. Vill man 

vara mer personlig eller mer teoretisk? Elin Kling har till 

exempel valt att inkludera delar av sitt privatliv i sin 

blogg, visserligen begränsat men det finns där i större 

utsträckning än hos till exempel Hotspot eller Ebba von Sydow. 

 

Hur man skriver sina inlägg är alltså av betydelse, vad man 

inkluderar och hur man använder sig av språket blir i 

slutändan betydande om man genom bloggen tänkt sig en karriär 

som journalist. Som nämnt i bland annat inledningen till detta 

kapitel har jag valt att dela in modetidningarna i två 

kategorier, ”glossy weekly” och ”den etablerade modetidningen” 

och genom att titta på hur några av bloggarna använder sig av 

sitt språk kan man se en koppling till vilken typ av tidning 

de skriver för. 

 

Elin Kling och Linn Gustafsson skriver båda för Expressen 

respektive Aftonbladets helgbilagor och har i sina bloggar en 

ganska lättsam ton samt att de bjuder på glimtar från sitt 

privatliv på ett annat sätt än vad till exempel Hotspot och 

Conspicere gör. 

 

Hotspot och Conspicere skriver som tidigare nämnt mer 

teoretiskt om mode och har oftare längre inlägg om designers 

eller kommande kollektioner. Conspicere brukar dessutom skriva 

om mode ur en tyngre synvinkel, till exempel hur man kan se på 
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användandet av slöja och religiöst mode.
151
 Att Hotspot nu 

jobbar för ”tyngre” tidskrifter så som Dagens Nyheter och som 

moderedaktör för mode- och designtidningen Demo och att 

Conspicere skriver artiklar för Demo är alltså inte särskilt 

förvånande. 

 

Man kan alltså säga att hur du skriver på din blogg och vad du 

skriver om till viss del påverkar de uppdrag du får. Har man 

en mer analyserande ton i sina inlägg är det inte helt 

förvånande om man i slutändan hamnar på Dagens Nyheter, Bon 

eller den nystartade tidningen Demo eftersom de använder sig 

av samma typ av språk. Har man istället många ”dagens outfit”, 

och ”I butik just nu” och liknande inlägg är det inte heller 

förvånande att man får mer uppdrag som stylist än som renodlad 

modejournalist. 

 

Layouten på bloggen en viktig del av hur du ses av dina 

läsare. Många av bloggarna som tas upp i den här uppsatsen har 

själva jobbat mycket med att få sin blogg att spegla dem som 

personer när det kommer till typsnitt, färger och bildkollage. 

Om man tar Hotspot som exempel igen så har hon själv arbetat 

fram en ram till sina bilder som hon alltid använder, bland 

annat för att man ska förstå att bilderna tillhör hennes 

blogg. 

 

Ett bra sätt att ”ta sig fram” i bloggosfären är även att 

kommentera på de större och mer välkända bloggarna för att i 

förlängningen sedan bli länkad av den mer välkända bloggerskan 

i frågan. Detta är självklart inget som fungerar för alla nya 

bloggar då det kräver att den mer välkända bloggerskan i 

frågan gillar vad ”den nya” bloggen skriver om och på så vis 

väljer att uppmärksamma den genom att exempelvis länka 

adressen från sin sida. 

 

                                                 
151
 http://www.conspicere.se/2009/03/17/din-nya-religion/ 13/4 – 2009 

klockan 15.44 

http://www.conspicere.se/2009/03/17/din-nya-religion/
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Sammanfattning – Den etablerade modejournalistiken: 

Aktörerna och utmanarna 

I detta sista analyskapitel har jag tittat närmare på vad som 

utmärker modejournalistiken och dess utmanare. Vilka kapital 

har de olika bloggarna om man tittar på dem med hjälp av 

Pierre Bourdieus det sociala rummet och hur kan de olika 

vägarna in till modejournalistiken se ut? Dessutom har jag 

visat närmare på vad som är viktiga delar i en framgångsrik 

blogg och hur olika skrivsätt kan vara avgörande för vilken 

typ av journalistik bloggerskan i framtiden kommer att 

bedriva. 
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Slutdiskussion 

Att det händer mycket i bloggvärlden är ett påstående som inte 

direkt kan förvåna någon vid det här laget. Lite mer än ett år 

har jag arbetat med den här uppsatsen och under den tiden har 

många av de bloggar som jag studerat drastiskt förändrats, 

förbättrats och ibland till och med bytt plattform eller 

utgivare om den funnits på en tidnings hemsida. Och 

framförallt, nya sätt att blogga har dykt upp. I skrivandets 

stund är twitter det som alla pratar om. Eller som det också 

kallas, mikrobloggning där varje inlägg bara består av några 

få meningar som beskriver vad mikrobloggaren gör för 

tillfället. För att dra det till sin spets kan man säga att 

alla som är något gör det och alla som inte gör det funderar 

över vad det egentligen är för poäng med att ”twittra” eller 

mikroblogga.  

 

Kan man då efter den här studien säga att modebloggarna är ett 

hot eller en möjlighet? Det jag har visat på i denna uppsats 

är bland annat hur modebloggarna och tidningarna skiljer sig 

från varandra och jag skulle inte se den stora uppkomsten av 

modebloggar som ett stort hot mot de etablerade 

modetidningarna utan snarare som en källa till förnyelse. 

Innan bloggarna fanns var modetidningarna det medium som man 

fick förlita sig på om man ville komma över modenyheter. Men i 

och med bloggens inträde och den snabbhet i att förmedla 

produkt- och designernyheter har de etablerade tidningarna 

fått tänka om vilket bara har varit en fördel för läsarna av 

tidningarna. Man kan också tänka sig att det har varit en 

fördel för tidningarna själva, genom att den utmaning som 

bloggarna stått och fortfarande står för har tidningarnas 

varit tvungna att fundera över upplägg och ämnen på ett annat 

sätt än tidigare. Dessutom har förekomsten av bloggar på 

tidningarnas hemsidor bidragit till att visa upp en mer 

personlig sida av tidningen och dess medarbetare än vad som 

läsare tidigare kunnat uppleva och även bidragit till att 

moderedaktören på ett helt annat sätt än tidigare kan 

presentera sin personliga smak och stil. Även om 

moderedaktörerna i dagens tidningar har en egen ”plocksida” 
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och där i mindre skala kan presentera sina personliga 

favoriter just nu så blir utrymmet på en blogg ett helt annat.  

 

Om man ska tala om hot i det här sammanhanget handlar snarare 

om hot mot journalisten än mot den etablerade modetidningen. 

Detta påstående väcker dock några av de frågor som tas upp av 

Gunnar Nygren i Yrke på glid där han pratar om journalistiken 

som profession och hur vem som helst kan kalla sig journalist. 

Självklart blir detta en viktig fråga i och med modebloggarnas 

inträde i media och då framförallt hos de större 

kvällstidningarna. Men, man ska komma ihåg att vara journalist 

inte i första hand handlar om att ha en examen från 

journalisthögskolan utan snarare om hur man skriver och där 

kan man säga att bloggen faktiskt är en bra plattform att visa 

upp sig själv. Att öva på sitt skrivande och i viss mån få 

kommentarer angående sina texter är ovärderligt för en 

blivande journalist då det är så man utvecklas. Visserligen 

skadar det såklart inte att ha en journalistik utbildning då 

man lär sig program och ett visst sätt att tänka som kan vara 

svårt för en nybörjare att ha koll på. 

 

Dock kan man tänka sig att de etablerade modejournalisterna i 

början av denna utveckling kände en viss sorts hot från 

modebloggarna som blev allt mer populära och att detta ledde 

till den ovan nämnda typen av modeblogg som allt fler 

modetidningar har på deras hemsidor. Det handlade alltså för 

tidningarnas del mer om att också visa upp en personlig och 

genuin sida av sig själva som läsarna, tydligen, saknade och 

satsningen på tidningens hemsida blev allt viktigare. Att visa 

upp en professionell och objektiv förhållning till mode var 

inte längre intressant ur läsarnas synvinkel. Det är idag inte 

särskilt ovanligt att de etablerade modetidningarna har en väl 

fungerade hemsida där hela redaktionen bloggar och att det 

även finns ett community för tidningens läsare där de kan ta 

del av snabba nyheter, blogga och lägga träffa andra läsare. 

 

Ser man då till den typ av journalistik som modebloggerskorna 

i denna uppsats ägnar sig åt så är det till största del en 

lättare typ av skrivande och innefattar mer ”styling” än långa 
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modereportage. Det är, som påvisat i den sista sammanfattande 

analysen, endast två av de bloggerskor som jag har tittat på 

som skriver för ”tyngre” tidskrifter och som har ett mer 

analyserande perspektiv på mode. Man kan dock säga att det 

viktigaste i och med ett inträde i modejournalistiken inte är 

en analyserande hållning utan mer att man som bloggerska 

besitter en känsla för stil och trender och att man lär sig 

resten i efterhand. Det handlar alltså i slutändan om att 

först och främst kunna visa upp en kunnighet om mode för att 

sedan allt mer etablera en legitimitet som journalist. 

Legitimiteten ligger alltså främst i modekunskapen och 

sekundärt i kunskapen om att skriva journalistiskt. 

 

Det är dock återigen viktigt att poängtera att den här studien 

enbart ser på modejournalistiken som fält och inte på 

journalistiken överlag. Bloggandet inom andra fält, till 

exempel sport, har inte på samma sätt varit lika uppmärksammat 

som modebloggandet och de framstående sportbloggar som 

uppmärksammats är de som skrivs av redan framstående 

sportjournalister. Det har alltså inte blivit samma konkurrens 

från ”utomstående” som inom modejournalistiken. Vad kan detta 

då säga oss? Är modefältet ett lättare fält att ta sig in på? 

Rimligtvis borde svaret vara nej. Både mode och sport är ämnen 

som engagerar stora delar av den svenska befolkningen, och ska 

man generalisera så intresserar sport den manliga delen av 

befolkningen och mode den kvinnliga delen. Innebär då detta 

att anledningen till att sportbloggandet inte har utmanat 

sportjournalistiken är för att männen inte har samma intresse 

att ta sig in i branschen så som kvinnorna har? Förmodligen är 

svaret inte så enkelt men det är en intressant tanke och inget 

som kan besvaras i den här slutdiskussionen. Det som kan 

konstateras är dock att de unga kvinnor som skriver dessa 

modebloggar lägger ner en stor del av sin tid på att göra 

intressanta inlägg, tipsa om nyheter i butikerna genom 

avancerade bildkollage och ständigt hålla sig uppdaterad med 

vad som händer i resten av modevärlden. Det krävs alltså en 

enormt intresse och engagemang för att orka med att driva en 

framgångsrik modeblogg, och detta görs ofta på bloggerskans 
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fritid innan hon blivit så framgångsrik att hon kan leva på 

att skriva för sin blogg.  

 

I teorikapitlet skriver jag om Pierre Bourdieus klassiska text 

Modeskaparen och hans märke och det faktum att prêt – à – 

porter kom som en revolution från ”de nya” modeskaparna där 

haute couturen länge varit den rådande normen för skapande 

designers. Och på samma sätt kan man säga att bloggen har 

blivit en revolution för en ganska stillastående 

modejournalistik och man kan med Bourdieus ord sammanfatta 

denna utmaning så som att 

 

Denna omstrukturering har fått många observatörer 

att se tecken på den styrande klassens försvinnande 

i vad som i själva verket bara är en omorganisering 

av arbetsdelningen inom maktutövandet[…]  

 

Nej, att bloggarna skulle vara ett tecken på de etablerade 

modetidningarnas försvinnande har jag svårt att se. Men att 

det kommer bli en omorganisering av arbetsdelningen är precis 

vad som är på väg att hända och om det är bra eller dåligt i 

det långa loppet återstår för oss att se. Men det som är 

tydligt är att bloggen mycket väl kan vara en bra karriärväg 

in till modejournalistiken, och kanske i framtiden även till 

andra typer av journalistiska fält? 

 

                                                 
152
 Bourdieu (1986) s. 133 



  

   

Källhänvisningar 

Böcker 

 Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (Red.), Klassisk och 

modern samhällsteori, (2003) Studentlitteratur, Lund 

 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik, (1997) Daidalos 

Uddevalla 

 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, (1986) 

Salamander Stockholm 

 Konstantin Economou, Representing politics - politisizing 

journalism; Exploring communicative dilemmas in the 

collegial relationship between Swedish journalists and 

politicians. Javnost - The Public; Journal of the 

european institute for communication and culture, vol 4, 

no 2 (1997) 

 Lars Holmberg, Teorier om mode – Stil som historiskt och 

teoretiskt objekt (2008) Carlssons Bokförlag Stockholm 

 Cecilia Karlsson, ”Modets väktare” och ”Modets 

frihetskämpar” – en kvalitativ studie om modebloggar, C-

uppsats vid Karlstad universitet 2008 

 Gunnar Nygren, Yrke på glid, (2008) Stiftelsen Institutet 

för mediestudier Stockholm 

 Anders R Olsson, Michael Karlsson & Lars Ilshammar, 

Journalistik, nätet och maktens ordning, (2007) 

Stiftelsen Institutet för mediestudier Stockholm 

 Maria Rydström, ”Mode är på modet” – en kvalitativ studie 

av fenomenet modebloggar, D-uppsats från Uppsala 

universitet 2007 

 Mark Tremayne, Blogging, Citizenship, and the Future of 

Media, (2007) Routledge New York 

 Lars Våge, Erik Stattin & Gunnar Nygren, Bloggtider, 

(2005), Stiftelsen Institutet för Mediestudier Stockholm 

 



  

   

Internet 

Jag har valt att presentera mina Internetkällor på så vis att 

de som är en startsida står utan datum och tidpunkt och de 

sidor som mer specifikt syftar på en artikel eller ett ämne 

har tidpunkt och datum. Länkarna följer kronologiskt var de 

återfinns i uppsatsen. 



  

   

 http://www.expressen.se/mode/1.1273188/modebloggare-visa-

modet 7/10 - 2008 klockan 13.59 

 http://www.modette.se 

 http://www.modette.se/Mode-och-

skonhet/Reportage/Modebloggarnas-hostfavoriter/ 8/10 – 

2008 klockan 14.44 

 http://modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Veckans-

bloggrunda/ 10/10 – 2008 klockan 12.28 

 http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-

2008-har-ar-alla-vinnarna/ 13/3 - 2009 klockan 13.10 

 http://hotspot.webblogg.se/1208359049_min_vn_hanna.html  

 http://linngustafsson.se/2008/april/hetaste-

solglajjerna.html, 21/4 – 2008 klockan 15.29 

 http://www.moderniteter.devote.se 

 http://www.conspicere.se 

 http://www.linngustafsson.se 

 http://linngustafsson.se/category/snocatwalkstilen.html 

 http://linngustafsson.se/category/snostilen.html 

 http://www.blondinbella.se 

 http://www.blondinbella.se/default.aspx 8/4 - 2008 

klockan 13.30 

 http://www.sigrids.se  

 http://sigridsigrid.blogspot.com/  

 http://rightnow.devote.se/ 

 http://www.kenzas.se 

http://www.expressen.se/mode/1.1273188/modebloggare-visa-modet
http://www.expressen.se/mode/1.1273188/modebloggare-visa-modet
http://www.modette.se/
http://www.modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Modebloggarnas-hostfavoriter/
http://www.modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Modebloggarnas-hostfavoriter/
http://modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Veckans-bloggrunda/
http://modette.se/Mode-och-skonhet/Reportage/Veckans-bloggrunda/
http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-2008-har-ar-alla-vinnarna/
http://storabloggpriset.se/2009/02/stora-bloggpriset-2008-har-ar-alla-vinnarna/
http://hotspot.webblogg.se/1208359049_min_vn_hanna.html
http://linngustafsson.se/2008/april/hetaste-solglajjerna.html
http://linngustafsson.se/2008/april/hetaste-solglajjerna.html
http://www.moderniteter.devote.se/
http://www.conspicere.se/
http://www.linngustafsson.se/
http://linngustafsson.se/category/snocatwalkstilen.html
http://linngustafsson.se/category/snostilen.html
http://www.blondinbella.se/
http://www.blondinbella.se/default.aspx
http://www.sigrids.se/
http://sigridsigrid.blogspot.com/
http://rightnow.devote.se/
http://www.kenzas.se/


  

   

 http://www.conspicere.se 

 http://kanal5.se/web/stylebykling/1 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Elin_Kling 8/4 - 2008 

klockan 14.30 

 http://www.hotspot.webblogg.se 

 http://hotspot.webblogg.se/1207589504_mte_med_solo.html 

8/4 - 2008 klockan 14.41 

 http://hotspot.webblogg.se/1206717341_hattrick.html 8/4 - 

2008 klockan 14.43 

 http://www.pause.se/author/linn/ 

 http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=1

9.753865 

 http://www.modette.se/eleonore/blogg 

 http://blogg.expressen.se/modebloggen/ 

 http://blogg.aftonbladet.se/22226/perma/953329/ 

 http://snack.aftonbladet.se/publicPage.action?abUserId=a6

ab0aa88964ab655e96888a3c6eec86 18/9 – 2008 klockan 14.43 

 http://www.veckorevyn.com 

 http://www.veckorevyn.com/mode/ebbas-blogg/ 

 http://charlotta.chic.se/ 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Damernas_V%C3%A4rld 17/9 – 

2008 klockan 11.43 

 http://www.magazino.se/magasinet-dv-mode/ 17/9 – 2008 

klockan 11.50 

http://www.conspicere.se/
http://kanal5.se/web/stylebykling/1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elin_Kling
http://www.hotspot.webblogg.se/
http://hotspot.webblogg.se/1207589504_mte_med_solo.html
http://hotspot.webblogg.se/1206717341_hattrick.html
http://www.pause.se/author/linn/
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.753865
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/index.jsp?article=19.753865
http://www.modette.se/eleonore/blogg
http://blogg.expressen.se/modebloggen/
http://blogg.aftonbladet.se/22226/perma/953329/
http://snack.aftonbladet.se/publicPage.action?abUserId=a6ab0aa88964ab655e96888a3c6eec86
http://snack.aftonbladet.se/publicPage.action?abUserId=a6ab0aa88964ab655e96888a3c6eec86
http://www.veckorevyn.com/
http://www.veckorevyn.com/mode/ebbas-blogg/
http://charlotta.chic.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Damernas_V%C3%A4rld
http://www.magazino.se/magasinet-dv-mode/


  

   

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan 17/9 - 2008 

klockan 11.57 

 http://www.cosmopolitan.se/om-oss 17/9 - 2008 klockan 

12.00 

 http://www.glamour.se/om-glamour/ 17/9 – 2008 klockan 

12.16 

 http://www.elle.se/?id=2097 17/9 – 2008 klockan 13.23 

 http://www.elle.se/?id=2096 17/9 – 2008 klockan 13.29 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Plaza_kvinna 18/9 - 2008 

klockan 12.05 

 http://www.plazakvinna.com/Contact.aspx 18/9 - 2008 

klockan 12.06 

 http://chic.se/om/ 

 http://chic.se/kategori/redaktion/ 18/9 – 2008 klockan 

12.23 

 http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?ver

sion=170162 18/9 – 2008 klockan 12.32 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/VeckoRevyn 18/9 klockan 

13.08 

 http://www.veckorevyn.com/veckorevyn/om-veckorevyn/ 18/9 

– 2008 klockan 13.11 

 http://solomag.se/page.php?id=29 18/9 – 2008 klockan 

13.55 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sofis_mode 18/9 - 2008 

klockan 14.01 

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/80-talisten-elin-kling-

1.455344 11/4 - 2009 klockan 15.51 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan
http://www.cosmopolitan.se/om-oss
http://www.glamour.se/om-glamour/
http://www.elle.se/?id=2097
http://www.elle.se/?id=2096
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plaza_kvinna
http://www.plazakvinna.com/Contact.aspx
http://chic.se/om/
http://chic.se/kategori/redaktion/
http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=170162
http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=170162
http://sv.wikipedia.org/wiki/VeckoRevyn
http://www.veckorevyn.com/veckorevyn/om-veckorevyn/
http://solomag.se/page.php?id=29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sofis_mode
http://www.dn.se/nyheter/sverige/80-talisten-elin-kling-1.455344
http://www.dn.se/nyheter/sverige/80-talisten-elin-kling-1.455344


  

   

 http://www.metro.se/se/article/2008/12/26/09/4827-

45/index.xml 23/1 - 09 klockan 21.39 

 http://www.pause.se 

 http://www.pause.se/2009/01/08/har-ar-de-25-maktigaste-

modebloggarna-2009/ 23/1 - 2009 klockan 21.56 

 http://www.aftonbladet.se/sofismode/article2062963.ab 

27/1 - 2009 klockan 14.50 

 http://www.expressen.se/nyheter/1.1238513/blondinbella-

utsatt-for-overgrepp-avbryter-semestern 27/1 - 2009 

klockan 14.58 

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3476049.ab 27/1 

- 2009 klockan 15.04 

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3520203.ab 27/1 

- 2009 klockan 15.07 

 http://www.expressen.se/noje/1.1416015/de-deltar-i-let-s-

dance-2009 27/1 - 2009 klockan 15.13 

 http://www.expressen.se/noje/letsdance/1.1442502/blondinb

ella-jag-ar-chockad 27/1 - 2009 klockan 15.16 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_Sydow 12/4 - 2009 

klockan 15.15 

 http://www.modette.se 

 http://www.cafe.se  

 http://www.glife.com/content/1142 2/2 - 2009 klockan 

13.09 

 http://www.pause.se/2008/12/06/pause-kartlagger-elin-

kling-maffian/ 10/4 – 2009 klockan 17.07 

http://www.metro.se/se/article/2008/12/26/09/4827-45/index.xml
http://www.metro.se/se/article/2008/12/26/09/4827-45/index.xml
http://www.pause.se/
http://www.pause.se/2009/01/08/har-ar-de-25-maktigaste-modebloggarna-2009/
http://www.pause.se/2009/01/08/har-ar-de-25-maktigaste-modebloggarna-2009/
http://www.aftonbladet.se/sofismode/article2062963.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.1238513/blondinbella-utsatt-for-overgrepp-avbryter-semestern
http://www.expressen.se/nyheter/1.1238513/blondinbella-utsatt-for-overgrepp-avbryter-semestern
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3476049.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3520203.ab
http://www.expressen.se/noje/1.1416015/de-deltar-i-let-s-dance-2009
http://www.expressen.se/noje/1.1416015/de-deltar-i-let-s-dance-2009
http://www.expressen.se/noje/letsdance/1.1442502/blondinbella-jag-ar-chockad
http://www.expressen.se/noje/letsdance/1.1442502/blondinbella-jag-ar-chockad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_von_Sydow
http://www.modette.se/
http://www.cafe.se/
http://www.glife.com/content/1142
http://www.pause.se/2008/12/06/pause-kartlagger-elin-kling-maffian/
http://www.pause.se/2008/12/06/pause-kartlagger-elin-kling-maffian/

