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Sammanfattning 

I uppsatsen kommer vi att titta närmare på hur modebloggare påverkar den svenska 

moderapporteringen och vilken roll mode har i samhället. Vi kommer att undersöka hur 

maktstrukturen ser ut i modevärlden och vilka aktörer som i dag innehar maktpositioner. På 

grund av det ökade användandet av webben tycker vi oss se en förändring i den svenska 

moderapporteringen. I uppsatsen försöker vi att undersöka hur bloggarens roll ser ut i denna 

förändring, men också hur moderedaktörer ser på utvecklingen. För att göra detta har vi 

intervjuat fyra redaktörer och fyra modebloggare och tagit del av deras åsikter om branschen 

de arbetar i. I slutsatsen kommer vi fram till att bloggare inte utgör något hot för den 

etablerade journalistiken, utan att de snarare har ett symbiotiskt förhållande.  Bloggen är 

däremot en form av karriärverktyg. Vi upptäcker också att en journalistiskexamen inte är ett 

kriterium för att få en hög position inom moderapportering. I framtiden tror vi att bloggares 

och journalisters roller kommer att vara de samma. Vi ser också tendenser till att mode 

kommer få en högre kulturell ställning än i dag. 
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Inledning  
 

“I think probably people confuse fashion with being beautiful or being sexy 

or attractive, very often people use it as a tool, not as pleasure.”
1
  

Miuccia Prada 

Mode – kläder, smycken, smala tjejer, ännu smalare tjejer, uppenbart homosexuella män, 

extrema summor pengar, power kostymer, subkulturer, yta och konsumtion. Det är alla saker 

som har med ”mode” att göra, inget egentligen viktigare än det andra. Menar vi. I den här 

uppsatsen dyker vi ner i en kletig sörja av modebloggar, modesajter och modemagasin där alla 

inblandade förvirrat verkar trampar vatten i ett hav av otydliga begrepp. Här försöker vi, på ett 

förhoppningsvis anspråkslöst sätt, att kartlägga denna ocean av hierarkiska strukturer, 

konstnärsambitioner och komplicerade självbilder. Vi försöker även se hur dessa aktörer 

använder sig av webben för att förmedla mode och trender till sina läsare. Samt undersöka om 

den tryckta tidningens tid är förbi och hur tidningar förhåller sig till webben för att behålla sin 

maktposition i dagens moderapportering. 

Bakgrund 
 

Modemagasinens historik 

Redan på 1600-talet uppkom de första modemagasinen i världen. Innan dess förmedlades 

mode via små påklädda dockor som skickades mellan Europas hov. Den första renodlade 

modetidningen startades 1672 i Frankrike och kallades Le Mercure Galant - tidningen var ett 

slags nyhetsblad och fick senare en engelsk uppföljare vid namn The Ladies Magazine. Den 

första periodiska tidningen, Galerie des Modes et Costumes, producerades mellan 1778-1787 

och hade gravyrer som inspiration. I Tyskland startades en liknande publikation som kallades 

Journal des Luxus under der Modern. Efter de periodiska tidningarnas intåg grundades allt 

fler modetidningar successivt, bland annat tidningarna Journal des Damed et des Modes och 

den amerikanska Harpers Bazaar som finns än i dag. Under perioden 1871-1908 startades 

180 modetidningar världen över. Det var också under denna period som det välkända 

                                                           
1
 The Daily Beast, http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/04/29/the-curator-wears-prada.html. Hämtad 

2012-05-07 

http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/04/29/the-curator-wears-prada.html
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modemagasinet Vouge startades i New York.
2
 

 

Modemagasin i Sverige 

Sofrosyne – ett blad för fruntimmer är troligtvis den första tidningen med modeinslag för 

kvinnor i Sverige. Utgivaren Adolf Regnér hävdar själv i första numret av tidningen att det 

tidigare inte funnits en tidning för kvinnor i Sverige.
3
 Sofrosyne grundades år 1815 och 

innehållet bestod främst av modenyheter från Paris samt noveller av olika slag.
4
 I oktober 

1815 publicerades bland annat denna text:  

”Mode-nyheter. Ehuru sent på hösten, brukas ännu de hvita halmhattarne i Paris lika allmänt 

som vårtiden. Formen på dessa hattar har dock småningom förändrat sig; både de och alla andra 

hattar göras nu á l’Anglaise ,med låg kulle och bred skärm, alldeles såsom Engelskorna bruka; 

och man aldrig förr sett, de begge band, hvarmed hatten fästes under hakan, fastsys icke ofvanpå 

skärmen, utan inunder. […]”
5 

Efter Sofrosyne uppkom ytterligare några tidningar med artiklar om mode, men det var inte 

förrän i slutet av 1800-talet och främst under 1900-talet som tidningar med modeinslag 

etablerades på den svenska marknaden. Främst Bonniers Förlag (tidigare Åhlén och Åkerlunds 

Förlag) har gjort ett antal försök att publicera tidningar med väsentliga modeblock. Enligt 

modejournalisten Lotta Lewenhaupt var den första mode/damtidningen Flitiga Händer och 

publikationen grundades så sent som 1935 under Bonniers Förlag. Fem år senare bestämde 

Flitiga Händer sig för att byta namn till Damernas Värld
6
 och namnbytet blev ett betydelsefullt 

genombrott för tidningen. Under 1943 ökade försäljning från 50 000 exemplar till 100 000 

exemplar i veckan vilket resulterade i att Damernas Värld kunde etablera sig som Sveriges 

viktigaste dam- och modetidning.
7
 Förutom Damernas Värld har Bonniers Förlag bland annat 

publicerat tidningarna Idun (1887–1963
8
), Vecko-Journalen (1910-1980

9
), Bonniers 

                                                           
2
 Lewenhaupt, L. (2003). Modeboken – 1900-2000. Stockholm: Bokförlaget Prisma. Andra upplagan. s. 16-17.  

3
Sofrosyne. http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/TR0263014_16.pdf. N:o 1, s.1-3, hämtad 

2011-11-23 
4
Sofrosyne. http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=11737, Stockholmskällan, hämtad 2011-11-13 

5
Sofosyne. http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/TR0263027_28.pdf, N:o 42. s. 334, hämtad 

2011-11-23. 

6
 Lewenhaupt, L. (2003). s. 17. 

7
 Lewenhaupt, L.,& Lewenhaupt, T.(2009).Bilden av modet. Malmö: Bokförlaget Arena. s.119. 

8
 Idun. http://www.ne.se/lang/idun/209989, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-23. 

9
 Vecko-Journalen. http://www.ne.se/lang/vecko-journalen, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-23. 

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=11737
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/TR0263027_28.pdf
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Veckotidning (1923-1929
10

), Bonniers Månadstidning (1930-1956
11

) och 

MånadsJournalen(1980-2002
12

).  

Efter krigstiden 1945-1949 var kvinnorna, enligt Lewenhaupt, utsvultna på flärd. Det var också 

under den perioden den svenska tidningen Femina grundades under Aller Medias förlag.
13

 

Tidningen, precis som Damernas Värld, existerar än i dag och är enligt Aller Media Sveriges 

största modetidning.
14

 Även Bonniers Förlag publicerade ett antal temporära och 

säsongsrelaterade modetidningar under den tiden som exempelvis La Mode (1944-1949), 

Stilmodellen (1945-1964), och Stilmönsterjournalen (1945-1960).  

I samband med märkesmedvetenhetens intåg på 80-talet började mode betraktas som ett 

kulturfenomen. Det var också under den här tiden franska modetidningen Elle blev 

internationell. Tidningen utgavs i över 34 länder och en mängd medieföretag försökte göra egna 

versioner av Elle. Sverige fick sin egen version i slutet av 80-talet. Även flera försök att 

efterlikna den amerikanska modebibeln Vouge har gjorts i Sverige. Enligt Lewenhaupt var det 

närmsta försöket i Sverige tidningen Bibel (1998-2000
15

) som publicerades under Bonniers 

Förlag. Dock gavs tidningen bara ut i två år eftersom den enbart sålde som mest 20 000 exemplar 

per månad.
16

  

Under 2009, fanns det ett tjugotal fysiska modetidningar i Sverige, jämfört med ungefär fyra-fem 

stycken under 50-talet. Lewenhaupt skriver i Modeboken att rapporteringen av mode är betydligt 

rikare än tidigare i dag. Hon bland annat exempel på nya modemagasin som Bon, Rodeo och 

Cosmopolitan, och nämner ambitiösa modetidningar för män som Café och King. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa ett kulturellt maktskifte, men också att betona den komplexitet 

som begreppet mode innebär. Genom att göra detta hoppas vi kunna bidra till en mer konkret 

modediskurs som öppnar för djupgående analyser. 

                                                           
10

 Bonniers veckotidning. http://libris.kb.se/bib/434760, Libris, hämtad 2011-11-23. 
11

 Bonniers månadstidning. http://libris.kb.se/bib/434758, Libris, hämtad 2011-11-23. 
12

 Månadsjournalen. http://www.ne.se/månadsjournalen, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-23. 
13

 Lewenhaupt, L. (2003). s. 17 
14

 Femina. http://aller.se/varumarken/magasin/femina/, Aller Media, hämtad 2011-11-23.  
15

 Lewenhaupt, L.,& Lewenhaupt, T.(2009). s. 210. 
16

 Lewenhaupt, L. (2003) .s.17. 

http://libris.kb.se/bib/434760
http://libris.kb.se/bib/434758
http://aller.se/varumarken/magasin/femina/
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Problemformulering 

Fenomenet mode är ständigt föränderligt medan den hierarkiska strukturen är statisk. I samband 

med Internets utveckling har en ny aktör tagit allt större plats i modefältet och det har bidragit till 

modemagasinen inte längre har samma tydliga monopol på modenyheter. Till följd av detta 

börjar vi ana ett maktskifte i dagens moderapportering och problemet är vad det innebär för de 

svenska modemagasinen och deras position i hierarkin i modefältet. 

Frågeställningar 

- Finns det ett maktskifte i den svenska modevärlden och hus ser det ut i så fall? 

- Hur ser journalister respektive modebloggare på varandra? 

- Hur ser journalister och modebloggare på sin egen roll i modevärlden? 

 

Avgränsning 

I vår studie har vi valt att undersöka hur moderapporteringen ser ut i dag. För att kunna göra 

detta har vi har valt att begränsa oss till den svenska moderapporteringen. Vi har valt att 

inrikta oss på modemagasin och modebloggar eftersom vi anser att de utgör en stor del av den 

svenska moderapporteringen.  Vi har valt att intervjua redaktörer i stället för journalister 

eftersom redaktörerna i större utsträckning har kontakt med bloggarna. Vi har även valt att 

intervjua bloggare som driver en större modeblogg i Sverige eftersom att vi anser att de har en 

större makt att påverka sina läsare än de som driver en mindre modeblogg.  

 

Teori  

I det här stycket kommer vi att redovisa den teoretiska förståelse ram som ligger till grund för 

uppsatsen. Vi kommer att undersöka modets komplexitet samt redovisa för hur olika aktörer 

skapar och bibehåller roller. En förutsättning för att diskutera modejournalistik, modets roll 

och representation i vardagen är att för tydliggöra de olika komponenter som tillsammans 

bildar begreppet mode.  

Vad är då mode? 
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”mode, uttryck för tidsandan och dess ideal, förmedlade genom framför allt klädedräkten. 

Klädmodet förändras ständigt i takt med samhällets värderingar och villkor, exempelvis dess 

politik, etik och estetik. 

Modet förändras även med övriga samtida kreativa uttryck: särskilt nära besläktade är klädmode 

och arkitektur. En numera övergiven teori är att konjunkturen i hög grad skulle påverka modet. Att 

kroppens naturliga former skulle tendera att framhävas vid högkonjunktur, medan större tygmängd 

och ökat antal plagg skulle vara modetecken vid lågkonjunktur kan emellertid inte beläggas i ett 

längre historiskt perspektiv.”
17

 

Ordet mode innebär en mängd olika saker, till exempel betyder det trend, en händelse som 

ligger i tiden och som är förgänglig, men många menar helt enkelt konfektion
18

 när de talar 

om mode. Naturligtvis är de båda exempel lika korrekt använda, som framgår i citatet ovan. 

Mode är om man så vill också en kombination av de båda orden, trender i kläder. Det blir 

därför relativt enkelt att förstå att mode som begrepp är en förhållandevis komplicerad och 

ostrukturerad ingångspunkt.   

Begreppet mode refererar alltså inte enbart till kläder, utan ordet betyder mycket mer, vilket 

betyder att det tidigt uppstår svårigheter när personer försöker att diskutera och 

problematisera mode.
19

 Under läsandet av olika texter som berör ämnet mode, blir det tydligt 

att det inte finns någon enighet i den akademiska världen om vad begreppet egentligen 

innefattar, vilket leder till en mängd olika definitioner av samma ord. Det här innebär en hel 

del komplikationer när vi talar om mode. Utan en gemensam definition blir det svårt att ha en 

allmän modediskurs.
20

 Ordet används både i positiva och negativa bemärkelser: för en del 

betyder begreppet glamour och lycka och för andra symboliserar det yta och överdriven 

konsumtion. Orden modelejon och modeslav är två exempel där ordet har relativt olika 

betydelser. Det första exemplet beskriver en kraftfull individ medan det senare beskriver en 

person utan frihet, kontrollerad av någon annan.
21

 

Det finns alltså en mängd olika beskrivningar av mode - författaren och designhistorikern 

Linda Rampell menar att ordet mode i allmän bemärkelse inbegriper kläder och accessoarer 

                                                           
17

Mode http://www.ne.se/kort/mode, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-16. Sökord: Mode  
18

Se ordlista i Bilaga 
19

Rampell, L. (2008) Freud med skalpell, Modekropp prêt-à-suppôter. Stockholm: Kristianstads 

Boktryckeri.s.74-75. 

20
Kawamura, Y. (2007) Modeologi – En introduktion till modevetenskap. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag.s.20-21. 
21 Holmberg, L. (2008) Teorier om mode – stil som historiskt och teoretiskt objekt. Stockholm: Carlssons 

Bokförlag.s.14. 

http://www.ne.se/kort/mode
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skapade av kända designers vid ett välkänt varumärke och hon hävdar att försök till ytterligare 

komplikation av ordet är mycket invecklat. Hon menar också att ordet mode ibland, inom 

akademiska kretsar, ges alltför stor vikt och att detta förhindrar en relevant diskussion av 

ämnet.
22

 Den typen av uttalande tyder på att svårigheterna med att definiera ordet ”mode” 

också leder till problem när själva ämnet diskuteras.    

I boken Modeologi, skriven av Yuniya Kawamura, ställer sig författaren samma fråga som vi 

och förhåller sig något annorlunda till ordet ”mode” än Rampell.   

”Exakt vad är mode? Det är svårt att ge begreppet en exakt definition, eftersom ordet haft 

varierande betydelse nyanser i historien; innebörden har växlat för att passa sedvänjor och 

klädvanor som varit dominerande bland folk inom olika sociala strukturer. När ordet mode 

används för att beteckna ett klädesplagg uppstår begreppsförvirring. Det är sant att mode ger 

kläder ett extra värde, men de tillförda värdeelementen existerar enbart i människors inbillning 

eller föreställning. Mode är inte den synliga klädseln, utan de osynliga element som innefattas i 

klädseln.”
23

 

Utifrån dessa premisser kretsar en modediskussion inte kring kläder eller klädtillverkning, 

utan kommer snarare att fokusera på den sociala aspekten av mode. Alltså vad som gör att vi 

vill klä oss vackert eller speciellt. Det Kawamura redogör för är inte olikt det Rampell 

beskriver. Det är inte modet själv, eller kläderna, som är det individer fascineras av. Det är 

vad modet betyder eller snarare vad det representerar, som är lockelsen. Med den 

utgångspunkten är Rampells observation att forskare undergräver sin egen argumentation när 

de låter ordet mode få allt för stor vikt, helt korrekt. 

Lars Holmberg beskriver i likhet med ovanstående begreppet så här: ” Något är mode om och 

endast om det fungerar som socialt särskiljande och är en del av ett system som relativt snabbt 

ersätter det med något nytt.”
24

 Holmberg förklarar vidare att mode varken är materiellt eller 

visuellt utan snarare osynligt och inbäddat i kläderna och att denna definition snarare kopplar 

ihop ordet mode med språket än med kläder.
25

 Till skillnad från Rampell, menar Holmberg 

alltså att mode är socialt särskiljande, men också han lyfter fram att det inte är kläderna i sig 

som är mode. För trots att Holmberg i stället för sociala strukturer talar om språk blir 

slutsatsen inte helt olik.  

                                                           
22

Rampell, L. (2008). s. 74-75. 
23

Kawamura, Y. (2007). s. 20. 
24

 Holmberg, L. (2008). s.16. 
25

  Holmberg, L. (2008). s. 17. 



7 
 

I The face of fashion förs en något annorlunda tankegång fram - Craik menar att det finns flera 

olika typer av mode och att dessa går att se som olika system. Systemen består av olika 

komponenter, till exempel är konsumtionen en viktig del av det ”västerländska 

modesystemet”. Andra komponenter är viktiga i andra system. Att konsumtionen är så viktig 

inom det västerländska systemet betyder att relationen mellan kapitalism, identitet och konst 

blir komplicerad.
26

 

Själva begreppet mode beskriver Craik som ett medel för att belysa relationen mellan kroppen 

och dess sociala habitus.
27

 Hon utvecklar detta påstående genom att hävda att ”Mode” som 

sådant inte har någon egentlig innebörd utan att det är snarare är det hon kallar ”kropp-kläder 

sammansättningen” som fungerar i förhållande till ett specifikt habitus eller en miljö.
28

 Alltså 

är det inte mode i sig som är relevant utan hur det bärs och vem det bärs av.  Det är sedan 

denna ”sammansättning” som responderar eller reflekterar en viss miljö. Genom mode skapas 

en ram för hur människor ska tänka och leva; det hjälper till att forma det moderna 

samhället
29

 

“Our modern view, like that of the physiognomists, is still to deduce character from physical 

appearances, even though readily re-shape the body and re-fashion our facial features to better 

approximate our self-perceptions and ideals. We know we have deliberately created an image of 

how we want to look, and we have employed techniques such as surgery, cosmetics and 

fashionable clothing, to bring this about. Despite such manipulations, we still make extensive use 

of the individuals appearance as a key to character.”
30

 

Joanne Finkelstein, berör här en liknande punkt, men fokuserar på den stora vikt vi lägger vid 

utseende trots att det i dag är relativt enkelt att förändra eller manipulera våra utseenden. 

Finkelstein menar alltså att vi låter det yttre spela en avgörande roll i analysen av individer, 

trots att vi är väl medvetna om möjligheterna att påverka utseenden. Det här skulle betyda att 

mode i den mer abstrakta benämningen är ett sätt för oss att rent symboliskt legitimera en 

socialställning.
31

 Det betyder också att vi har en möjlighet att imitera andra sociala grupper; 

mode blir både ett medel för att demonstrera en social identitet och ett sätt att effektivt 

                                                           
26

Craik, J. (1994) The Face of Fashion. London: Routledge.s.6-7. 
27

Craik, J. (1994). s. 4-5. 
28

Craik, J. (1994). s. 6-7, 10. 
29

Finkelstein, J. (1998).  Fashion an introduction. New York: NEW YORK UNIVERSITY PRESS.s.37-38. 

30
 Finkelstein, J. (1991). The fashioned self. Cambridge: Polity Press. s.105. 

31
Kawamura, Y. (2007). s. 48. 
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kopiera andras. På så sätt blir mode en svårknäckt social kod.
32

 Vi kan inte enkelt avläsa en 

persons sociala tillhörighet enbart genom deras utseende. Kroppen är en plats eller snarare en 

form där vi kan konstruera ett jag med de resurser vi har tillgång till.
33

Alltså blir kroppen ett 

slags handlingssystem som vi använder i vardagslivet för att kunna skapa och bibehålla en 

känsla av självidentitet, och i det handlingssystemet spelar en kläderna en avgörande roll.
34

 

I kontrast till ovanstående menar Rampell att mode och identitetsskapande inte nödvändigtvis 

måste vara förankrade. ”Jag vill öppna upp för ett modekunskapande, som inte bara av farten 

sjunger samma gamla visor, som att individer ”skapar” en ”identitet” med ”mode”. Ehuru 

individen schizofrent shoppar utseenden sålda som mode.”
35

 Här uppstår det återigen 

definitions problem, det är viktigt att begreppet identitet används korrekt. Eller att det används 

likadant.  Det blir onekligen svårt att påstå att en hel identitet skapas enbart med kläder, vilket 

som tidigare nämnt är Rampells definition av mode, men det är antagligen inte omöjligt att 

skapa delar av sin identitet genom yttre attribut.
36

 

”Självets ’identitet’ - till skillnad från självet som ett generellt fenomen – förutsätter en reflexiv 

självmedvetenhet. Självidentitet är det som individen är medveten ’om’ när vi talar om individens 

’självmedvetande’. Självidentiteten är med andra ord inte något som bara är givet som ett resultat 

av kontinuiteten i individens handlingssystem, utan något som rutinmässigt måste skapas och 

bevaras genom individens reflexiva handlingar. ”
37

 

Det blir alltså viktigt att försöka förstå vad självidentitet egentligen är, eller snarare hur det 

kan tolkas. Onekligen finns det skillnader mellan självet och självidentitet, självet 

representerar det egentliga jaget medan självidentiteten är det som vi är medvetna om. Alltså 

något vi själva skapar och som vi är medvetna om att vi skapar, snarare än något som skapats 

av sig självt.
38

 

Anthony Giddens talar i sin bok Modernitet och självidentitet om regimer. Med detta menar 

han kläder som ett medel för att visa upp sig, eller som han själv formulerar det, ”ett sätt att ge 

självidentitetens berättelser en yttre form.”
39

 Självidentiteten är alltså den bild eller de 

berättelser vi skapar om oss själva, ett redskap för att porträttera oss som unika och intressanta 
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individer.
40

 Om vi använder oss av Giddens förklaringsmodell är alltså mode inte likställt med 

självidentitet. Det är inte hela vår identitet, inte heller hela vår självidentitet, utan bara en del 

av vår egen porträttering.  

“For instance, individuals who have physically groomed themselves in accordance with prevailing 

definitions of beauty and attractiveness can feel confident of having constructed for themselves an 

appropriate and successful social identity. Such individuals have absorbed the prevailing values 

and have produced a social demeanour and sense of identity which will successfully carry them 

through the everyday world. Yet, the sense of self enjoyed by these individuals is, ironically, 

constituted from the received meanings of the time. That is, their sense of self is an embodiment of 

the representational fiction of a self.”
41

 

Samma teori känns igen hos Finkelstein, kanske med en något mörkare framtoning. “The 

historical and cultural ideal of the self, which transcends appearances, has been overshadowed 

by the images of the contemporary self which stridently emphasizes the opposite, namely, the 

importance of appearances.”
42

Självet skulle alltså tappat innehåll eftersom vi i dag lägger stort 

fokus på vårt utseende. Finkelstein menar att mode verkar härstamma från ett mänskligt 

behov av att dekorera sig själv, och att visa välstånd och status.
43

 Och att det sedan har 

utvecklats till ett sätt att lyfta fram det egna jaget och en metod för att öka sin personliga 

sociala status.
44

 

Rampell för en diskussion som inte är helt olik Finkelsteins och menar att mode inte skapar en 

identitet utan snarare ger möjlighet att skapa vad hon menar är en ”modeidentitet”. Den är inte 

någon självständig identitet utan fungerar snarare som en upplösning av jaget.
45

 Det skulle 

också kunna liknas vid den yttre formen av självidentiteten.
46

 Hon fortsätter sedan med att 

hävda att personen klär av sig sina egentliga egenskaper och iklär sig ett kommersiellt 

gångbart jag som saknar integritet.
47

 Hon återkommer alltså till viljan av att passa in i det 

sociala livet, att det schizoida jaget försöker skapa en personlighet genom att köpa den.
48
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”Haute couture förser den dominerande klassen med symboliska märken för ”klass” vilka, som 

man säger, är ”på sin plats” vid alla exklusiva ceremonier inom den kult som borgarklassen – via 

celebreringen av sin egen distinktion – ägnar sig själv. ”
49

 

 

Genus 

Mode är i dag starkt kopplat till kvinnor och kvinnlighet, även om det inte alltid varit så.
50

 Att 

mode är nästintill synonymt med kvinnlighet får naturligtvis konsekvenser för modets status i 

samhället, som med så många andra kvinnodominerade kulturyttringar eller yrken. Det blir 

därför viktigt att ta hänsyn till hur den här aspekten påverkar både den forskningen och den 

allmänna synen på mode som finns.  

”Ett betydande skäl till att mode som samhällsfenomen har behandlats som meningslöst är att det 

länkas till utseende och kvinnor. Mode uppfattas som irrationellt därför att det ständigt förändras, 

saknar innehåll, tjänar som yttre prydnad och inte inrymmer några intellektuella karaktäristika. ”
51

 

Mode har alltså fått sämre status på grund av sin koppling till kvinnor och utseende. Men 

mode påverkar också synen på kvinnor. Att som kvinna vara modeintresserad eller 

modemedveten påverkar den sociala statusen.
52

 Modeintressen är något som feminister inte 

allt för sällan vänder sig emot, modemedveten klädsel pekas ofta ut som en del av 

kvinnoförtrycket.
53

 Klädda kroppar fungerar som verktyg för ”självförvaltning”.  En klädd 

kropp är ett sätt att visualisera en roll eller en social position. Kvinnan kläs ofta in i rollen som 

en passiv och sexuell varelse, detta efter manliga normer. Kroppen är därför ett av kvinnans 

främsta sociala verktyg, vilket innebär att kvinnan riskerar att blir marginaliserad till enbart 

det visuella.
54

 Kvinnan blir på grund av de sociala konventionerna av ett stilmedvetet yttre 

tvingad att använda sitt utseende för att öka sin sociala status.
55

 

“For women, however, their status has been historically tied to fluctuations in cultural definitions 

of beauty, femininity and sexual seductiveness. In more recent times, as the cultural importance 

placed upon appearances has been further extended to include the male and, as men become more 

active consumers of fashion items, then it may well signify the value and status of the male as 
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worker have become precarious, and the man’s claim to social superiority may be in jeopardy 

because of structural shifts in the economic order.”
56

 

Som Finkelstein i citatet ovan påpekar är mannens ställning som försörjare och arbetare inte 

längre säker, kvinnans intåg på arbetsmarknaden har förändrat den sociala strukturen 

betydligt.   

I Fashion an introduction beskrivs skillnaden mellan det kvinnliga och det manliga modet och 

konsekvenserna av dessa. Författarinnan menar att den manliga klädedräkten av tradition är 

mer ”solid”, medan den kvinnliga i stället är av mer ”flyktig” karaktär. Alltså att det kvinnliga 

modet förändras och skiftar i större utsträckning än det manliga. Detta är, menar Finkelstein 

och hänvisar återigen till Silverman, ett sätt att porträttera stereotyper.
57

 Hon återkommer 

sedan till tidigare nämnda Simmel som menar att kvinnors modeintresse grundas i deras 

historiska roll som det underordnande könet. Denna lägre sociala ställning skulle innebära att 

det för kvinnan är av större vikt av att passa in i olika sociala sammanhang.
58

 

 

Mode och modernitet 

Thomas Johansson, författaren till boken Socialpsykologi och modernitet, skriver att modet 

och dess växlingar inte längre kan förstås som en önskan att imitera, utan i stället måste tolkas 

i termer av kulturell förändring. Han menar att vara delaktig i modekarusellen är ett sätt att 

följa med i modernitetens ”malström”, där individen har en förmåga att låta sig uppslukas av 

olika trender. Men han påpekar att det även finns individer som har förmågan att distansera 

sig från ”malströmmen” och på så sätt välja den stil som leder till störst framgång. Det kan ses 

som en tendens till en ökad kulturell individualisering.59
 

Socialpsykologi är, enligt nationalencyklopedin, en gren inom beteendevetenskaperna som 

studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.
60

 

Bosse Angelöw, en av författarna till boken Introduktion till Socialpsykologi, förklarar att 

socialpsykologi främst handlar om förhållandet mellan individ och samhälle. Med detta menar 

han att samhället påverkas av dess enskilda medlemmar och att individerna påverkas av 

samhället. För att förstå detta samspel, hävdar han att det är viktigt att vi har ett grepp om det 

sociala livet. Med det sociala livet menar Angelöw hur interaktionen mellan människor 
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utspelas, hur de kommunicerar, hur roller lärs in och utövas och hur normer påverkar 

uppträdandet.
61

  

Det finns sju olika perspektiv inom Socialpsykologi man kan använda sig av att se på 

förhållandet mellan individ och samhälle.
62

 Vi har valt att utgå från perspektivet ”Rollteori” 

då vi undersöker relationen mellan redaktörer och modebloggare. Anledningen till detta är att 

vi vill veta hur de ser på sin egen roll inom den svenska moderapporteringen samt den andres 

roll, och hur dessa roller kan samspela med varandra. 

 

Rollteori 

I boken Socialpsykologi – moderna teorier och perspektiv, förklarar Thomas Johansson att en 

roll är en uppsättning av normer, regler och värden som begränsar och formar individens 

handlingsutrymme. Johansson påpekar dock att rollen inte bestämmer det mänskliga 

handlandet utan att den snarare utgör den ram som individen agerar. Med detta menar han att 

det finns ett stort utrymme inom ramen för individens kreativitet och initiativ.
63

  

Enligt Bosse Angelöw är de sociala rollerna en del av samhällslivet och påverkar det 

individuella beteendet. Han förklarar att en roll innebär det som en samhällsmedlem gör när 

han/hon använder sig av de rättigheter och utför de skyldigheter som hänger samman med en 

speciell position i en samhällsstruktur. Även Angelöw instämmer med Johansson om att en 

roll är resultatet av de normer som förbinder en individ med specifika uppgifter eller 

positioner, och att rollen ligger som en ring av förväntningar omkring aktören. Genom detta 

kan man, enligt Angelöw, särskilja tre förhållanden. Det första förhållandet är positionen, som 

avser det yttre och formella tillkännagivandet att en person är något visst, vilket i vårt fall 

handlar om positionen som moderedaktörer och modebloggare. Det andra förhållandet är 

rollen som består av alla de förväntningarna en position innebär. Och slutligen rollbeteendet 

som handlar om hur rollinnehavaren uppför sig.
64

 

Thomas Johansson beskriver moderniteten som är ett flytande och ständigt föränderligt 

tillstånd. Han beskriver att grundtanken i moderniteten är att människor har förlorat sin fasta 

förankring i vardagslivet. För att kunna beskriva denna process bör man, enligt Johansson, 

utgå från rollbegreppet eftersom att människor är i dagens samhälle mer benägna att byta 
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roller i livet vid ett stort antal tillfällen i livet.
65

 I boken Socialpsykologi och modernitet 

skriver Johansson att det moderna västerländska samhället har bidragit till en mer markant 

åtskillnad mellan olika roller och byggt upp ett modernt informations- och 

kommunikationsnätverk.
66

 Han menar att vissa kulturförvaltare i samhället har större 

inflytande än andra på utformningen av de bilder och berättelser om nutiden som sprids via 

olika massmedier och andra informationskanaler. Dessa har i sin tur blivit ett behov i form av 

vägledning och råd vid utformandet av det egna livsstilsprojektet. Johansson förklarar att 

konstruktionen av den postmoderna identiteten sker i samspel med olika typer av 

kulturförmedlare och att denna identitet präglas bland annat av stilblandning, nostalgi, 

sökandet efter ständigt nya upplevelser och ett utvecklande av ett medie-relaterat språk. 

Johansson menar att denna grupp av människor i första hand vänder sig till en extremt 

självreflexiv generation som har vuxit upp med massmedier.
67

 

I Socialpsykologi – moderna teorier och perspektiv beskriver Johansson dessa 

kulturförmedlare. Han menar att de förser människor med tolkningsramar och begrepp som 

kan appliceras på upplevelsen av det senmoderna. I dagens läge handlar det inte i första hand 

om att vara politiskt korrekt utan om att vara kulturellt korrekt, såsom att behärska det rätta 

språket och den rätta begreppsvärlden. Han förklarar vidare att människors känslor är 

filtrerade genom olika tolkningsramar och att dessa ofta utformas av en elit, alltså 

kulturförmedlarna. Men ifrågasätter vilken inverkan kulturförmedlarna har i sina försök att 

generalisera sina egna upplevelser av det senmoderna till allmängiltiga trender och 

identiteter.
68

  

Thomas Johansson nämner att den senmoderna identiteten utvecklas genom en ständigt 

pågående reflexiv process och att de hårda kraven på självpresentation är som mest synlig i 

den starka medvetenheten om betydelsen av stil. Johansson menar att stil fungerar både som 

en statusmarkör och som en effektiv symbolisering av det nya och begäret efter ständig 

förnyelse. På så sätt har modet både en konservativ karaktär eftersom det bevarar 

statusdistinktioner och en samhällelig över- och underordning, samt en dynamisk och 

tidsdiagnostisk funktion. Enligt Johansson ligger bland annat den senare betydelsen i dess 
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förmåga att ge uttryck åt nya tendenser i samhället.
69

 

 

Bourdieu och kulturellt kapital 

I Bourdieus teorier om kulturellt kapital finns det tre centrala begrepp: fält, habitus och 

kapital: 

Fält: Det här begreppet beskriver en grupp människor som samman kopplas genom ett 

gemensamt trossystem. Ett fält byggs upp av olika typer av maktstrukturer som skapas genom 

konkurrens om symboliska eller materiella ting. I ett ekonomiskt fält vinns makt genom 

ekonomiska tillgångar, medan ett kulturellt fällt är fokuserat på symboliska värden.
70

  

Habitus: Med habitus menar Bourdieu de tillgångar och seder som en individ skaffat sig inom 

ett visst fält.
71

 

Kapital: Det här beskriver den sociala maktstrukturen inom ett fält, ett högt kapital inom ett 

fält innebär en hög hierarkisk positionering. En individ kan ha ett högt kapital inom ett 

specifikt fält, men ett högt kapital inom ett fällt är inte nödvändigtvis viktigt i ett annat. En 

individ kan också inneha ett högt kapital inom flera olika fält, vilket innebär en hög 

positionering inom två separata fält.
72

 

Som kulturellt fält är mode starkt präglat av ekonomiska intressen, och det är på så vis 

positionerat mellan det konstnärliga fältet och det ekonomiska fältet. Konsekvensen av detta 

är att mode blir ett fönster för en samhällsekonomi där själva vinsten hela tiden måste 

motiveras med ett högre syfte.
73

En sådan verklighet skulle innebära att föremål inte 

producerades enbart av ekonomiska skäl. I mode skulle det högre syftet vara själva skapandet. 

En designer (eller ett design team) skapar därför inte öppet sin kollektion för att göra 

ekonomisk vinning utan för skapandet i sig.
74

 

”De ”dygder” som varje fält hyllar – ”kärleken till sitt yrke” och ”oegennyttan” i det ena fallet och 

”vetenskapligt sinnelag” och ”objektivitet” i det andra fallet – är endast den form som 

underkastelsen under fältets egen nödvändighet antar, dvs den strävan efter att gagna sina intressen 
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som själva fältets logik förbjuder att man erkänner som annat än ”värden”, det vill säga i misskänd 

form.”
75

 

Det är alltså i denna paradox som vikten av en skapare grundas, i modevärlden är designern 

ofta betraktad som den stora skaparen. En roll som spelar en avgörande roll i uppbyggandet 

av fältets symboliska kapital.
76

 Det här betyder också att själva märket blir viktigt, eftersom 

märket är så starkt kopplat till skaparen, alltså designern, och märket belyser själva 

skapandeprocessen.
77

Märket är därför inget värt i sig, utan blir värdefullt enbart i 

kombination med en skapare med stark legitimitet.  Som tidigare nämnt finns det i mode inte 

bara en skapare utan det är ett system som består av många olika aktörer, till exempel 

journalister, olika typer av mellanhänder och konsumenter.
78

 Det som ger skaparen makt 

inom fältet är inte själva produktionen utan förmågan att samla den symboliska energi som 

övriga aktörer inom fältet skapar.
79

 Genom att använda det symboliska värde som andra 

aktörer skapar kan en designer bygga upp ett legitimt märke och skapa produkter som har ett 

högt symboliskt värde.
80

 

”Mera allmänt är den materiella produktionens och cirkulationens på samma gång 

konsekrationscykler som på köpet producerar legitimitet: de producerar heliga objekt och på 

samma gång omvända konsumenter som är beredda att nalkas dem som heliga objekt där både 

symboliskt och ekonomiskt värde investeras.”
81

 

Som citatet ovan beskriver är produktionen av mode cirkulärt, fältet drivs genom ett 

gemensamt skapande av symboliskt kapital. Alla aktörer investerar för att skapa och på så sätt 

finns det inte heller en egentlig skapare av ”mode”. 

”Mode” är ett kulturellt fält som är styrt av strävandet efter monopol på ”den specifika 

legitimiteten”, alltså är det styrt av strävandet efter monopol på skapandet och möjligheten att 

erbjuda etablerade statusmarkörer i form av kläder.
82

 Det är också starkt förankrat i 

förgänglighet eftersom det är beroende av snabba skiftningar och har därför mycket 

gemensamt med annan populärkultur, så som bestsellerromaner och populärmusiken.
83
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Eftersom mode är så beroende av ekonomiska förutsättningar blir den hierarkiska strukturen 

tydligt när nya klasser gör anspråk på det kulturella kapitalet: 

”Det faktum att den populistiska ideologins föreställning om att vända sig till ”massorna” kan 

påträffas inom ett fält, där det är svårare än annorstädes att bortse från villkoren för att få tillträde 

till de tillgångar som erbjuds, antyder att denna ideologi alltid måste förstås som en strategi i ett 

fälts inre konflikter: de som intar en dominerande position inom ett specialiserat fält kan under 

vissa omständigheter ha intresse av att spela på den strukturella homologin mellan fältets interna 

motsättningar och den övergripande motsättningen mellan de sociala klasserna, nämligen i syftet 

att framställa sökandet efter ett klientel i ordets ekonomiska eller politiska mening (i det här fallet 

ett klientel bestående av dominerande fraktioner inom det styrande underfältet av den dominerande 

klassen, dvs den nya bourgeoisien och de unga inom de gamla.) som ett högst demokratiskt sätt att 

vända sig till ”massorna” som är en vag och eufemistisk benämning för de dominerande 

klasserna.”
84

 

Det här innebär också att olika typer av modeartiklar skrivs för olika typer av klasser, där 

innehållet är anpassat efter mottagaren. 
85

  

 

Modejournalister och redaktörer 

Yuniya Kawamura menar att det är ett flertal aktörer som medverkar i att skapa mode, det är 

ett system av institutioner, organisationer, grupper, producenter, evenemang och praktiker. 

Eftersom huvudämnet i uppsatsen är mode och media, bör vi undersöka vilken roll redaktörer 

och journalister spelar i modesystemet. Kawamura poängterar att även om designern spelar en 

viktig roll i systemet bör vi inte utelämna andra yrkesgrupper i systemet som exempelvis 

journalister.
86

 Hon påstår att televisionen, radion, tidningar, veckotidningar och filmer 

tillskrivs makt att legitimera modeväxlingar. Dessa har makt att skapa mode just på grund av 

att de ger en ”intensiv och selektiv exponering åt vissa föreslagna moden och förbigår andra. 

Medias primära roll inom dagens modesystem är att trappa upp tempot i modeväxlingarna 

eftersom de visar nya moden som bärs av personer eller grupper med tillräcklig prestige för 

att fungera som legitimerare.”
87

 

Kawamura beskriver journalister och redaktörer som modets väktare eftersom att de har makt 

att påverka modet. Deras arbetsuppgifter är att granska de estetiska, sociala och kulturella 

nyheterna när de först framträder inom modet och förmedla dem vidare till sina läsare. 
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Eftersom läsarna har ett stort förtroende för modejournalister och redaktörer är tidningen en 

viktig informationskälla och plaggen som visas i tidningen anses vara ”inne”. Därigenom har 

redaktioner makten och auktoriteten att bedöma vilka designers och klädesplagg som viktiga 

eller ointressanta. Ett erkännande från redaktörer eller journalister innebär ofta att designers 

får en hög status och bekräftelse på att de är begåvade.
88

  

Förutom makten att skapa mode har även moderedaktörer ett stort ansvar när det gäller att 

behålla tron på mode. Enligt Kawamura är moderedaktörerna direkt anknutna till 

detaljhandlarna och indirekt tillverkarna. Hon förklarar att de: 

”Tillsammans spelar en betydande roll när det gäller att producera mode som image och 

vidmakthålla tron på mode. Mode porträtteras på sådant sätt att det blir åtråvärt och högt värderat i 

samhället. Moderedaktörer konfererar ofta med både detaljhandelns och partihandelns inköpare, 

samt med modeagenturer och klädproducenter, eftersom redaktörer vill tala om för sina läsare hur 

det nya modet ser ut och var det finns att köpa.”
89 

Lars Holmberg hävdar i boken Teorier om mode att vi rör oss mot en mer medial 

verklighetsbild. Han menar att vi har blivit betraktare och lever genom andra, som exempelvis 

kändisar, såpastjärnor och ”megastars”. Detta har blivit att vi betraktar dessa kändisar, hur de 

klär sig och på så sätt skapar vi oss en bild av vad som är normalt, snyggt och accepterat. 

Kläder blir naturliga för oss eftersom vi hela tiden pratar om dem och ser kläder på TV och i 

tidningar.
90

 Yuniya Kawamura håller med om detta och förklarar att människor i moderna 

samhällen är mottagliga för alla sorters propaganda. Hon påstår att vi alltid är på spaning efter 

vad vi bör ha, göra eller likna för att passa in i den rätta gruppstrukturen. Vi läser tidningar, 

aktuella tidskrifter och tittar på filmer för att upptäcka de senaste modetrenderna. Detta blir ett 

sätt för oss att veta vad som är mode och hur vi ska klä oss för att passa in i den sociala 

miljön.
91

  

 

Modeblogg 

Eftersom vi vill undersöka relationen mellan modebloggare och modemagasin bör vi först och 

främst definiera vad ”blogg” är. Nationalencyklopedin förklarar begreppet på följande vis: 
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”blogg (av engelska weblog och svenska webblogg), personlig och öppen dagbok eller logg på 

webben. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser 

och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade webbsidor, artiklar 

och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor.”
92

 

Lars Våge, en av författarna till boken Bloggtider, förklarar att en blogg är en ofta uppdaterad 

webbplats där det förekommer daterade texter som är arrangerade i omvänd kronologisk 

ordning, där det senaste skrivna kommer överst. Det finns flera varianter av bloggar, och 

förutom den textade bloggen existerar det även fotobloggar, ljudbloggar och videobloggar. 

Han påpekar att bloggar har ett varierande innehåll och kan handla om nyheter, kunskap, 

åsikter, skvaller eller rent dagboksskrivande. Bloggars särskilda kännetecken är att det är 

mycket enklare att snabbt publicera texter jämfört med att skapa en vanlig webbplats, de 

texter som publiceras är ofta kortfattade och informellt skriva även om det inte finns några 

inbyggda hinder i bloggsystemet för att skriva längre texter.
93

  

Maria Soxbo håller med om detta i sin bok Dagens outfit, hon förklarar att blogginlägg ska 

vara korta och kärnfulla eftersom långa texter resulterar i att bloggaren inte når ut till en stor 

publik. Hon menar att bloggvärlden främst handlar om kvantitet och inte kvalitet, på grund av 

bloggarnas snabba uppdatering. Den snabba uppdateringen leder ofta till ett högt besökarantal 

vilket gör bloggen till en karriäristisk hårdvaluta.
94

  

Bloggars utseende varierar kraftigt, men de har vissa gemensamma likheter i sitt utseende. 

Våge förklarar att alla bloggar har ett eget namn eller en titel, och att det är vanligt att ha en 

undertitel eller en beskrivning som ska ge läsaren en tydlig indikation på vad innehållet i 

bloggen går ut på. Våge beskriver att högst upp på bloggen finns titeln och beskrivning, där 

det även kan förekomma en bild eller logotyp i anslutning.
95

 Det finns även så kallade 

navigeringslänkar på bloggen som gör det möjligt för läsaren att ta del av inlägg som skrevs 

redan när bloggen startades.
96
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Enligt Lars Våge innebär bloggar en möjlighet för alla som vill publicera sina tankar och 

reflektioner på webben utan en redaktionell översyn.
97

 Exakt hur många bloggar som existerar 

i dag är svårt att fastslå. Redan i februari 2009 uppskattade Internetstatistik.se att det bara i 

Sverige fanns 350 000 aktiva bloggare.
98

 I dag finns det, på bara bloggportalen.se, över 27 

000 registrerade bloggar inom kategorin Mode och design
99

, vilket är ett rejält uppsving om 

man jämför med Maria Soxbos undersökning i boken Dagens outfit från 2010, där hon 

redovisar att det då fanns över 19 000 bloggar inom den kategorin.
100

 Detta beror troligen på 

att karriärmöjligheterna för en skicklig bloggare har ökat för varje år. Soxbo skriver att:  

”Bloggen kan fungera som lockbete för rekryterare på jakt efter nya talanger, stärka det personliga 

varumärket, bli en extra inkomstkälla, leda till frilansuppdrag, eller helt enkelt landa 

drömjobbet.”
101

 

Soxbo fortsätter med att förklara att ämnet mode har blivit ett slags valuta för bloggare. Hon 

hävdar att en modetidning med en olönsam webbsida gärna rekryterar välbesökta bloggare för 

att webbsidans trafik ska ökas med x antal nytillkomna besökare. Det i sin tur gör det lättare 

för webbsidans annonsavdelning att sälja annonser och förhoppningsvis höjs intäkterna.
102

 

Erik Stattin påpekar även detta i sitt kapitel i boken Bloggtider. Han skriver att 

nyhetswebbplatser som har bloggar på sin sajt, med snabba kommentarer och länkar till annat 

material, är ett billigt sätt att erbjuda gratis innehåll för läsarna. Där förhoppningarna är att 

driva in allt fler prenumeranter och köpare av artiklarna.
103

  

I uppsatsen Mode är på modet hävdar Maria Rydström att just modebloggen ses som ett 

snabbt verktyg med stor potential att föra ut varumärken och trender. En modeblogg, enligt 

henne, innehåller vad modebloggarna bär för kläder, personliga inslag om modebloggarens 

liv, modenyheter, inspirationskollage och konsumentupplysning i form av tips och råd till 

läsaren. Språket som används är personligt och lättläst, vilket skapar en närmare relation till 

läsaren.
104 Den närmare relationen till läsaren är det som särskiljer en modebloggare från ett 

modemagasin. Maria Soxbo förklarar att magasinläsarna inte har samma kompisrelation till 
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en moderedaktör som de har till sina favoritbloggare. Därför är det, enligt henne, ingen som 

tvivlar på att bloggar är en bra marknadsföringskanal. Många av de största bloggarna i 

Sverige har direktkontakt med flera hundratusen läsare per vecka. Bloggläsarna har ett stort 

förtroende för vad bloggaren skriver eftersom att de upplever sig ha en personlig relation till 

bloggaren.
105

 Soxbo går även in på att bloggarna har en ny typ av makt jämfört med 

traditionell modepress, och det är snabbheten i att producera och publicera texter som skapar 

den här makten. Dock ifrågasätter hon hur stor maktfaktor det egentligen är, med tanke på att 

innehållet inte alltid är intressant för läsaren eftersom tidsbristen leder till att texterna blir 

dåligt genomarbetade och får ett lägre produktionsvärde. Soxbo menar att det är 

produktionsvärdet som blir magasinens styrka, då de inte kan vara med och konkurrera om att 

vara först.
106

 Samtidigt förklarar Erik Stattin att:  

”Bloggentusiasterna och många av de presentationer som gjorts av bloggmediet har hyllat det som 

en medierevolution, som ett nytt demokratiskt publiceringssätt där var och en har tillgång till sin 

egen tryckpress och kan ventilera sina åsikter och sprida sin kunskap. Det finns gott om 

förhoppningar om att mediet ska om inte ersätta så i alla fall på ett avgörande vis komplettera den 

vanliga nyhetsrapporteringen i tidningar, tidsskrifter, radio och TV.”
107

 

Även Soxbo påpekar att relationen mellan modebloggare och modemagasin kan klassas som 

en symbios där den ena inte kan leva utan den andra. Modebloggaren hämtar främst 

inspiration från modemagasinen, och magasinen behöver bloggarna för att dra trafik till sina 

hemsidor.
108

  

 

Metod 

I undersökningen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att kunna 

besvara våra frågeställningar. I följande kapitel kommer vi gå igenom vad en kvalitativ 

intervju innebär och varför vi har valt den formen. Vi kommer även redogöra 

undersökningsgruppen, urvalet och insamling av materialet. 

 

                                                           
105

 Soxbo, M. (2010). s. 121. 
106

 Soxbo, M. (2010). s. 90-91. 
107

 Våge, L., Stattin, E., & Nygren, G. (2005). s. 70-71. 
108

 Soxbo, M. (2010). s. 98-99.  



21 
 

Intervjuer 

Sveningsson, Lövheim och Bergquist, författarna till boken Att fånga internet, skriver att 

målet med intervjuer är att få information om hur de intervjuade reflekterar och resonerar 

kring ett fenomen. Det kan röra sig om allt mellan känslor, tankar, kunskaper, föreställningar, 

åsikter, minnen och erfarenheter. Huvudsakligen söker vi kunskap om intervjupersonens 

värld, och hur den upplevs av den personen.
109

 

 

Den kvalitativa intervjun 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i stället för kvantitativa intervjuer som 

redskap i vår undersökning. Jan Trost, författaren till boken Kvalitativa intervjuer, förklarar 

skillnaden mellan intervjuformerna. Han menar att om man är intresserad av att kunna säga att 

ett visst antal procent av befolkningen tycker på ett sätt bör man göra en kvantitativ studie. 

Om man däremot är intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 

att särskilja och urskilja olika handlingsmönster, bör man i stället göra en kvalitativ studie.
110

 

Trost förklarar vidare att kvalitativa intervjuer ger mer komplexa och innehållsrika svar 

jämfört med kvantitativa intervjuer.
111

 Intervjuformen leder till ett otroligt rikt material och 

man kan efter ett hårt arbete finna många intressanta skeenden, åsikter och mönster i 

svaren.
112

  I boken Kvalitativa studier i teori och praktik, förklarar författarna Starrin och 

Renck, att när man är intresserad av att försöka ”upptäcka” vad som händer, använder man sig 

av kvalitativa intervjuer.
113

 Eftersom vi vill undersöka relationen mellan modebloggare och 

moderedaktörer samt utvecklingen i dagens moderapportering anser vi att kvalitativa 

intervjuer ger oss bäst förutsättningar för att ta reda på detta. 

Enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist finns det tre olika typer av forskningsintervjuer 

och dessa är: den strukturerade intervjun, den halvstrukturerade intervjun och den 

ostrukturerade intervjun. De nämner också att intervjuer kan göras på olika vis, som t.ex. 

ansikte mot ansikte, per telefon, brev och på nätet. Oavsett vilken intervjuform man använder 

kommer intervjuerna ha olika förutsättningar beroende på hur den är medierad. Den 

strukturerade intervjun består av en uppsättning frågor som noga formulerats i förväg och kan 
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användas när man vill jämföra intervjusvar eller sammanställa statistik. Den halvstrukturerade 

intervjun är ett mellanting mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Här 

förbereder intervjuaren inte direkt några frågor, i stället utarbetar han/hon en intervjuguide 

som är en uppsättning med områden och teman som intervjuaren i förhand har bestämt och 

vill täcka upp under intervjun. I den ostrukturerade intervjun utgår man inte från några 

förutbestämda frågor, utan försöker följa samtalets naturliga flöde. Den ska i så stor 

utsträckning som möjligt påminna om ett ”vanligt” samtal. Den intervjuformen lämpar sig 

bäst i de situationer där intervjuaren har möjlighet att stanna i miljön under en längre tid.
114

 

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjuer i uppsatsen, det vill säga varken ett 

öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär
115

. I den halvstrukturerade intervjun, 

behöver vi som intervjuare enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist, inte tänka på att ställa 

frågorna i någon speciell ordning, och vi har friheten att följa upp sidospår som verkar 

intressanta.  De förklarar att intervjuguiden kan vara mer eller mindre detaljerad och att det 

finns en viss information som ska ges av alla intervjupersoner, men att det samtidigt finns 

utrymme för oförutsedda frågor och svar för varje person.
116

  

Vi kommer att använda oss av öppna frågor i intervjuerna, Starrin och Renck förklarar att 

öppna frågor lämpar sig bäst i början av en kvalitativ intervju, dessa bidrar till spontan 

information om företeelser och attityder. Dock påpekar de att även om frågorna är öppna bör 

intervjuaren inte glömma att fokusera dem till rätt riktning.
117

 Även Sveningsson, Lövheim 

och Bergquist skriver att öppna frågor är något att föredra i halvstrukturerade intervjuer 

eftersom att de ska uppmuntra intervjupersonerna till att själva formulera sina åsikter och 

erfarenheter, och därmed är det ett bra sätt att få ett rikare material. De hävdar även att det 

finns vissa tumregler för hur intervjufrågor bör utformas i en halvstrukturerad intervju, och 

som intervjuare bör man undvika frågor som kan besvaras med ja eller nej. Den andra 

tumregeln är att undvika att ställa ledande frågor, vilket innebär frågor som syftar till att 

bekräfta intervjuarens egen tolkning av fenomenet.
118
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Undersökningsgrupp, urval och tillvägagångssätt 

Vi har totalt intervjuat åtta personer, fyra redaktörer och fyra bloggare. Urvalet har skett så att 

intervjupersonerna uppfyller ett av följande kriterier: 

Arbetar som redaktör på ett svenskt magasin som skriver om mode. 

Driver en större modeblogg i Sverige. 

I valet av intervjupersoner har vi eftersträvat en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Tyvärr har vi inte lyckats uppnå detta eftersom flera av de kvinnliga redaktörerna och de 

manliga bloggarna vi kontaktat inte svarat på intervjuförfrågan. Vi har även strävat efter att 

intervjua redaktörer som arbetar på olika tidningar, och vi har fått kontakt med ett antal. Totalt 

har vi intervjuat tre manliga redaktörer, och en kvinnlig, samt fyra kvinnliga bloggare. Vi har 

valt att intervjua fyra från varje grupp för att få en sådan bred bild som möjligt av 

modevärlden.  

Vi kontaktade intervjupersonerna först via e-mail och berättade om vårt undersökningsområde 

och varför vi ansåg att de var lämpliga intervjupersoner. Därefter anpassades 

intervjutillfällena efter dem. Många av intervjupersonerna bor på annan ort – vilket gjort ett 

möte svårt. Vi fick möjligheten att träffa två personer för en intervju - de fick själva välja 

platsen och tidsramen för intervjun. Efter personernas godkännande spelades intervjuerna in 

via bandspelare. En intervju gjordes per telefon och spelades, med personens samtycke, in. 

Resterande personer intervjuades via e-mail. I intervjuerna har vi använt oss av en 

intervjuguide med olika undersökningsområden, men vi tillät intervjupersonerna att tala fritt 

inom dessa områden. De intervjuer vi utförde via e-mail anpassades också efter en 

intervjuguide, och vi bad dem att svara så utförligt de kunde på varje fråga. Alla intervjuer har 

transkriberats, och vi har därefter sammanfattat dem. Dessa intervjuer finns bifogade i en 

bilaga i slutet av uppsatsen. I samband med alla intervjuer har vi frågat intervjupersonerna om 

de vill vara anonyma eller inte. En av respondenterna önskade vara anonym, med hänsyn till 

detta har vi valt att endast nämna intervjupersonerna vid förnamn.   

 

Analys 
I analysen har vi valt att redovisa de intervjuer vi gjort samt ställa dem emot vår teoretiska 

ram. De intervjuade representerar två kategorier ur fältet mode, och de positionerar sig olika 
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högt i den hierarkiska ordningen. Redaktörerna är en etablerad grupp med tydliga yrkesroller, 

medan bloggarnas roll är mer svårdefinierad. Genom att jämföra de båda aktörerna hoppas vi 

kunna få en tydligare bild av bloggares roll i den svenska modebranschen. 

Bloggare 

Elida driver bloggen blogg.nsk.se/mode. Förutom att blogga studerar hon Strategisk 

kommunikation på universitetet och frilansar som modereporter och stylist. Inom kort 

kommer hon även vara verksam som programledare för serien Mode med Elida. Totalt har 

hon bloggat i fyra och ett halvt års tid, varav de två senaste åren på den nuvarande bloggen. 

 

Nathalie har bloggat under fem års tid, den nuvarande bloggen blingstyle.blogg.com startade 

hon för ungefär tre år sedan. Utöver bloggen studerar Nathalie på gymnasiet och arbetar som 

frilansande reporter på Norrköpings tidning.  

 

Sofia har hunnit driva ett flertal bloggar de senaste sex åren. För ungefär fem månader sedan 

bestämde hon sig att börja blogga om mode och startade bloggen Sofiasmode.papper.if. Vid 

sidan av bloggen studerar Sofia till stylist.  

 

Viola bloggar på modebloggsportalen Freshnet.se där hon driver bloggen vaajowla.blogg.se. 

Förutom att blogga studerar hon mode på gymnasiet och praktiserar hos en stylist. Viola har 

bloggat i två års tid. 

 

Den egna rollen 

De flesta av bloggarna är enade om att deras roll i modevärlden är relativt liten, men att de 

ändå på vissa sätt har möjlighet att påverka sina läsare och att de kanske kan bidra till att ett 

visst plagg får mer uppmärksamhet. Bloggarna har däremot delade åsikter kring sin roll som 

inspirationskälla. Nathalie och Sofia ser inte sig själva som inspirationskällor, däremot 

påpekar de att de har sett en antydan till att andra tycker det. Nathalie tycker det är väldigt 

roligt och ser det som en otroligt fin komplimang, medan Sofia hoppas kunna inspirera sina 

läsare fastän hon främst bloggar för sin egen skull.  Viola och Elida däremot ser sig gärna som 

inspirationskällor.  

Utifrån ”Rollteorin” kan vi urskilja bloggarnas roll i modefältet. Att läsarna ser dem som 

inspirationskällor är en form av bevis på att bloggarna har en viktig position inom modefältet. 
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Även om den är relativt liten, som bloggarna själva förklarar, har de ett visst inflytande på 

sina läsare och har blivit ett slags behov i form av vägledning och råd i modefältet. Den rollen 

bygger på läsarnas behov av försäkran om att deras yttre representerar det de önskar. En 

bloggares kan därför fungera som en instruktion för hur en individ bör klä sig för att verka 

”modemedveten”.  

Viola har förhoppningar att skapa sig en allt större roll i modevärlden; hon förklarar att hon 

gärna vill ha större makt och kunna påverka modet ännu mer genom att kunna skapa trender 

och på så sätt bli viktig i modevärlden. Sofia anser att det är väldigt svårt att få en större roll 

inom modevärlden som bloggare. Hon förklarar att man måste jobba hårt för att bli igenkänd 

internationellt, och därför är hon otroligt fascinerad över hur bloggare som Sofie Fahrman och 

Elin Kling har klarat det.  

Viola tycker det är kul när det handlar om att vara en stilförebild och då bloggen är en plats 

där personer kan få inspiration ifrån. Hon själv hämtar sin inspiration från andra bloggar, men 

även från hemsidor, tidningar, TV, böcker och filmer. Hon förklarar att hon tycker att trender 

är kul och att hon ofta plockar upp det som hon tycker om, speciellt från de senaste 

kollektionerna på webbsidan style.com. Elida förklarar att hon främst försöker inspirera sina 

läsare till att våga vara sig själva, förstå modets betydelse och ständigt försöka lära dem nya 

saker. Hon anser själv att hon förstår mode och därmed att hon är modemedveten. Hon 

förklarar att det är viktigt för henne att inspirera sina läsare, och att hon vill visa allt hon själv 

inspireras av och tycker är vackert.  

”Jag försöker blanda inspirationskällor, allt från catwalk till streetstyle och musikvideos. För mig 

är det viktigt att visa variation men ändå vara sann mot mig själv och vad jag tycker är vackert.” 

Här får vi återigen exempel på bloggarens roll som ”mentor” för läsaren; de förmedlar sina 

”kunskaper” om vad som är ”rätt” att bära, och läsaren kan utifrån den informationen försöka 

efterlikna bloggaren. Att de intervjuade behöver vara medvetna om de senaste trenderna och 

ständigt lära läsarna nya saker, kan ses som förväntningar deras roll har innebär i den position 

de befinner sig. Utifrån dessa premisser kan vi dra slutsatsen att bloggare är en viss typ av 

”Kulturförmedlare”, som Thomas Johansson talar om i ”Rollteorin”, eftersom bloggare förser 

sina läsare med tolkningsramar och har ett ständig jakt efter nya upplevelser. 
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Relation och konkurrens 

När vi frågar bloggarna om hur de tror journalister ser på modebloggare får vi många 

tveksamma svar. De flesta av bloggarna förklarar att journalister troligtvis både är för och 

emot modebloggare som en aktör i dagens moderapportering. Elida förklarar att den främsta 

anledningen antagligen är att det redan finns en stor konkurrens mellan journalister i dagens 

läge. Hon tror att journalister är negativa till modebloggare eftersom många bloggare stjäl 

artiklar och information från artiklar. Nathalie samtycker och tror att många journalister 

tycker att modebloggare har halkat in i modebranschen, och förklarar att bara för att man har 

en modeblogg innebär det inte at man är en stor del i modebranschen. Här verkar de 

tillfrågade peka på ett problem i den rådande strukturen inom fältet. Mode består redan, som 

tidigare nämnts, av en mängd olika aktörer som existerar i ett nästan symbiotiskt förhållande. 

Bloggarna är en relativt ny aktör på marknaden och ovanstående uttalande beskriver deras roll 

som diffus. Det har ännu inte fått en fast plats i det hierarkiska systemet. Att inte ha en fast 

etablerad roll i ”Johanssons moderna västerländska samhälle” är komplicerat eftersom det där 

redan existerar tydliga skillnader mellan de olika rollerna. 

Sofia däremot betraktar bloggare som ett hot mot dagens journalister: 

”Jag tror de flesta journalister ser topp-bloggare som ett hot. Man väljer hellre kanske att läsa 

nyheter och åsikter via bloggar eftersom man då även får skrivarens egna åsikter(oftast), och det är 

ju ganska intressant. Det betyder även att folk kanske tycker att det blir allt tråkigare att läsa 

vanliga tidningar.” 

Att bloggare konkurrerar med journalister i dagens moderapportering är alla överens om. De 

förklarar läsarna får reda på mer detaljer bakom en speciell sak i bloggen än om de läser en 

journalistisk artikel. Kunskap om vilka detaljer som är ”moderiktiga” för tillfället kan för 

individen skapa en känsla av originalitet, samtidigt som de genom förtroendet för bloggaren 

är säkra på att passa in bland de som är ”modemedvetna”. Det här uttalandet skiljer sig något 

från det ovanstående och tyder på att bloggen och bloggare är på väg att etablera en position 

inom modevärlden. Ett sådant skede stämmer väl överens med Soxbos symbiotiska syn på 

relationen mellan modebloggare och modemagasin. 

Att bloggen kan användas som ett verktyg i karriären är bloggarna relativt enade om. Nathalie 

anser inte att bloggen är ett karriärverktyg just nu men att det kommer att bli i framtiden, 

resten av bloggarna förklarar att det är bra sätt att få in en fot i modebranschen. Viola ser 

bloggen som ett slags CV. Sofia anser att man kan komma långt med en välkänd blogg - hon 

förklarar att företag gärna vill samarbeta med bloggare, eftersom de vet att de fungerar som 
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förebilder. Bloggarna blir som ett ansikte utåt, och hon hänvisar till bloggaren Kenza som har 

erbjudits flera olika uppdrag på grund av sin välkända blogg. Elida förklarar att hon själv har 

fått framgång på grund av bloggen.  

De ser alltså inte bloggen som ett tidsfördriv, eller en ”hobby”, utan är väl medvetna om att 

den kan fungera som valuta, och att deras kontakt med ”massorna” öppnar upp möjligheten 

för en ny position i modevärlden. Det mänskliga behovet av att passa in, men samtidigt sticka 

ut, är en återkommande förklaringsmodell för bloggens framgång. Eftersom bloggen tilltalar 

en av våra mest grundläggande egenskaper, eller snarare behov, blir den ett bra forum för 

marknadsföring.  

 

Mode 

Mode är, enligt bloggarna, en konstform. De förklarar att det är ett sätt att uttrycka sig på, där 

man kan uttrycka sitt inre jag genom yttre attribut. Elida menar också att mode är att förstå sig 

på olika kombinationer, ha kunskap om modets historia och att ständigt vara kreativ och unik 

med att skapa nytt.  

Som förväntat har de fyra bloggarna inte en konkret definition av ordet mode, något som i 

förlängningen också leder till svårigheten att definiera modebloggen. Att mode är en 

konstform är de eniga om, och de säger även att det är möjligt att uttrycka en identitet med 

hjälp av kläder. Båda påståenden är något som de flesta teoretiker vänder sig starkt emot. 

Genom att applicera tankar om skapandet av en yttre identitet på ovanstående påståenden, blir 

övertygelsen om att det yttre visar det inre ändå tydligt. Bloggarna skulle således snarare 

skapa en yttre identitet med hjälp av kläder än att uttrycka något inre ”jag”. Men, det är också 

så att denna identitet är väl förankrad i deras självbild, eller snarare förankrad i hur de önskar 

att andra uppfattar dem. 

För bloggarna är mode en naturlig del av samhället och ett fenomen som har hög social status. 

De förklarar att de själva bedömer människor efter hur de ser ut och att det är viktigt för 

många som arbetar mot allmänheten att se bra ut och vara representativa. Genom att hävda att 

mode är en naturlig del av samhället belyser bloggarna den komplexitet som fältet mode 

innebär. Som tidigare nämnts är mode inget nytt fenomen, och de har på så sätt gjort en helt 

korrekt bedömning av modets självklara position i en social struktur. När de beskriver att de 
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själva bedömer andra efter utseende belyser de också hur viktigt det är med visuell 

kommunikation som medel för att legitimera en socialställning.  

Sofia förklarar att mode blir allt mer populärt eftersom det är ”roligt att leka med”, vilket 

skulle det göra intressant. Hon menar att allt runt om oss handlar om skönhet, och därför 

lägger människor ner extra tid på mode. Att mode blivit mer ”vardagligt” förklarar Viola med 

att allt fler människor har förstått att mode inte endast är till för överklassen, utan att vem som 

helst kan vara moderiktig. 

”Det är ”fashion” att shoppa second hand, och att hitta ett par gamla kängor i källaren kan faktiskt vara 

snyggare än de nya snackis-klackarna från Balenciaga.” 

Här noterar Viola ett intressant skifte i modevärlden. Trots att mode fungerar som ekonomisk 

statusmarkör betyder det inte att det inte fungerar som kulturell statusmarkör.  På så sätt är 

mode inte bara ett kultur/ekonomiskt fält utan också ett kapital inom kulturella och 

ekonomiska fält. Eftersom konsumtion är en viktig del av det västerländska modesystemet är 

det inte heller oväntat att olika ekonomiska klasser använder mode på olika sätt för att vissa 

personlig status.  

 

Genus 

Att bloggvärlden domineras av tjejer är alla bloggare överens om, men också att allt fler killar 

har börjat blogga eftersom att det i dag börjar bli mer accepterat och vanligt. Detta påstående 

överensstämmer med Finkelstein observation gällande konsekvenserna av kvinnors 

förändrade samhällsroll. Med den utgångspunkten skulle det ökande manliga intresset för 

mode bero på strukturella skiftningar inom den ekonomiska ordningen.  

Bloggarna förklarar också att de gärna vill se mer killar inom bloggvärlden. Eftersom det är få 

killar som blogga tror bloggarna att killar har större chans att få framgång inom bloggvärlden. 

Sofia menar att det skulle vara roligt att se ”riktiga män” som är intresserade av kläder, och 

hon skulle definitivt börja läsa en modeblogg för killar om hon skulle träffa på en.  

”Jag tycker själv att killar skulle kunna börja blogga lite mer om kläder och så eftersom det ofta är 

tjejer som driver modebloggar, eller homosexuella killar. Det är absolut inget fel på det, men 

skulle vara roligt att se "riktiga män.” 

Eftersom mode i dag är så starkt kopplat till kvinnlighet har det som tidigare nämnts fått 

betydliga konsekvenser på fältets status. Det här är däremot inget som de tillfrågade 
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bloggarna medvetet tar hänsyn till. Däremot är det troligt att de önskar mer manliga 

aktörer för att de omedvetet inser att det skulle gynna modets ställning, även om de inte 

förhåller sig till det faktum att fler manliga aktörer med stor säkerhet skulle innebära 

färre kvinnliga.  

 

Modeblogg 

Samtliga bloggare anser att om en person skriver om mode och visar sin personliga syn på 

ämnet i en blogg så bör det klassas som en modeblogg. Sofia menar att en modeblogg är en 

blogg som drivs av en person med höga ambitioner: någon som inte endast vill inspirera 

läsare, utan också få reaktioner från dem. Elida anser att en modeblogg är en blogg som skrivs 

av en person som har kunskap om mode, och som ständigt vill lära sig mer om ämnet för att 

kunna inspirera sina läsare. Viola däremot tycker att det finns två typer av modebloggar. Hon 

kallar dem ”high-fashion modebloggar” och ”low-fashion modebloggar”, och jämför dem 

med tidningar som Vouge och Solo. Båda klassas som modetidningar, men de innehåller en 

varierande mängd modeartiklar. Enligt Nathalie är modeblogg en plats där det skrivs om det 

yttre uttryckssättet, alltså om kläder, smycken och hår. Hon menar att det helt enkelt handlar 

om att hitta sin egen definition av mode och förmedla det vidare till läsarna. Bloggarna anser 

att de själva har en modeblogg, men av olika typ. Elida och Nathalie svarar utan tvekan att de 

har det, medan Viola och Sofa anser att de har en viss typ av modeblogg, med andra inslag. 

Här ser vi återigen svårigheten att definiera mode och moderelaterade ämnen. Ingen av 

bloggarna har samma definition av ordet, vilket också gör att det blir svårt att definiera vad 

som är en modeblogg. Nathalies beskrivning av sökandet efter en egen definition av mode är 

ytterligare ett exempel på hur svårt det är att föra en sammanhållen diskussion av ämnet. 

Ingen av bloggarna, förutom Elida, tjänar pengar på bloggen, utan de bloggar av andra 

anledningar. Elida och Nathalie anser att bloggen är ett verktyg där de kan uttrycka och dela 

med sig av sin egen kreativitet. De båda förklarar även att bloggen ger stora möjligheter att 

utvecklas och träffa andra människor med liknande intressen. Viola däremot bloggar för att 

hon vill dela med sig sina inspirationskällor, sin stil, tips, och för att hon vill bli 

uppmärksammad samt få respons på det hon gör. Sofia ser sin blogg som en personlig dagbok 

där hon kan kommunicera med vänner och familj om vad hon gör. Hon förklarar dock att 

bloggen inte är privat, utan mer en samling av fina fotografier.   
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Beskrivningarna av deras bloggars innehåll och syfte är väldigt skilda, men som de nämner 

ovan anser de ända att de alla att de själva har en typ av modeblogg. Violas beskrivning av 

önskad respons är troligen ett exempel på det behov av jämvikt mellan tillhörighet och 

individualisering som till exempel Giddens beskriver. Det är även tydligt att bloggen fungerar 

som en social arena där aktörer inom fältet får möjlighet att mötas. 

Det finns tydliga fördelar med bloggandet. Elida menar att de främsta fördelar är allt ”roligt” 

en bloggare får göra när bloggen har blivit stor. Hon ger exempel på evenemang och jobb hon 

får ta del av och människor hon får träffa. Viola instämmer om att fördelarna med bloggandet 

är inbjudningar till roliga event, samarbeten och att folk blir medvetna om bloggaren vilket 

ger bra publicitet. Hon menar att många får jobb genom sin blogg i dag och ger ett exempel på 

yrket moderedaktör. Även Sofia anser att fördelarna med bloggandet är samarbeten med olika 

företag som arbetar med kläder och accessoarer, en annan fördel som Sofia tycker att 

bloggandet är alla fina kommentarer hon får.  

”Modebloggar är ett bra format enligt mig där alla kan få tag på den information gällande mode 

som man själv vill. Många olika nischar och stilar att välja och vraka bland. Alla har en chans att 

visa upp sig och berätta om sin syn på mode. Nackdelen kan jag dock tycka är att det ständigt finns 

som ett krav på att man måste ha det allra senaste och att många bloggare konsumerar i allt för 

stora mänger. Det är något jag vill visa med min blogg, att man inte behöver handla kläder varje 

gång man går på stan. Visst kan man shoppa trendkläder i mängder och självklart kommer du 

också då se ut som en vandrande trend med en snygg stil. Men hur kul är det att köpa sin stil? För 

mig handlar inte mode och stil om att bara konsumera, det är så mycket mer än så.” 

De fördelar bloggarna beskriver tyder på att bloggen kan fungera som en symbolisk valuta, 

och på så sätt också som ett karriärverktyg. Då många av bloggarna fokuserar på konsumtion, 

som är en viktig del av mode, så får de också en möjlighet att inta en betydelsefull position 

inom fältet.  Genom sin roll som demonstratör av en socialt accepterad yttre identitet, har de 

direkt kontakt med många tänkbara konsumenter. Att konsumtion får ta stor plats i bloggar 

utan att klassas som reklam innebär nya möjligheter. Det samarbete mellan bloggare och 

producenter av modeartiklar, som Sofia beskriver, är med hög sannolikhet grundat i 

marknadsföringsmöjligheter. Även om samtliga aktörer utåt försöker lyfta modets kulturella 

värden.  

Elida tycker även att en nackdel med bloggandet är att hon ständigt letar efter nya saker att 

skriva om, och att pressen på att leverera en bra och unik blogg är stor. Hon förklarar också 

att det finns vissa fördomar gentemot modebloggare, som till exempel att de är ytliga, att 
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bloggen enbart handlar om att slösa pengar, att modebloggare saknar intelligens och inte är 

några bra förebilder. Viola tycker att den främsta nackdelen med bloggandet är allt extrajobb 

hon gör, men även elaka kommentarer som hon menar är en oundviklig del i bloggandet. 

Även hon har mött fördomar gentemot modebloggare; hon förklarar att människor ofta tror att 

modebloggare ”är en sån som sitter med sin laptop på espresso-house med en chailatte och 

agendan, fotar maten hela tiden och har desperat behov av internetuppkoppling”. Sofia tycker 

att nackdelen med bloggandet är att folk förväntar sig att hon alltid ska se bra ut. Hon menar 

också att detta leder till fördomen att modebloggare är ytliga, eftersom de bryr sig om sitt 

utseende och vill arbeta med mode. Trots dessa nackdelar och fördomar lägger bloggarna 

gärna ner tid på att publicera inlägg och inspirera sina läsare. Elida förklarar att hon 

uppdaterar sin blogg minst tre gånger i veckan, medan Nathalie, Viola och Sofia berättar att 

de skriver tre till fyra inlägg per dag. 

Att de tillfrågade upplever att utomstående ser dem som ytliga och ”enkla” är något som inte 

är ovanligt när det gäller kvinnodominerade yrken och intressen. Precis som Kawamura 

beskriver är mode ett ämne som förknippas starkt med femininitet, och därför också i 

förläggningen den kvinnodominerade modebloggen. Som tidigare konstaterat är bloggen 

starkt kopplad till konsumtion, men Elida upplever ändå att det är en fördom snarare än en 

sanning, vilket återigen blir ett exempel på fältets komplexitet. I likhet med Giddens 

beskrivning av kläder som ett sätt att ge självidentiteten en yttre form, verkar Sofia ha skapat 

en yttre identitet som nästan har tagit över den ”egentliga identiteten”, och som får diktera 

hennes vardag.  

 

Moderapportering 

De flesta av modebloggarna anser att de är insatta i modevärlden. Elida menar att hon inte har 

koll på alla namn, men vet mycket om mode och känner till det mesta. Medan Nathalie 

hämtar information från en del modebloggar och surfar runt på modesidor och läser ett antal 

modetidningar i princip varje dag. Även Viola besöker dagligen moderelaterade internetsidor 

och läser mycket modemagasin. Hon förklarar att det är oundvikligt att inte bli insatt, 

eftersom hon studerar mode och praktiserar hos en stylist. Sofia däremot ser inte sig själv som 

insatt i modevärlden, men förklarar att hon känner till stil ikoner genom tidningar och andra 

bloggar, även om hon föredrar att hämta inspiration från andra saker.  
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Modebloggens status inom fältet, grundat på vad de tillfrågade bloggarna själva ser som goda 

inspirationskällor, är troligen låg. Samtliga bloggare beskriver däremot att de själva läser 

modemagasin. Detta tyder på att de har ett större intresse för vad som skrivs där, vilket i sin 

tur skulle betyda att modemagasinen innehar ett större kulturellt kapital. Eftersom de själva 

representerar modemedvetenhet för sina läsare, skulle det inte vara gynnande för deras 

trovärdighet att använda andra bloggare som inspiration. Genom att hämta information från 

källor med högre socialt kapital än de själva bibehåller de en etablerad hierarkisk ordning i 

förhållande till sina egna läsare. 

Dagens moderapportering har de delade åsikter om. Elida anser att den är jättebra. Hon tycker 

att informationen är lätt tillgänglig, och att det dessutom sätter en press på alla inblandade att 

leverera exklusivt material. Däremot anser hon att det saknas fler unika och personliga 

moderapporteringar i modevärlden. Nathalie föredrar tidningarnas moderapportering över 

bloggarnas moderapportering. Hon förklarar att det är på grund av att bloggarna mesta dels 

fokuserar på nuet, istället för att ha ett längre perspektiv. Viola anser att det finns hög 

konkurrens i dagens moderapportering.  

”Det finns så mycket, och är svårt att leverera något unikt nuförtiden. Många företag har nu förstått 

att nyheter läses på bloggar, och därför samarbetar med många med bloggare -vilket är ett 

genialiskt drag.” 

Återigen visar bloggarnas åsikter på att modemagasinen fortfarande innehar en högre 

position. Bourdieu förklarar att skillnader mellan modemagasin beror på skillnaden mellan 

olika klasser. Applicerat på bloggar skulle det betyda att modemagasinen och modebloggarna 

skiljer sig åt i kvalitet beroende på den tänkta målgruppens personliga habitus.  

 

Påverkan och läsare 

Bloggarnas läsare består främst av unga tjejer från tolv år och uppåt. Exakt hur många läsare 

de har på bloggen är Elida och Viola ovissa om eftersom de inte har en räknings funktion. 

Nathalie däremot har ungefär tvåhundra unika läsare per dag, och Sofia har ungefär 

fyrahundra läsare per dag. Oavsett läsarantal känner bloggarna ett ansvar för sina läsare. De 

förklarar att de gärna vill framstå som ett bra föredöme som läsarna kan bli inspirerade av. De 

menar också att det är viktigt att inte skriva om allt för ”negativa” saker i de mer personliga 

inläggen, såsom rökning och alkohol. Nathalie förklarar också att hon undviker att publicera 

ett inlägg som hon tror kan göra någon illa. 
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Att bloggarna skulle ha en inverkan på sina läsare är troligen ett resultat av det konstanta 

sökande efter ting (symboliska eller materiella) som gynnar individens strävan efter att passa 

in i olika gruppkonstruktioner. Som tidigare nämnts har detta sökande förut gjorts i andra 

medier, men bloggen representerar ett mer lättillgängligt alternativ. Kawamura beskriver, som 

känt, detta som ett strävande efter att finna ett socialt accepterat yttre. Bloggen erbjuder en 

inblick i en persons liv, något som bör tilltala den betraktande människan, men den tillåter 

också en öppen kommunikation vilket skapar en ny dimension av deltagande.  

”Självklart tänker man alltid en extra gång innan man publicerar ett inlägg för att det inte ska göra 

någon illa. Man blir ju ändå på ett sätt en slags förebild och det är då viktigt att man faktiskt tänker 

på vad man skriver. Samtidigt tycker jag att det är fel att bara skriva om allt bra i livet och försöker 

att ibland få in verkligheten bland de i övrigt ganska ytliga inläggen. Det finns ändå ett liv bakom 

bloggen och man mår inte alltid på topp och allt går inte som man vill.” 

Bloggarna använder sig av olika tillvägagångssätt för att få läsarna att stanna kvar på bloggen. 

Viola eftersträvar kvalité framför kvantitet; hon försöker uppdatera med bra inlägg varje dag, 

och anser att ett riktigt bra inlägg är bättre än fem tråkiga. Elida däremot satsar på att komma 

med nya och spännande inlägg. Hon förklarar att hon är sig själv och skriver om sådant hon 

brinner för och tycker om. Det som är viktigt för henne är att förmedla kunskap. Nathalie 

uppdaterar bloggen så ofta hon kan, ungefär tre till fyra gånger per dag. Hon vet vilka inlägg 

läsarna uppskattar, och därför blir det naturligt för henne att publicera den typen av inlägg. 

Sofia däremot har inte som mål att ha så många läsare som möjligt. Hon förklarar att hon inte 

tvingar någon till att läsa hennes blogg, utan hon skriver den mest för sin egen skull. Läsarna 

få fortsätta läsa om de är intresserade av det. 

Den snabba uppdateringen som bloggen ofta erbjuder fungerar väl med den redan etablerade 

utvecklings takten i modevärlden. Det fyller också ett behov hos de individer som eftersträvar 

tillhörighet, och som därför snabbt vill veta vad som är socialt accepterat att bära. Detta kan 

gynna bloggarnas etablering inom fältet. Däremot betyder ofta den snabba takten ett bort 

prioriterande av kvalitet, något som kan missgynna bloggens fortsatta utveckling.  Det 

bloggarna själva beskriver handlar om ett vågspel mellan kvalitet och kvantitet. Att bloggarna 

om och om igen, som Nathalie beskriver, lyckas publicera inlägg som läsarna tycker om tyder 

på att det har ett kulturellt korrekt uttryck. En kunskap som kan leda till ett stort förtroende 

inom ett specifikt fält. 

Förutom att få läsarna att stanna kvar eftersträvar bloggarna även en nära relation till sina 

läsare. Elida förklarar att hon har kompletterat med en Facebooksida där hennes läsare kan bli 
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vän med henne, följa hennes vardag och ställa direkta frågor till henne. På sin Facebooksida 

ger hon också läsarna möjlighet att träffa henne personligen.  Även viola har träffat flera 

läsare utanför bloggen.  Nathalie försöker alltid vara snabb med att svara på kommentarer hon 

får på bloggen, främst för att hon vill hålla liv i konversationen med läsarna. Trots att de 

eftersträvar en nära relation till läsarna sätter de en gräns för sitt privatliv. Nathalie vill gärna 

låta läsarna tro att de vet vem hon är, men säger att bloggen bara är en liten del av henne. 

Sofia försöker inte heller lämna ut allt för mycket, men det kan hända att hon publicerar 

ganska personliga inlägg, och hon är rädd för att ibland kan lämna ut mer än vad man bör 

göra. 

Den nära kontakten till läsare är en av de avgörande skillnaderna mellan blogg och magasin. 

Genom att ha direkt kontakt till sina läsare blir relationen mer jämlik och ett annat typ av 

förtroende byggs upp. Bloggarna verkar ha en stor medvetenhet av vikten av den goda 

kontakten. Att läsarna har möjlighet att direkt kommentera bloggarnas utseende och uttalande 

betyder också ett ökat krav på deras förmåga att skapa och bibehålla en socialt accepterad 

självrepresentation. Genom att separera det personliga jaget och blogg jaget, blig bloggen en 

förlängning av den yttre identiteten, den blir ramen för det personliga berättandet. 

 

Framtiden 

Om modebloggens roll i framtiden har de tillfrågade delade meningar. Elida tror att 

modebloggen kommer att bli allt viktigare på grund av att bloggandets sociala och 

kommunikativa fördelar. Två saker som som är viktig marknadsföringsverktyg för 

företag. Nathalie tycker att det är svårt att förutspå modebloggens framtid, men hon tror 

att den antingen dör ut eller att den kommer ta större plats i branschen. Viola tror att 

Modesverige har tröttnat på bloggar, och att det snart kommer något annat internet 

fenomen. Men hon hoppas att modebloggarna får en etablerad plats i modebranschen, 

och förhoppningsvis stannar kvar. Även Sofia tror att modebloggandet kommer att avta, 

främst för att det har blivit så vanligt att mode intresserade tjejer startar en modeblogg. 

Den osäkerhet de fyra beskriver kring bloggarnas framtid är ett tecken på att bloggen ännu 

inte fått en fast position i modevärlden, utan att den fortfarande är i förändring. Bloggen är ett 

fenomen som tidigare vuxit snabbt, och ett avtagande i antalet bloggare är kanske att förvänta. 

”Det betyder att man måste ha en mycket speciell stil eller ha det där lilla extra för att sticka ut i 

mängden. Det är både svårt och tidskrävande av egen erfarenhet. Jag tror bloggandet kommer att 
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fortsätta, men att det kommer att utvecklas på sitt eget sätt. Det började ju med texter, sedan bilder 

och nu blir det allt vanligare att bloggare även gör egna filmer i sina inlägg. Beror mycket på 

teknikens utveckling också såklart.”  

Men bloggarna själva har inga planer på att sluta. De förklarar att de fortsätter så länge de 

tycker att det är roligt, och kanske fram tills de börjar arbeta. Bloggarna vet att de vill arbeta 

med någon form av mode i framtiden, och de flesta är intresserade av tidningsbranschen. 

Sofia berättar att hennes stora dröm är att arbeta på ett modemagasin, och menar att hon 

kommer att arbeta hårt för att komma dit.  Även Nathalie funderar på att arbeta inom 

journalistbranschen, men en annan dröm är att arbeta som stylist. Viola är fortfarande osäker 

på vad hon vill arbeta med, men förklarar att hon har funderat på stylist, TV branschen eller 

tidningsbranschen. Elida är mer säker på vad hon vill syssla med i framtiden. Hon berättar att 

hon vill arbeta med modeföretag, fast inom PR, reklam och marknadsföring. 

Det är tydligt att de intervjuade inte ser bloggen i sig som ett framtida yrke, utan som ett sätt 

att försöka ta sig in på en arbetsmarknad med hög konkurrens. Genom att se bloggen som ett 

verktyg för att uppnå ett högre syfte undergräver de själva bloggens värde. De placerar sig 

och sitt medium under traditionella yrkesgrupper i fältets hierarki. Men det betyder inte att 

bloggen inte går att använda som ett karriärverktyg. Genom att bygga upp en fiktiv identitet 

av yttre attribut kan en bloggare skapa sig så mycket kulturellt och socialt kapital att hon eller 

han kan använda bloggen för att få en stark position inom ett specifikt fält. 

 

Moderedaktörer 

Johan började arbeta på en lokaltidning redan under gymnasietiden, och efter gymnasiet 

studerade han ekonomi och arbetade som producent på ett filmbolag. Vi sidan av sina studier 

och yrkesoller hade han hela tiden skrivande projekt, innan han delvis genom sitt bloggande 

på bland annat webbtidningen Sofis mode, fick tjänsten som webbredaktör på Café.se. Johan 

har arbetat i modebranschen i ett halvt år.  

 

Per började sin yrkesresa i en klädbutik, men hamnade av en slump på ett magasin där han 

fick möjlighet att starta en moderedaktion. Han arbetade på magasinet under tre år - därefter 

har han publicerat böcker och frilansat för olika tidningar. Slutligen startade Per magasinet 

King, där han nu arbetar som chefredaktör. Per har arbetat i modebranschen i 14 år. 
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Martina började arbeta som journalist på olika dagstidningar. Genom en praktikplats på 

magasinet Veckorevyn valde hon bort en skrivande tjänst för ett jobb som modeassistent. 

Efter arbeten fram- och tillbaka på olika modetidningar började hon arbeta på Damernas 

värld. I dag är Martina chefredaktör och modechef på tidningarna Damernas Värld respektive 

DV mode. Förutom dessa titlar är hon även värdinna och ordförande för designpriset 

Guldknappen och har publicerat två modeböcker. Martina har varit i modebranschen i över 20 

år.  

 

Daniel började vid 18-års ålder som skribent på webbpublikationen Radar Magazine (i dag 

Radarzine), och tog över arbetet som chefredaktör när tidningens dåvarande chefredaktör 

slutade. Han arbetar även som juniorkonsult på PR-byrån Taste PR. Daniel har arbetat i 

modebranschen i 2 år.  

 

Den egna rollen  

Trots att alla intervjupersoner inte arbetar på renodlade modetidningar, så är deras syn på 

yrkesrollen relativt lik. Samtliga redaktörer beskriver sin yrkesroll som varierande och 

krävande, men de uttrycker också en stark glädje och ett genuint intresse för arbetet de utför. 

Gemensamt för de fyra redaktörerna är att de alla arbetar med en mängd olika saker och att de 

rör sig hela tiden i en mängd olika forum. Enligt Thomas Johansson består en roll av en 

uppsättning av normer, regler och värden som begränsar och formar individens 

handlingsutrymme. Rollen i sin tur utgör en ram som individen agerar inom där det finns 

utrymme för både kreativitet och initiativ. Daniel berättar att rollen som redaktör innebär stort 

ansvar, där han måste vara kreativ och initiativtagande för att kunna utforma tidningen. 

”Jag försöker att lägga ett pussel med många olika bitar som måste matcha varandra. När man är 

en relativt bred tidning (musik, mode, konst och populärkultur) är det mycket jobb för att hitta den 

röda tråden. Jag är pusselläggaren.” 

Som enda webbredaktör för en tidnings hemsida skiljer sig Johans syn på sitt arbete något 

från övrigas, eftersom han har en chefredaktör att förhålla sig till, medan de andra själva är 

högste ansvarige. Han beskriver sitt yrke som den perfekta balansen av ansvar och samarbete. 

Han har frihet att välja vad som ska publiceras, men också möjligheten att samverka med 

övriga redaktionen. Johan beskriver problematiken med lånade resurser som det mest negativa 

med hans arbete, eftersom det främst är redaktörer som skriver på Café.se måste både de och 

han kunna kombinera och balansera bloggandet och det redaktionella arbetet. Även denna 
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beskrivning kan vi koppla till ”Rollteorin” där grundtanken av moderniteten är att människor 

idag är mer benägna att byta roller. I detta fall är det ledande redaktörer på tidningen Café 

som även bloggar på webbtidningen Café.se, där Johan har huvudansvaret. De måste precis 

som Johan beskriver kombinera och balansera sina roller. 

Som beskrivits tidigare kategoriseras journalister och redaktörer som modets väktare, av den 

orsaken att de har makt att påverka modet. Denna makt bekräftar intervjupersonerna när de 

talar om sin yrkesroll. Martina, Per och Johan, som alla arbetar för tre av Sveriges största 

mode och livsstilsmagasin, anser att de i sin yrkesroll har möjligheten att inspirera 

modeintresserade och påverka vilka trender som kommer att bli stora i Sverige. Daniel 

däremot anser inte att han som redaktör för en webbtidning har någon större roll i 

modevärlden. Däremot tror han att han till viss del kan vara med och påverka trender.  

Martinas roll som chefredaktör innebär också en viktig roll i Modesverige, där hennes röst 

väger tungt. Hon har förutom arbetet med Damernas värld en hel del andra uppdrag som gör 

hennes yrke mångsidigt och tidskrävande.  

Som Kawamura beskriver är moderedaktörer direkt anknutna till detaljhandlarna och indirekt 

till tillverkarna. Tillsammans spelar de en betydande roll när det gäller att producera mode 

som image och vidmakthålla tron på modet. De är producenter av yttre identiteter, och hela 

tiden beroende av den mänskliga instinkten att försöka passa in samt den moderna 

människans önskan att vara originell.  Denna relation kan vi urskilja i Martinas uttalande om 

sin egen roll och vad hon gör inom den.  

”Jag gör överhuvudtaget väldigt mycket, i svenska modebranschen. Till exempel är jag, värdinna 

och ordförande för guldknappen, som är det finaste designpriset du kan få i Sverige. sen gör jag 

mycket annat också, jag gör TV, jag gör radio, jag gör intervjuer och jag sitter i jury. Jag träffar 

designers och fungerar som ett bollplank för dem, jag gör mycket för svensk modeindustri 

överhuvudtaget.” 

I dessa uttalanden kan vi se likheter med rollteorins ”Position”, där Bosse Angelöw definierar 

begreppet som det yttre och formella tillkännagivandet att en person är något visst. Martina 

har byggt upp en yttre identitet som är förankrad i modevärlden, genom denna roll bygger hon 

upp en trovärdighet hos sina läsare. Att Martina fungerar som ett bollplank för designers och 

gör mycket i den svenska modebranschen, att Daniel är pusselläggaren på tidningen 

Radarzine samt att Johan har friheten att publicera vad han vill på webbtidningen Café.se, 

visar på att de alla har en viktig position som redaktör på ett modemagasin.  
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Begreppet ”Modets väktare” liknar definitionen ”Kulturförmedlare” som Thomas Johanssons 

beskriver. Han menar att denna grupp präglas av stilblandning, nostalgi och ett ständigt 

sökande efter nya upplevelser. De förser människor med tolkningsramar och begrepp som kan 

appliceras på upplevelsen av det senmoderna. När vi frågar intervjupersonerna om var de 

hämtar sin inspiration ifrån, kan vi tydligt se att redaktörerna studerar och hämtar inspiration 

från olika källor, bland annat från en del medieverksamheter, för att sedan kunna förse sina 

läsare med dessa tolkningsramar.  

Martina hämtar inspiration från modevisningar, och då främst från de skandinaviska länderna 

så att hon bäst ska kunna se vad som händer på den närliggande marknaden. Till skillnad från 

Martina ser Per inte modevisningar som något speciellt inspirerande, han hänvisar i stället till 

radio, TV, film och att helt enkelt se på andra människor. Johan är den som mest lyfter fram 

nätet, och i förlängningen bloggare i allmänhet som inspirationskälla.  

Ytterligare en sak som redaktörerna har gemensamt är att de ser sig som modemedvetna, även 

om deras syn skiljer åt när det handlar om vad modemedvetenhet innebär. Martina menar att 

modemedvetenhet sitter i ryggraden på den som är intresserad av mode. Hon beskriver också 

att det finns en mängd förväntningar på hennes modekänsla, och att det är viktigt i hennes 

yrkesroll och att tänka på klädseln. Männen beskriver inte någon allmän förväntan på sitt 

utseende, men Johan och Daniel menar båda att klädsel kan vara ett sätt att sända ut signaler 

till andra. 

”Modemedvetenhet är när man är medveten om vilka signaler man kommer att sända ut genom att 

klä sig på ett sätt. Man använder mode som ett sätt att uttrycka sig på.” 

Den enda som trycker på en distinktion mellan modemedvetenhet och en vilja att följa mode 

är Per: 

”Jag är medveten om mode och arbetar med mode, men jag är definitivt ingen som följer modet 

och det är en oerhört viktig skillnad. Jag tror inte att så många ser på mig att jag är modemedveten, 

men jag är väldigt intresserad och medveten, men jag följer det inte.” 

Dessa uttalanden kan vi förknippa med termen ”Rollen”. Bosse Angelöw definierar begreppet 

som följer; rollen består av alla de förväntningar som individens ”Position” utlöser. Vi har fått 

det bekräftat för oss att redaktörerna har en viktig position och makt att påverka trenderna i 

Modesverige. Detta har bidragit till att redaktörerna har starka förväntningar på att ha en god 

modekänsla inom sin roll. Martina menar att det är viktigt att tänka på sin klädsel och vilka 

signaler hon sänder ut genom dem. Hon har medvetet skapat sig en ”modeidentitet”, som ska 
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kunna representera hennes yrkeskategori. De manliga redaktörerna inte upplever lika starka 

förväntningar på sitt utseende som den kvinnliga redaktören. Det kan troligen härstamma från 

det faktum att mode är starkt kopplat till kvinnor och kvinnlighet, och på grund av de sociala 

konsekvenserna av ett stilmedvetet yttre blir kvinnan tvungen att använda sitt yttre för att blir 

bekräftad inom en maktrelaterad roll.   

 

Relation och konkurrens 

Daniel, Per och Johan är alla överens om att en av de främsta anledningarna till varför de har 

bloggare på sina webbsidor är för att det är ett sätt att öka besökarantalet. Daniel menar att en 

populär blogg kan öka besökarantalet med så mycket som ett antal tusen. I dessa uttalanden 

kan vi se likheter med det Maria Soxbo menar, att en modetidning med en olönsam webbsida 

gärna rekryterar välbesöka bloggare för att webbsidans trafik ska ökas med x antal besökare.  

Det är inte något som Martina tycker stämmer. Hon ser det mer som att det handlar om olika 

typer av läsare, men hon tror ändå att vissa kan bli intresserade av att köpa papperstidningen 

efter att läst något spännande på nätet. Det finns en del likheter Martinas åsikter och det Erik 

Stattin säger om att tidningen ändå kan tjäna på att rekrytera bloggare på sin webbsida. 

Eftersom att bloggarna erbjuder ett gratis innehåll och kan länka till material som är skrivet i 

tidningarna. 

Ingen av redaktörerna vill påstå att de enbart har modebloggare på sina sidor, utan poängterar 

att de främst har livsstilbloggar eller bloggar som är en kombination av de båda. Per förklarar 

att det är en definitionsfråga och att det ibland är svårt att avgöra vad som är en renodlad 

modeblogg.  

Martina förklarar att hon ser på bloggarnas roll på samma sätt som med frilansjournalister, de 

utför ett beställningsarbete, men de har en konstnärligfrihet. Om de inte känner att en 

bloggare passar in med tidningens profil avslutar de samarbetet, precis som de skulle gjort 

med en frilansande journalist. På det sättet kan redaktioner använda bloggar för att förtydliga 

sin profil - genom bloggarnas tydliga identitetsperspektiv kan också magasinet bli 

personligare. 

Att bloggare på många sätt är konkurrenter med journalister på arbetsmarknaden, tycker Per, 

Johan och Daniel. Per förtydligar genom att förklara att duktiga bloggare ofta är journalister, 

även om det finns duktiga bloggare som inte är det.  Det handlar främst om vilken information 
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läsaren vill åt, menar han, men också när och hur informationen presenteras. Det är ofta 

viktigare än vilken utbildning personen som skriver har.  

Johan har en liknande inställning, och menar även han att många journalister är duktiga 

bloggare. Men, han menar också att det faktum att det är så pass lätt att skapa en blogg 

innebär att det också finns många dåliga bloggar. Det hindrar ändå inte att bloggen kan vara 

ett sätt att marknadsföra sig själv är något som Johan har en personlig erfarenhet av. 

”Jag är på ett sätt en bloggare, som har konkurrerat bort andra journalister med färdig journalistik 

examen. På så vis är väl bloggare, väldigt tuffa konkurrenter, men jag tror inte att det kommer vara 

så att ingen kommer vilja vara journalist i framtiden, eller att alla är journalister. Jag tror att det 

fortfarande kommer att vara så att om man kan sitt jobb och är duktig på det så kommer man att 

lyckas.” 

Att det startas så pass många bloggar med inriktning på mode beror till stor del på att mode är 

ett bra medel för att skapa en yttre berättelse och på så sätt ett fiktivt jag, alltså en möjlighet 

att vara vem som helst. Bloggen är ett forum för att göra detta utan att behöva kompromissa 

med jaget. Därför har mode har blivit en slags valuta att blogga om eftersom 

karriärmöjligheterna har ökat för varje år. Bloggen kan fungera som lockbete för rekryterare 

på jakt efter nya talanger, stärka det personliga varumärket, bli en extra inkomstkälla, leda till 

frilansuppdrag, eller helt enkelt landa drömjobbet. 

En öppen konkurrens mellan bloggare och journalister är inget som Daniel märkt, men han 

menar att det finns fall där bloggare har utfört ett arbete som en duktig journalist skulle ha 

gjort bättre. Det skulle delvis kunna bero på den svåra ekonomiska situation många tidningar 

befinner sig i - att varva en välkänd bloggare till tidningen kan vara ett välbehövligt PR-trick. 

Daniels åsikter stämmer väl överens med Maria Soxbos teori om att modebloggare och 

modemagasin kan klassas som en symbios där den ena inte kan leva utan den andra. 

Modebloggare behöver modemagasin att hämta inspiration från, och modemagasinen i sin tur 

behöver bloggarna för att dra trafik till sina webbsidor så att de klarar ekonomin.  

Det finns en stor skillnad mellan vad bloggare och journalisters gör, tycker Martina, och hon 

upplever att det därför finns plats för båda parter.  Hon tycker också att bloggarna på många 

sätt är ett friskt tillskott till modevärlden, även om hon tycker att de kanske fokuserar lite för 

mycket på shopping.  
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Samtliga redaktörer tror att bloggen är en form av karriärverktyg, men att det självklart beror 

på vilket yrke man söker sig till och vilken kvalitet bloggen har. 

Dessa uttalanden bekräftar teorin där Maria Soxbo menar att bloggarnas fördel är snabbheten i 

att producera och publicera texter, men att det samtidigt kan leda till att informationen inte 

alltid blir intressant för läsaren, eftersom tidsbristen för genomarbetning av texterna leder till 

ett lägre produktionsvärde. Det är just detta produktionsvärde som blir magasinens styrka, då 

deras innehåll är trovärdigare. Men samtidigt finns de åsikter om att bloggmediet anses som 

ett nytt demokratiskt publiceringssätt där bloggare kan ventilera sina åsikter och sprida sin 

kunskap. Det finns förhoppningar om att bloggen ska, om inte ersätta, i alla fall komplettera 

den vanliga nyhetsrapporteringen. Vilket i detta fall handlar om moderapporteringen.     

Per menar att det tillviss del finns en konflikt mellan bloggare och journalister, men att den 

var större förut och främst gäller dammodet.  Han tror att det förut fanns de som kände sig 

hotade av de unga bloggerskorna som tog sig fram i modevärlden på nya sätt. Här håller 

Johan med och menar att det säkert fanns och finns de som känner att deras yrkesroller är 

hotade av den nya teknologin. 

Eftersom själva fältet mode är starkt kopplat till den yttre identiteten, och i förlängningen 

även självbilden, blir yrkesrelaterad konkurrens lätt kopplad till den egna personen. Nya 

aktörer inom fält är således inte enbart ett hot mot yrkesrollen utan också mot det egna jaget. 

 

Mode 

Den problematik kring själva begreppet mode som vi tidigare beskrivit, reflekteras väl i 

redaktörernas egna beskrivningar av ordets innebörd. Alla fyra har olika sätt att beskriva 

ordet, och också skilda utgångspunkter. Johan förklarar mode som ett försök till att skapa 

något utöver ett enkelt klädesplagg; det ska kommunicera något om sin bärare eller på något 

sätt vara en del av ett större sammanhang. Han avslutar meningen med ett avvärjande 

”kanske, jag vet inte”.  Johans syn på mode liknar Lars Holmbergs teori, att mode varken är 

materiellt eller visuellt, utan snarare är osynligt och inbäddat i kläderna. Holmberg menar att 

detta kan bidra till att det blir svårt att förstå den verkliga innebörden av ordet. Att det är svårt 

att förstå innebörden på grund av att mode är osynligt, kan vi urskilja av Johans osäkerhet i 

slutet av meningen, ”kanske, jag vet inte”. Också Martina är något avvaktande i sin definition, 

hon beskriver mode som en passion och menar att en ”fashionista” aldrig säger att något inte 
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är mode eftersom allt kan bli modernt.  Att mode är beroende av ekonomiska förutsättningar 

är inget de talar om. Precis som Bourdieu beskriver verkar det vara viktigt för redaktörerna att 

behålla illusionen om att mode skapas för skapandets skull och inte för ekonomiskvinning.   

Mer direkta svar, men inte för den delen mindre komplicerade lämnar Daniel och Per: 

”Mode för mig är en samling av aktuella uttryckssätt som talar om vem man är eller vem man vill 

vara. Det kan vara kläder, skor, accessoarer, det kan vara en doft. Men det är viktigt att inte 

glömma att det handlar om yta.” – Per 

”Jag tycker att folk börjar ta definitionen av mode för långt. Mode för mig är kläder och trender. 

Ett sätt att uttrycka sig själv men inte mer.”– Daniel 

Både Per och Daniel definierar mode som ett uttryckssätt för människor som används genom 

yttre attribut såsom kläder och accessoarer.  De beskriver alltså mode som ett sätt att skapa en 

yttre identitet, eller ett sätt att gestalta berättelsen om sig själv. Daniels åsikt om andras 

önskan att ge ordet mode ytterligare betydelser, går att applicera på Linda Rampells teori, om 

den problematik som skapas när uttryckets innebörd ökas från att bara inbegripa kläder och 

accessoarer. I likhet med Johans definition som gör det svårt att förstå den verkliga 

innebörden av mode, blir det troligtvis lättare att definiera begreppet som yttre attribut. Men 

konsekvensen av denna definition blir då, det som per säger, att mode förknippas med 

ytlighet.  

När redaktörerna blev tillfrågade om hur de såg på modets status i samhället blev svaren 

återigen mycket olika. Det är tydligt att det finns skilda åsikter om hur allmänheten uppfattar 

mode. Per tror inte att mode innebär en högre status för en individ, och i likhet med honom 

vill inte heller Johan påstå att ett modeintresse i sig ger en högre social position i Sverige. Han 

menar att mode i allmänhet ses som något trivialt, och att det inte har samma status som andra 

intressen.  En förklaring till detta, enligt Johan, skulle vara att mode trots allt handlar mycket 

om yta och att det därför inte passar in i den svenska traditionen.  

Återigen kan vi se en tendens till att mode förknippas med ytlighet. Vi kan se att Per och 

Johan inte delar Finkelsteins teori om att människor låter de yttre spela en avgörande roll i 

analysen av individer, och att det på så vis skulle betyda att mode i den mer abstrakta 

benämningen är ett sätt för oss att symboliskt legitimera en socialställning. Daniel däremot 

delar Finkelsteins teori om att mode är ett sätt att visa välstånd och status. Han tror att mode 

generellt har en hög status i samhället, att det är ”kreddigt”. Men han poängterar också att 

synen varierar mellan olika generationer och målgrupper. 
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I något av ett mitten läge hamnar Martina som tycker att synen på mode har förbättrats de 

senaste åren, något som också Per och Johan håller med om, även om de ändå inte upplever 

att mode har en hög status i dag. 

”Mode har dels inte betraktas som kultur, men sedan har vi någon slags omvänd snobbism som 

bygger på att man inte ska synas eller stå ut och allt som har med fåfänga och ytlighet är fel. Det 

kanske har legat mot oss. Men ni, en yngre generation, ni tänker inte riktigt på samma sätt längre. 

Jag tror också att det i dag finns en större acceptans för en vilja att vara individuell, än vad som 

funnits.” 

Men med detta menar Martina att det inte finns några fördomar mot mode kvar i dag. Istället 

tycker hon att det finns en hel del förutfattade meningar om hur personer som intresserar sig 

för mode är. Tillsammans med Daniel menar hon att ytlighet är en av de största fördomarna 

gentemot modebranschen, vilket gör att den ofta behandlas som oseriös. Hon påpekar också 

att detta troligen beror på att mode länge inte har setts som kultur i Sverige. 

Det som redaktörerna förklarar, att mode inte har betraktas som kultur i Sverige, kan vara 

kopplat till det faktum att mode som samhällsfenomen har länkats till utseende och kvinnor 

och det får naturligtvis konsekvenser på modets status i samhället. Redaktörernas uttalande 

styrker tesen att en liknande syn på fältet mode finns kvar också i dag.  

 

Genus 

De fyra är helt eniga om att mode är ett kvinnodominerat ämne, men har något skilda syner på 

vad det innebär. Johan och Daniel känner båda att det finns ett behov av fler män i 

modebranschen, och de tycker sig se att intresset för mode växer hos män.  

”Jag är 30år och det är bra många fler i min ålder som är intresserade av mode än av de som är 10 

år äldre. Om man tittar då på de som är 20år i dag så är det ännu fler, så intresset växer helt klart. 

Det tycker jag bara är kul, jag vill gärna att det ska bli mer fokus på herrmode, men det behöver 

inte ske på bekostnad av damsidan.” - Johan 

Den uppfattning som Johan redovisar är ett mycket bra exempel på den förändring som sker 

inom den könsbaserade samhällshierarkin. Det faktum att kvinnan i dag är självförsörjande 

och att mannen inte längre automatiskt innehar det ekonomiska kapitalet innebär att också 

männen i högre grad behöver förhålla sig till den yttre identiteten. Daniel och Johan är också 

de yngsta av de tillfrågade, och representerar på så sätt en ny generation inom 
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tidningsbranschen. Deras önskan om fler manliga kollegor tyder på att mode som kulturellt 

kapital för män är i förändring.  

Per har däremot ingen längtan efter fler män i modebranschen, och det har inte heller Martina 

som anser att det är spännande med en bransch där starka kvinnor sitter på maktpositionerna. 

Men hon påpekar också att det finns vissa delar av modevärlden som är dominerade av män, 

till exempel är de flesta modefotografer manliga. En konsekvens av att det främst är kvinnor 

som arbetar med mode, tycker Martina, är att de anses som ett lite oseriöst ämne och något 

som män inte sysslar med. Här får hon medhåll av Johan som menar att det är med mode som 

med alla kvinnodominerade yrken, de har en lägre status än de manliga. 

Johan och Martinas observation stämmer helt överens med Kawamuras - den kvinnliga 

dominansen inom modevärlden har troligen fått konsekvenser på dess kulturella status. 

Martina och Per representerar på många sätt en äldre generation inom modevärlden, den som 

Bourdieu menar till stor del består av en äldre typ av aristokrati.
119

Det är därför inte heller 

förvånande att hon vänder sig emot nya aktörer som konkurrerar om de höga positionerna 

eller som förändrar maktstrukturen inom fältet.  

 

Modeblogg 

En modeblogg är en blogg som fokuserar främst på mode, menar Per och lägger till att 

modeblogg för honom har en negativ klang. Han förknippar det nästan med något 

humoristiskt.  

”Jag älskar ju den här världen, den här informationen och ämnena, men ibland blir det väldigt 

pretentiöst och väldigt mycket gruppbeteende. Sättet som man presenterar de här ämnena på blir 

ibland lite banalt och lökigt, både på tjej- och killsidan.” 

Daniel tycker att definitionen av modeblogg är alldeles för bred, han anser att det är lätt att 

stoppa in någon som skriver ett enstaka inlägg om mode i den kategorin. I kontrast menar 

Johan att det mesta kan vara en modeblogg och att det främst handlar om vad personen bakom 

bloggen väljer att kalla den. Det är snarare viktigare att göra en skillnad mellan bra och dålig 

modeblogg, förklarar han.  

Att Per har en negativ klang gentemot bloggarna och förknippar det med något humoristiskt, 

kan bero på att bloggarna är en relativt ny aktör inom modefältet. Att inte heller bloggar styrs 
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av en redaktionell översyn, utan att vem som helst kan publicera sina tankar och reflektioner 

på webben, bidrar troligtvis till att de redan etablerade aktörerna, i detta fall redaktörerna, 

uppfattar bloggarnas moderapportering som simpel.  

Per och Johan driver båda bloggar som innehåller en kombination av mode och livsstil. Daniel 

har tidigare drivit en blogg, men slutat, och Martina har aldrig bloggat.   Ingen av dem säger 

sig följa någon modeblogg även om det händer att de läser modebloggar.  

Svårigheten med att definiera modebloggen grundas troligen i oenigheten kring ordet modes 

betydelse. Precis som Rampell förklarar är det nästintill omöjligt att diskutera mode eftersom 

dess innebörd är så varierande, något som syns tydligt i ovanstående uttalanden. Att ingen av 

de tillfrågade säger sig besöka någon modeblogg regelbundet trots att de alla arbetar med 

modebloggar visar på en negativ syn. I sina roller som redaktörer och den höga position inom 

fältet som titeln innebär förväntas de troligen producera bättre material än modebloggare. Att 

läsa mycket modebloggar och hämta information därifrån skulle på sikt betyda att 

redaktörerna undergrävde sin egen betydelse, något som kan vara en orsak till bort 

prioriteringen. 

 

Moderapportering 

När det gäller dagens moderapportering är det bara Johan som säger sig tycka att det saknas 

analytisk och kritiskt skrivande. Han önskar att mode oftare kunde recenseras och kritiserar på 

samma sätt som musik och film. Denna önskan som Johan har går att applicera på den 

populistiska ideologins föreställning om att vända sig till ”massorna”, som Pierre Bourdieu 

talar om. I detta fall betraktas inte mode på samma sätt som musik och film, där det 

genomförs recensioner och kritik. Det är en av de övergripande motsättningar som finns inom 

modefältet, just att ämnet inte anses lika seriöst som andra kulturella ämnen.  

De övriga tre tycker att den svenska moderapporteringen generellt håller hög standard, men 

Per önskar att det ibland skulle finnas en större distans till ämnet och lite mer humor. Det är 

något som Martina inte saknar, hon önskar i stället att många journalister skulle vara mer 

pålästa och tycker att det är skönt att mode tas mer på allvar i dag.  

Johan tycker också att det finns ett problem med bloggare som ofta skriver positivt om 

produkter de fått gratis, och att det undergräver deras möjligheter till att skriva intressanta 



46 
 

texter. Han vill inte heller riktigt beskriva det modebloggare gör som moderapportering, 

eftersom kvaliteten är så varierande. 

”Modebloggare har ofta en övervikt på rapportering, det är väldigt många som antingen 

rapporterar eller visar upp sig själva i sina kläder. Det är en nivå av bloggandet, sen finns det också 

de som tar steget bortanför den egna personen och som hyllar och lyfter fram, den nya 

kollektionen hit, och den nya trenden dit. Men som fortfarande bara lyfter fram saker och som bara 

skriver positivt. Sedan så finns den där ytterligare nivån som problematiserar lite grann och som 

vågar sig på att kritisera och analysera om det är en ny trend.  Det liknar den kritik som funkar i 

andra kulturformer men som inte riktigt finns i modebranschen. Vi recenserar filmer och nya 

skivor, men det är väldigt sällan man ser en vanlig kritiskt eller en recension av en 

modekollektion.” 

 

Johans uttalande stämmer med Maria Rydströms förklaring att modebloggen ses som ett 

snabbt verktyg med stor potential att föra ut varumärken och trender genom. Bloggen blir 

därmed en form av konsumentupplysning av tips och råd till läsaren, vilket troligtvis många 

företag har blivit medvetna om. Det är just detta problem Johan anser bidrar till att bloggare 

skriver positivt om gratisprodukter när de i stället har en stor möjlighet att i skriva mer 

intressanta texter om mode. Att bloggare ofta har en övervikt på rapportering kan appliceras 

på Maria Soxbos teori - om en bloggare inte uppdaterar ofta kan han/hon inte heller räkna 

med ett större besökarantal. Det är av den orsaken bloggvärlden främst handlar om kvantitet i 

stället för kvalitet, och det kan vara av den anledningen bloggare nämner de produkter de får 

och vilka kläder de har på sig i stället för att göra kritiska analyser.   

 

Påverkan och läsare 

Samtliga redaktörer är helt överens om att de känner ett stort ansvar gentemot sina läsare; de 

är alla måna om att publicera ett magasin av hög kvalitet med ett innehåll som intresserar 

läsarna. För Johan är det viktigt att i alla beslut, såväl som innehåll och utformning, hela tiden 

ha läsarna i åtanke, eftersom det är för dem de gör tidningen.  

Inom ”Rollteorin” finns termen ”rollbeteendet” som handlar om hur rollinnehavaren uppför 

sig. Redaktörernas viktiga position och roll innebär även att de måste uppföra sig på ett visst 

sätt. Att vara måna om att publicera ett magasin av hög kvalitet och alltid ha läsarna i åtanke 

vid utformningen av tidningen, verkar enligt redaktörerna vara hur man ska uppföra sig inom 

rollen som moderedaktör. Att tidningarna anses vara en viktig informationskälla och läsarna 
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har stort förtroende gentemot modejournalister och redaktörer i moderapporteringen, som 

Yuinya Kawamura förklarar, kan vara en av orsaken till att redaktörerna är måna om att skapa 

en tidning med intressant innehåll för läsaren. Samtidigt är det viktigt att skapa en trovärdig 

tidning. Enligt Pierre Bourdieu bör skaparen inom ett kulturellt fält ha förmågan att samla all 

den symboliska energi som aktörer inom fältet skapar. Genom att samla in information och 

göra den trovärdig, kan redaktörerna bygga upp ett legitimt märke, vilket i det här fallet skulle 

vara deras magasin.  

Martina anser att trovärdigheten är central. De gör ett urval av vad som ska få vara med i 

tidningen, och det handlar mycket om bra research.  Analys är också viktigt- att analysera 

marknaden, trender och vilka behov just den svenska kvinnan har. 

”Det tar lång tid att skaffa sig all den informationen så att man kan ta de rätta besluten. Jag kan 

inte sitta och titta på vad andra gör och sedan göra likadant, jag måste ju göra det före alla andra.” 

Hon tycker också att det är viktigt att ha kontakt med sina läsare, och lägger stor vikt vid att 

besvara mejl och ställa upp för intervjuer. Att ha en god kommunikation med läsarna är något 

som Johan tycker lättare och oftare görs genom bloggar. Han menar att det är mer 

okomplicerat att starta en dialog med sina läsare genom bloggen, och att det blir mer av en 

utmaning för en tidning att vara objektiv och samtidigt föra en personlig dialog med läsarna. 

Att magasinläsarna inte har samma ”kompisrelation” till moderedaktörer som de har till sin 

favoritbloggare är troligen en av de faktorer som gynnat bloggen mest. Det är just det 

personliga språket som bidrar till att läsarna känner en närmare relation till de som bloggar. 

Relationens vikt vid valet av moderapport beror möjligen på modets förankring i identiteten, 

det är troligt att det är lättare för en individ att ta till sig information från någon som 

representerar det denne eftersträvar. Johan förklarar att orsaken till den goda läsarrelation är 

den digitala världen som erbjuder ett lättare växelspel mellan läsare och redaktioner.  

”När man gör en tidning fyller man den med det man tror att läsarna tycker är bra och som man 

hoppas att de kommer att uppskatta. Sedan lämnar man den ifrån sig och får ingen mer respons än 

fler eller färre läsare vid nästa utgivning. När man publicerar digitalt då är det hela tiden en 

kommunikation fram och tillbaka, det kommer reaktioner och arbetet blir mer av ett växelspel. Det 

är något som bra bloggare är duktiga på och som sämre webbpublikationer är dåliga på.” 
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Framtiden 

Att bloggarna på något sätt skulle ta över moderapporteringen helt är det ingen av 

redaktörerna som tror. Daniel anser att bloggare och tryckta tidningars framtid ser 

ganska lik ut:  

”Jag tror inte att modebloggare kan växa så mycket mer just nu. Jag tror att de största bloggarna 

blir större och de mindre står still. Det finns för många att välja mellan så tillslut kommer man 

endast orka ha koll på de ledande. Med tidningarna kommer antagligen gå ungefär som med 

modebloggare. De stora fortsätter att växa och det blir tuffare för de små.” 

Också Per tror att modebloggarnas tillväxt kommer att avstanna, men att de fortfarande 

kommer att ha ett stort inflytande i modevärlden. Han är inte heller orolig för 

papperstidningens existens i den närmsta framtiden, även om han tror att webben kommer att 

ta över mer och mer.  

Inte heller Martina är orolig för papperstidningens framtid, hon tror att det alltid kommer 

finnas de som uppskattar det tryckta magasinet. 

”Det finns de som inte kan tänka sig att leva utan sin tidning ändå. För att de vill ha den där 

känslan, sin egen stund att krypa upp i soffan med sin tidning, i min värld så kan man inte kryper 

upp med sin lilla ipad och mysa, det är så starkt kopplat till arbete. Det är inte fritid.” 

Johan å andra sidan är övertygad om att webben kommer att ersätta papperstidningen, men 

han vågar inte säga hur lång tid det kommer att ta. Han tycker också att tidningsbranschen är 

väldigt spännande eftersom den är inne i ett förändringsskede. 

Redaktörernas tro på papperstidningens överlevnad tyder på en konservativ inställning. 

Johans något mer liberala attityd visar att det sker en förändring också inom den traditionella 

journalistrollen. Han befinner sig i något av ett mellanläge och verkar vara mer delaktig i 

skiftet från det tryckta till det digitala. Det är en fråga om ett intåg av en yngre generation som 

också bildar en ny klass, något som de som innehar maktpositioner ofta vänder sig emot. För 

att utvecklas och förändras skulle magasinen ha mycket att vinna på att skapa individuella 

relationer med läsare på samma sätt som bloggare. De skulle då kunna skapa egna trovärdiga 

identiteter som skulle kunna tilltala de som läser bloggar.  
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Slutsats  

Det grundläggande syftet med vår uppsats var att belysa ett kulturellt maktskifte. Genom att 

tala med två typer av aktörer inom modefältet har vi kunnat analysera deras förhållande till 

den egna rollen och relation till varandra.   

I analysen blir det tydligt att bloggarna ser sig själva som relativt små aktörer inom det 

kulturella fältet mode, men också att redaktörerna ser sin egen roll som stor. Att bloggarna 

själva ser sig som tämligen oviktiga aktörer får konsekvenser för hur andra uppfattar dem. 

Redaktörerna ser på sin roll som journalister med en typ av stolthet, vilket kan bero på att 

deras arbete är mer respekterat i samhället. Det finns en markant skillnad i de båda aktörernas 

förhållande till det de producerar. Journalisten skriver i egenskap av yrkesman, medan 

bloggaren enbart skriver i egenskap av sin egen person. Därför har journalister mer distans till 

det de skriver, vilket för många innebär en större trovärdighet. Den som bloggar har ingen 

distans till det han eller hon producerar, och saknar därför en traditionell form av journalistisk 

självanalys. Bloggens styrka ligger i stället i relationen till läsaren och den lätt tillgänglighet 

som internet innebär. Den interaktion som bloggen möjliggör skapar en annan form av 

trovärdighet: genom den nära relationen, som ibland beskrivs som nästintill vänskaplig, 

lyckas duktiga bloggare bygga upp ett personligt förtroende. Det är genom det personliga 

förtroendet som bloggen för många har fungerat som ett karriärverktyg. Företag har insett 

värdet av den nära kontakten till ”allmänheten” och därför valt att samarbeta med bloggare 

som har höga läsarantal.  

En aspekt som hela tiden återkommer är det arbete en bloggare måste utföra för att kunna 

göra ett avtryck i modevärlden. Som vi konstaterat beror det här främst på det relativt stora 

antal modebloggar som finns i Sverige (som internationellt sätt är en liten arena). En stor 

mängd bloggar betyder att det, förutom några få ”bra” exemplar, också finns en majoritet av 

mindre bra bloggar. Det som de flesta intervjuade ser som särskiljande är relationen mellan 

kvantitet och kvalitet. Journalisterna ser sig själva som producenter av kvalitativ information 

och ”anklagar” bloggarna för att fokusera på kvantitet i första hand. Ett välgrundat påstående 

eftersom bloggen är beroende av snabb uppdatering, vilket ofta leder till sämre innehåll och 

inte sällan ”stöld” av andras material. Denna stöld är en konsekvens av att bloggare ser 

journalisters material som trovärdigt. De bloggare som deltog i vår undersökning beskrev alla 

journalist yrket som något eftersträvansvärt, och det framgick tydligt att de föredrog magasin 

före bloggar.  Eftersom modebloggen är ett så pass nytt fenomen, och för att den ofta drivs av 
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unga personer, ses den och dess utövare som ”gröna”. Resultatet av detta, i kombination med 

det stora utbudet, blir att bloggar och deras skapare ofta inte tas på allvar.  

Som vi redan konstaterat har stora bloggar många läsare och nära relationer till dessa, vilket 

ger dem en unik position i moderapporteringen. Tidningsbranschen befinner sig i ett osäkert 

läge och vill därför ta del av bloggarnas framgång. För att öka uppmärksamheten kring det 

tryckta magasinet kan redaktörer låta bloggare skriva på tidningens hemsida. På så sätt kan ett 

symbiotiskt förhållande dem emellan skapas, bloggars innehåll bygger på modemagasin och 

magasinen lockar läsare genom bloggen.  

Det symbiotiska förhållandet betyder att bloggen inte är en direkt konkurrent till de tryckta 

magasinen i den aspekt att bloggen inte kommer ersätta den traditionella journalistiken. 

Bloggen är i stället ett verktyg för att nå en plats i den redan etablerade modevärlden. De 

bloggare vi kontaktat beskriver själva bloggen som ett cv, och att de inte är säkra på om de 

fortsätter med bloggandet när de fått arbete. På det sättet är bloggen ett nytt medel för att få 

kontakter, och genom dem arbete, inom en väldigt specifik bransch.  

Mode är ett kvinnodominerat ämne, även om fler män har intresserat sig för området de 

senaste åren. Parallellt med detta har också en yngre generation med en annan syn på mode 

tagit plats, och de ser mode som kultur i större utsträckning än tidigare. Många av de 

intervjuade önskar också se fler män i branschen, även om de tycker att intresset hos män har 

ökat den senaste tiden. Att intresset har ökat kan även bero på att mode börjar bli mer 

accepterat i dag och att det har startats ambitiösa tidningar för män som till exempel Café och 

King. 

 

Diskussion 

Mode ses i dag mer som en kulturyttring än tidigare, och ämnet har fått plats i finrummen i 

större utsträckning. Ett exempel är Stil- ett modeprogram som sänds i P1. Vi menar att det 

ligger mycket sanning i Finkelsteins observation av mannens intåg i modevärlden. Mannens 

nya relation till, och på många sätt behov av, mode är troligen den största drivkraften bakom 

en hierarkiskförändring inom fältet mode. Mode är en ovanlig bransch i den bemärkelse att 

toppositionerna till stor del kontrolleras av kvinnor, något som kan komma att förändras om 

fler manliga aktörer tar plats. De unga bloggerskor vi talat med uttryckte ingen oro för ett 

manligt övertagande av ämnet utan såg enbart positivt på idén om fler män i branschen. Vi 
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menar att deras något naiva inställning baserades på det faktum att ett manligt intresse för ett 

ämne inte sällan resulterar i en höjd socialstatus för det specifika ämnet.  

Vi upplever att synen på mode har förändrats efter bloggarnas intåg i modevärlden. Allt fler 

unga tjejer ser sig själva som modemedvetna och modeintresserade eftersom de läser 

modebloggar. Det har bidragit till att medier som TV och radio uppmärksammar stora 

bloggare och låter dem leda program eller starta en serie för att locka bloggarnas läsare för att 

öka sitt tittarantal. Mode behandlas ofta som andra typer av populärkultur, vilket tyder på en 

förändring i dess kulturella status. Med detta vill vi inte säga att alla typer av produktioner 

som produceras i samarbete med bloggare gynnar modets kulturella ställning. Det är däremot 

ett tecken på att modet blir en viktig del i nöjes sammanhang.     

Redaktörerna var noga med att poängtera att det fanns en skillnad mellan bloggares inlägg 

och journalistiskt skrivande, men av de redaktörer vi intervjuade var det ingen som hade en 

journalistexamen. Samtliga sade sig ha ”arbetat” sig fram till de positioner de har i dag. 

Modereportrarna anser sig alltså inte behöva en traditionell examen för att kalla sig 

journalister, eller för att tillskriva sig journalistiska kunskaper. Ändå vill de göra en tydlig 

distinktion mellan blogginlägg och tidningsartiklar, något som kan tolkas som ett uttryck för 

makt. Det traditionella redaktörerna vill behålla sin position och marginaliserar därför nya 

konkurrenter och deras metoder för att komma in på marknaden.  Redaktörernas yrkesresa var 

privat, medan bloggares sätt att få en plats i modesverige är offentlig i större utsträckning, 

vilket betyder att redaktörerna fick ett allmänt erkännande senare än vad bloggare får i dag. 

Det här innebär att bloggen inte bara kan vara ett sätt att snabbt komma in i branschen, men 

också att bloggarens person snabbt blir viktig- något som säkert kan vara provocerande för de 

som innehar höga positioner inom fältet.  Troligen är det på grund av dessa förmåner som 

redaktörerna så tydligt vill poängtera att bloggare inte är journalister, och på så sätt minimera 

deras inflytande. Eftersom redaktörerna inte heller har en journalistisk utbildning är denna 

distinktion ogrundad och troligen bara ett medel för att behålla en maktposition. Bloggares 

sätt att ta sig runt konventionella karriärvägar är inget nytt i modevärlden. Det har länge varit 

en effektiv metod för att göra karriär, vilket är det slutgiltiga argumentet mot påståendet att 

bloggen skulle ta över tidningens roll. Bloggen är främst en modern karriärväg till 

journalistyrket, inte ett substitut för magasinen.  

Det som vi ser som det största ”hotet” mot den befintliga moderapporteringen är ett ökat 

intresse för ämnet inom den kulturella, alternativt akademiska, världen. Under våra intervjuer 
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framgick det att många av de tillfrågade såg mode som ett roligt ämne, ett intresse för mode 

motiverades med nöje. Om mode skulle analyseras och diskuteras på samma sätt som till 

exempel modern konst eller klassisk musik, skulle troligen de aktörer vi talat med förlora 

intresset för ämnet, eventuellt inte rent kunskapsmässigt klara övergången. Dagens 

rapportering är fokuserad på det roliga, nöjsamma och vackra inom modet: journalister hyllar 

och rapporterar, men saknar reflektion eller analys.  Fältets symbiotiska struktur omöjlig gör 

på många sätt en allt för stark kritik av ”skapare”, vilket gör det svårt för journalister att 

producera relevanta artiklar. För att förändra maktstrukturen inom mode behöver man sluta 

beskriva det ytligt- en djupgående diskussionen skulle reformera den hierarkiska modevärlden 

och bryta den symbiotiska relationen. 

 

Framtid 

Vi tror att den trycka tidningens roll kommer förändras i framtiden och att den webbaserade 

moderapporteringen kommer att växa och ta över mer och mer. Detta kommer att leda till att 

många magasin behöver satsa mer resurser på sin webbsida. Däremot tror vi inte att den 

trycka tidningen kommer att försvinna helt. Visserligen kommer den säkert minska i antal, 

men de redan etablerade tidningarna kommer finnas kvar- kanske till och med betraktas som 

mer exklusiva än vad de gör i dag. Bloggens framtid är kanske något säkrare än den trycka 

tidningens, men den kommer inte att ersätta och ta över tidningarnas roll i 

moderapporteringen. Bloggen är ett eget fenomen, och representerar en annan typ av 

moderapportering.  

Mode kommer troligen att ses och bedömas som populärkultur i framtiden, på samma sätt 

som populär musik och film.  Den nya ställningen för mode beror främst på att fler män 

kommer att ta plats i modebranschen, men även på grund av att det sker ett generationsskifte 

just nu. Det finns en större acceptans för mode i dag än vad som tidigare har funnits. Det 

faktum att allt fler aktörer börjar bli verksamma inom modebranschen, och framför allt att fler 

män börjar intressera sig för mode, kommer att påverka modets status i samhället.   

Att se mode som ett kulturellt fenomen gör inte definitionen av ordet lättare, utan komplicerar 

snarare ämnets betydelse ytterligare. Troligen kommer skaparens roll att bli allt viktigare, och 

det faktum att fältet är så kopplat till ekonomiska intressen kommer att döljas ytterligare. 

Modets komplexa uppbyggnad kommer därför att förbli oföränderlig.  
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Bilaga 

Ordlista: 

Konfektion: (franska confection, av latin confe´ctio 'förfärdigande', av confi´cio 'förfärdiga', 

'tillverka', 'framställa'), fabriksmässigt tillverkade färdigsydda kläder. Ibland används ordet 

konfektion också för själva tillverkningen och, i synnerhet tidigare, handeln med 

fabriksmässigt färdigsydda kläder.
120

 

Prêt-à-porter: (franska, 'färdig att bära'), fransk benämning på konfektion och därmed 

motsatsen till haute couture.
121

 

Haute couture: (franska), den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig 

som exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa.
122 

 

Intervjufrågor: 

 

Bloggare 

 

Personligt: 

Var kommer du ifrån? 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Har du studerat eller arbetat med mode innan du började blogga? 

Har du något yrke utöver bloggen? 

Hur ser du på din roll som inspirationskälla? 

Var får du din inspiration ifrån? 

 

Bloggen: 

Hur länge har du bloggat? 

Varför bloggar du? 

                                                           
120

http://www.ne.se/lang/konfektion. senast hämtad: 2011-11-16 
121

http://www.ne.se/lang/pret-a-porter. senast hämtad: 2011-11-16 
122

http://www.ne.se/lang/haute-couture. senast hämtad: 2011-11-16 
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Vad är en modeblogg?  

Har du en modeblogg?  

Läser du modebloggar? 

Vilka läser din blogg? 

Hur många läsare har du? 

Hur ser din relation ut till dina läsare? 

Blir du påverkad av dina läsare? 

Hur får du läsare att stanna kvar? 

Känner du ett ansvar gentemot läsarna? 

Hur mycket av dig själv lämnar du ut i bloggen? 

Hur ofta uppdaterar du din blogg? 

Ser du bloggen som ett karriärverktyg? 

Vilka fördelar och nackdelar ger modebloggandet? 

Har du mött fördomar gentemot modebloggare? 

Vilken typ av fördomar är det? 

Tjänar du pengar på bloggen? 

 Vilken typ av företag kan du tänka dig att samarbeta med? 

Hur länge kommer du att blogga? 

 

Mode: 

Vad är mode? 

Är mode en livsstil? 

Är du modemedveten? 

Skulle du kunna definiera vad det är? 

Hur insatt är du i modevärlden? 

Hur ser du på din roll i modevärlden? 

Hur tycker du att fördelningen ser ut mellan killar och tjejer i modeblogg världen? 
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Tror du att du har en roll i skapandet av nya trender? 

Vilken status tycker du att mode har i samhället? 

Tror du att synen på mode har förändrats? 

 

Moderapportering: 

Vad tycker du om moderapportering? 

Vad tycker du fattas i dagens rapportering? 

Hur tror du att journalister ser på modebloggare?  

Anser du att du som bloggare konkurrerar med journalister? 

Vilken roll tror du att modebloggare kommer att ha i framtiden? 

 

Vad vill du göra i framtiden? 

 

Redaktörer 
 

Personligt: 

Hur har din yrkesresa sett ut? 

Vad har du studerat? 

 

Modebranschen: 

Hur länge har du varit i branschen? 

Hur ser du på din yrkesroll? 

Kan du beskriva din roll i skapandet av ert magasin? 

Känner du ett ansvar gentemot era läsare? 

Varför har ni bloggare på er websida? 

Vad är en modeblogg? 

Läser du modebloggar? 

Varför? 

Bloggar du? 
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Hur använder ni modebloggarna? 

Vad har modebloggarna gett er? 

Anser du att bloggare konkurrerar med journalister? 

Upplever du att det finns en konflikt mellan bloggare och journalister? 

Hur tror du att modebloggare ser på journalister? 

Vilken roll tror du att modebloggen kommer att ha i framtiden? 

Tror du att bloggar är en form av karriärverktyg? 

Vilka samarbetar ni med? 

Hur tror du att den tryckta tidningens roll ser ut i framtiden? 

 

Mode: 

Vad är mode? 

Är mode en livsstil? 

Är du modemedveten? 

Skulle du kunna definiera vad det är? 

Hur skulle du beskriva modebranschen? 

Vilka fördomar tycker du att det finns gentemot mode? 

Vilken status tycker du att mode har i samhället? 

Tror du att synen på mode har förändrats? 

Hur ser du på din roll i modevärlden? 

Tror du att du har en roll i skapandet av nya trender? 

Var får du din inspiration ifrån? 

Vad tycker du om dagens moderapportering? 

Vad tycker du fattas i dagens rapportering? 

Hur tycker du att den svenska moderapporteringen ser ut i jämförelse med andra länder? 

Vilken fördelning finns det mellan män och kvinnor inom modevärlden? 
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Sammanställd intervju 

 

Bloggare 

 
Yrkesresa 

Elida började blogga för ungefär fyra år sedan. Hon berättar att hon hade ett stort 

modeintresse och började blogga privat i ungefär två år, efter det fick hon blogga för det 

Skånska Dagbladet AB där hon nu har bloggat i två och ett halvt år. Hon studerar även mode 

på Lunds universitet och frilansar som både modereporter och stylist.  Inom kort kommer hon 

även medverka som programledare i serien ”Mode med Elida” 

Nathalie har bloggat i cirka fem år på olika bloggportaler. Den nuvarande bloggen startade 

hon för tre år sedan. Idag arbetar hon även som frilansande ung reporter på Norrköpings 

Tidning.  

Viola har bloggat, enligt henne själv seriöst, i två års tid. Hon har alltid haft ett intresse för 

mode och idag studerar hon mode och praktiserar hos en stylist.  

Sofia har bloggat i ungefär sex års tid och drivit ett antal bloggar, den bloggen hon har idag 

startade hon under sommaren 2011 och startade den med anledningen av att hon ville rikta in 

sig på kläder och skönhet eftersom att det är det hon är mest intresserad av. Parallellt med 

bloggen studerar hon idag till stylist.   

 

Den egna rollen 

De flesta av bloggarna är enade om att deras roll i modevärlden är relativt liten, men att de 

ändå på vissa sätt har möjlighet att påverka sina läsare och att de kanske kan bidra till att visst 

plagg får mer uppmärksamhet. Viola har förhoppningar att skapa sig en allt större roll i 

modevärlden, hon förklarar att hon gärna vill ha större makt och kunna påverka modet ännu 

mer genom att kunna skapa trender och på så sätt bli viktig i modevärlden. Sofia anser att det 

är väldigt svårt att få en större roll inom modevärlden som bloggare. Hon förklarar att man 

måste jobba hårt för att bli igenkänd internationellt och därför är hon otroligt fascinerad över 

hur bloggare som Sofie Fahrman och Elin Kling har klarat det.  

Bloggarna har däremot delade åsikter kring sin roll som inspirationskälla. Nathalie och Sofia 

ser inte sig själva som inspirationskällor, däremot påpekar de att de har sett en antydan till att 

andra tycker det. Nathalie tycker det är väldigt roligt och ser det som en otroligt fin 

komplimang. Medan Sofia hoppas mer än gärna att inspirera sina läsare men att hon främst 

bloggar för sin egen skull. Viola och Elida däremot ser sig gärna som inspirationskällor. Viola 

tycker det är kul när det handlar om att vara en stilförebild och bloggen är en plats där 

personer kan hitta inspiration. Hon själv hämtar sin inspiration från andra bloggar, men även 

från hemsidor, tidningar, TV, böcker och filmer. Hon förklarar att hon tycker att trender är kul 

och att hon ofta plockar upp det som hon tycker om, speciellt från de senaste kollektionerna 
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på webbsidan style.com. Elida förklarar att hon främst försöker inspirera sina läsare till att 

våga vara sig själva, förstå modets betydelse och ständigt försöka lära dem nya saker. Hon 

anser själv att hon förstår mode och därmed är hon modemedveten. Hon förklarar att det är 

viktigt för henne att inspirera sina läsare och att hon visa allt hon själv inspireras av och 

tycker är vackert.  

”Jag försöker blanda inspirationskällor, allt från catwalk till streetstyle och musikvideos. För mig 

är det viktigt att visa variation men ändå vara sann mot mig själv och vad jag tycker är vackert”. 

 

 

Relation och konkurrens 
När vi frågar bloggarna om hur de tror att journalister ser på modebloggare får vi många 

tveksamma svar. De flesta av bloggarna förklarar att journalister troligtvis är både för och 

emot modebloggare i dagens moderapportering. Elida förklarar att den främsta anledningen 

antagligen är att det redan är en stor konkurrens mellan alla journalister i dagens läge Hon tror 

att journalister är negativa till modebloggare eftersom många bloggare stjäl artiklar och 

information från artiklar. Nathalie samtycker och tror att många journalister tycker att 

modebloggare har halkat in i modebranschen, och förklarar att bara för att man har en 

modeblogg innebär det inte at man är en stor del i modebranschen. Sofia däremot betraktar 

bloggare är ett hot mot dagens journalister.     

”Jag tror de flesta journalister ser topp-bloggare som ett hot. Man väljer hellre kanske att läsa 

nyheter och åsikter via bloggar eftersom man då även får skrivarens egna åsikter(oftast), och det är 

ju ganska intressant. Det betyder även att folk kanske tycker att det blir allt tråkigare att läsa 

vanliga tidningar”. 

Om bloggare konkurrerar med journalister i dagens moderapportering är alla överens om. De 

förklarar läsarna får reda på mer detaljer bakom en speciell sak i bloggen än om de läser en 

journalistisk artikel. Elida som själv arbetar som modereporter förklarar att hon alltid berättar 

mer om vad som händer backstage i bloggen när hon har publicerat en artikel. Medan Sofia 

förklarar att bloggare inspirerar mode på ett eget sätt, exempelvis genom bilder jämfört med 

journalister som inspirerar genom texter. 

Att bloggen kan användas som ett verktyg i karriären är bloggarna relativt enade om. Nathalie 

anser inte att bloggen är ett karriärverktyg just nu men att det kommer att bli i framtiden, 

resten av bloggarna förklarar att det är bra sätt att få in en fot i modebranschen. Viola ser på 

bloggen som ett slags CV och därmed bör man som bloggare vara eftertänksam över vad de 

skriver och vilka bilder de publicerar i bloggen. Sofia anser att man kan komma långt med en 

välkänd blogg, hon förklarar att företag gärna vill samarbeta med bloggare eftersom de vet att 

de fungerar som förebilder. Bloggarna blir som ett ansikte utåt och hon hänvisar till bloggaren 

Kenza som har erbjudits flera olika uppdrag på grund av sin välkända blogg. Elida förklarar 

att hon själv har fått framgång på grund av bloggen, bland annat har hon fått rapportera från 

modeveckor i Stockholm och Köpenhamn, jobbat som stylist, organisera modevisningar samt 

träffa olika människor inom modevärlden.  
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Mode 
Mode är, enligt bloggarna, en konstform. En kombination mellan kunskap och kreativitet av 

kläder, skor och accessoarer. De förklarar att det är ett sätt att uttrycka sig på, där man kan 

uttrycka sitt inre jag genom yttre attribut. Elida menar också att mode är att förstå sig på olika 

kombinationer, ha kunskap om modets historia och att ständigt vara kreativ och unik med att 

skapa nytt. Om mode är en livsstil har de däremot delade åsikter om. För Viola tolkar alla 

mode på olika sätt och att det finns olika nivåer inom modet, där den allra högsta är mode som 

livsstil. Sofia tror att mode är en livsstil för vissa människor, med dessa räknar hon in dem 

som arbetar med mode, som exempelvis designers och de som driver företag i 

modebranschen. För Nathalie är mode något som finns där hela tiden, allt från när hon klär på 

sig på morgonen till att hämta inspiration från omgivningen och bloggandet. Elida anser att 

mode är en livsstil, hon förklarar att det finns många jobb och hobbyn som gör mode till en 

livsstil där man tänker och andas mode hela tiden, med detta ger hon exempel på jobb som 

stylist, bloggare, fotograf. 

För bloggarna är mode en naturlig del av samhället och har därmed hög status. De förklarar 

att de själva bedömer människor efter hur de ser ut och att det är viktigt för många som jobbar 

att se bra ut och vara representativa. Sofia förklarar att mode blir allt mer populärt eftersom att 

det är ”roligt att leka med” vilket skulle göra de0t intressant.  Hon menar att allt runt om oss 

handlar om skönhet och därför lägger människor ner extra tid på mode. Nathalie samtycker 

med viola och menar att synen på mode har förändrats till att bli en allt mer vardaglig syn. 

Viola förklarar att detta troligtvis beror på att allt fler människor har förstått att mode inte 

endast är till för överklassen, utan att vem som helst kan vara moderiktig. 

”Det är ”fashion” att shoppa second hand, och att hitta ett par gamla kängor i källaren kan faktiskt 

vara snyggare än de nya snackis-klackarna från Balenciaga”. 

 

 

Genus 

Att bloggvärlden domineras av tjejer är alla bloggare överens om, men att allt fler killar har 

börjat blogga eftersom att det idag börjar bli mer accepterat och vanligt. De förklarar också att 

de gärna vill se mer killar inom bloggvärlden och med anledning av att det är få killar som 

bloggar, tror bloggarna att killar har större chans att få framgång inom bloggvärlden eftersom 

att det är ganska sällsynt. Sofia menar att det skulle vara roligt att se ”riktiga män” som är 

intresserade av kläder och skulle definitivt börja läsa en modeblogg för killar om hon skulle 

påträffa en.   

”Jag tycker själv att killar skulle kunna börja blogga lite mer om kläder och så eftersom det ofta är 

tjejer som driver modebloggar, eller homosexuella killar. Det är absolut inget fel på det, men 

skulle vara roligt att se "riktiga män”. 

 

 

Modeblogg 



63 
 

Samtliga bloggare anser att om en person skriver om mode och visar sin personliga syn på 

ämnet i en blogg så bör det klassas som en modeblogg. Sofia menar att en modeblogg är en 

blogg som drivs av en person med höga ambitioner, som inte endast vill inspirera läsare utan 

också få reaktioner från dem. Elida anser att en modeblogg är en blogg som skrivs av en 

person som har kunskap om mode och som ständigt vill lära sig mer om ämnet för att kunna 

inspirera sina läsare. Viola däremot tycker att det finns två typer av modebloggar, hon kallar 

dem ”high-fashion modebloggar” och ”low-fashion modebloggar”. Hon jämför dessa typer 

med tidningar som Vouge och Solo, båda är modetidningar där den ena tidningen handlar mer 

om mode än den andra Enligt Nathalie är modeblogg en plats där det skrivs om det yttre 

uttryckssättet, alltså genom kläder, smycken och hår. Hon menar att det helt enkelt handlar 

om att hitta sin egen definition av mode och förmedlar det vidare till läsarna. 

Bloggarna anser mer eller mindre att de har en modeblogg. Elida och Nathalie svarar utan 

tvekan att de har det, medan Viola och Sofa anser att de har en viss typ av modeblogg, med 

andra inslag. Viola förklarar att hon bloggar om sin egen stil och det hon gillar på catwalken 

men att hon även kan blogga om roliga och fina bilder. Sofia menar att hon vill att bloggen 

ska vara en aning personlig och därför kan hon blogga om saker som inte alls har med mode 

att göra. Men hennes största intressen är allt som har med skönhet att göra och därmed är det 

till en viss del en modeblogg men med hennes egen twist. 

Ingen av bloggarna, förutom Elida, tjänar pengar på bloggen, utan bloggar av andra 

anledningar. Elida och Nathalie anser att bloggen är ett verktyg där de kan uttrycka och dela 

med sig av sin egen kreativitet. Elida förklarar att hon älskar mode, foto, att skriva och 

inspirera andra människor, och bloggen gör att hon kan kombinera dessa fyra. Hon anser även 

att bloggen ger stora möjligheter till att utvecklas och träffa andra människor med liknande 

intressen. Nathalie instämmer med Elida och berättar att hon med hjälp av bloggen hoppas på 

att komma i kontakt med likasinnade människor med samma intressen som hon själv. Viola 

däremot bloggar för att hon vill dela med sig sina inspirationskällor, sin stil, tips och för att 

hon vill bli uppmärksammad samt få respons på det hon gör. Sofia ser sin blogg som en 

personlig dagbok där hon kan kommunicera med vänner och familj om vad hon gör, hon 

förklarar dock att bloggen inte är privat utan mer en samling av fina fotografier.   

En annan sak som väger upp är fördelar inom bloggandet. Elida menar att de främsta fördelar 

är allt roligt en bloggare får göra när bloggen har blivit stor. Hon ger exempel på evenemang, 

jobb hon får ta del av och människor hon får möta. Viola instämmer om att fördelarna med 

bloggandet är inbjudningar till roliga event, samarbeten och att folk blir medvetna om 

bloggaren vilket ger bra publicitet. Hon menar att många får jobb genom sin blogg idag och 

ger ett exempel på yrket moderedaktör. Även Sofia anser att fördelarna med bloggandet är 

samarbeten med olika företag som arbetar med kläder och accessoarer, en annan fördel som 

Sofia tycker att bloggandet ger är alla fina kommentarer hon får. Nathalie anser att den 

främsta fördelen gällande modebloggar är all den information som finns. 

”Modebloggar är ett bra format enligt mig där alla kan få tag på den information gällande mode 

som man själv vill. Många olika nischar och stilar att välja och vraka bland. Alla har en chans att 

visa upp sig och berätta om sin syn på mode. Nackdelen kan jag dock tycka är att det ständigt finns 

som ett krav på att man måste ha det allra senaste och att många bloggare konsumerar i allt för 
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stora mänger. Det är något jag vill visa med min blogg, att man inte behöver handla kläder varje 

gång man går på stan. Visst kan man shoppa trendkläder i mängder och självklart kommer du 

också då se ut som en vandrande trend med en snygg stil. Men hur kul är det att köpa sin stil? För 

mig handlar inte mode och stil om att bara konsumera, det är så mycket mer än så.” 

Elida tycker även att en nackdel med bloggandet är att hon aldrig får vara ledig. Hon förklarar 

att hon ständigt letar efter nya saker att skriva om och att pressen på att leverera en bra och 

unik blogg är stor. Hon förklarar också att det finns vissa fördomar gentemot modebloggare 

till exempel att de är ytliga, att bloggen enbart handlar om att slösa pengar, att modebloggare 

saknar intelligens och inte är några bra förebilder.  Viola tycker att den främsta nackdelen 

med bloggandet är allt extrajobb hon gör men även elaka kommentarer som följer med i 

bloggandet. Även hon har mött fördomar gentemot modebloggare, hon förklarar att 

människor ofta tror att modebloggare ”är en sådan som sitter med sin laptop på espresso-

house med en chailatte och agendan, fotar maten hela tiden och har desperat behov av 

internetuppkoppling”. Med detta menar hon att modebloggandet har utvecklats och spridit sig 

i så många olika riktningar, och att de som inte är så insatta vet inte bättre och därmed bedöms 

modebloggare på det sättet. Sofia tycker att nackdelen med bloggandet är att folk förväntar sig 

att hon alltid ska se bra ut. Hon förklarar att eftersom hon mesta dels lägger upp fina bilder på 

sig själv leder det till att hon inte kan gå ut i ”mjukisbyxor” och ”uggs” på grund av att det 

kan väcka negativa tankar hos folk. Hon menar också att detta leder till fördomen att 

människor tror att modebloggare är ytliga eftersom att de bryr sig om sitt utseende och vill 

arbeta med mode.  

Trots dessa nackdelar och fördomar lägger bloggarna gärna ner tid på att publicera inlägg och 

inspirera sina läsare. Elida förklarar att hon uppdaterar sin blogg minst tre gånger i veckan 

medan Medan Nathalie, Viola och Sofia berättar att de skriver tre till fyra inlägg per dag. 

 

 

Moderapportering 
De flesta av modebloggarna anser att de är insatta i modevärlden. Elida menar att hon inte har 

koll på alla namn, men vet mycket om mode och känner till det mesta. Medan Nathalie 

hämtar information från en del modebloggar och surfar i princip runt på modesidor och läser 

ett antal modetidningar varje dag. Även Viola besöker dagligen moderelaterade internetsidor 

och läser mycket modemagasin. Hon förklarar att det är oundvikligt att inte bli insatt eftersom 

hon studerar mode och praktiserar hos en stylist. Sofia däremot ser inte sig själv som insatt i 

modevärlden, men förklarar att hon känner till stilikoner genom tidningar och andra bloggar. 

Men att hon föredrar att hämta inspiration genom andra saker. 

Om dagens moderapportering har de delade åsikter om. Elida anser att den är jättebra, hon 

tycker att informationen är lättillgänglig och att det dessutom sätter en press på alla 

inblandade att leverera exklusivt material.. Däremot anser hon att det saknas fler unika och 

personliga moderapporteringar i modevärlden. Nathalie föredrar tidningarnas 

moderapportering i jämförelse med bloggarnas moderapportering. Hon förklarar att det är på 

grund av att bloggarna mestadels fokuserar på ögonblicket. Viola anser att det finns hög 

konkurrens i dagens moderapportering.  
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”Det finns så mycket, och är svårt att leverera något unikt nuförtiden. Många företag har nu förstått 

att nyheter läses på bloggar, och därför samarbetar med många med bloggare -vilket är ett 

genialiskt drag.” 

Sofia tycker att det finns både bra och dålig moderapportering idag. Hon förklarar att hon 

anser att en del moderapporteringar inte överensstämmer med verkligheten, utan mode är 

något som skapas och att vissa moderapporteringar går i överdrift med vad som är mode, som 

att de ibland pekar ut saker de vill att människor ska bära och att det är de enda rätta. Men hon 

medger att det även är roligt att hålla koll på trender och att man som person får själv avgöra 

om man tycker om det eller inte.   

 

 

Påverkan och läsare 
Bloggarnas läsare består främst av unga tjejer från tolv år och uppåt.  Exakt hur många läsare 

de har på bloggen är Elida och Viola oviss om. Elida förklarar att hon inte har någon funktion 

för att se det eftersom att hennes blogg ligger på Skånskans hemsida. Viola har inte heller 

någon funktion för det, men förklarar snabbt att det inte är något hon bryr sig så mycket om. 

Nathalie däremot har ungefär tvåhundra unika läsare per dag och Sofia har ungefär fyrahundra 

läsare per dag.  

Oavsett läsarantal känner bloggarna ett ansvar för sina läsare. De förklarar att de gärna vill 

framstå som ett bra föredöme som läsarna kan bli inspirerade av. De menar också att det är 

viktigt att inte skriva om allt för negativa saker i de mer personliga inläggen såsom rökning 

och Nathalie förklarar att hon undviker att publicera ett inlägg som kan göra någon illa.  

”Självklart tänker man alltid en extra gång innan man publicerar ett inlägg för att det inte ska göra 

någon illa. Man blir ju ändå på ett sätt en slags förebild och det är då viktigt att man faktiskt tänker 

på vad man skriver. Samtidigt tycker jag att det är fel att bara skriva om allt bra i livet och försöker 

att ibland få in verkligheten bland de i övrigt ganska ytliga inläggen. Det finns ändå ett liv bakom 

bloggen och man mår inte alltid på topp och allt går inte som man vill”. 

Bloggarna använder sig av olika tillvägagångssätt för att lyckas få läsarna att stanna kvar på 

bloggen. Viola eftersträvar kvalité framför kvantitet, hon försöker uppdatera med bra inlägg 

varje dag och anser att ett riktigt bra inlägg är bättre istället för fem tråkiga. Elida däremot 

satsar på att komma med nya och spännande inlägg. Hon förklarar att hon är sig själv och 

skriver om sådant hon brinner för och tycker om.  Det som är viktigt för henne är att förmedla 

kunskap. Nathalie uppdaterar bloggen så ofta hon kan, ungefär tre till fyra gånger per dag. 

Hon vet vilka inlägg läsarna uppskattar och därför blir det naturligt för henne att publicera den 

typen av inlägg. Sofia däremot har inte som mål att ha så många läsare som möjligt. Hon 

förklarar att hon inte tvingar någon till att läsa hennes blogg, utan hon skriver den mest för sin 

egen skull och läsarna får fortsätta läsa om de är intresserade av det.  

Förutom att få läsarna att stanna kvar eftersträvar bloggarna även en nära relation till sina 

läsare. Elida förklarar att hon har kompletterat med en Facebook där hennes läsare kan bli vän 

med henne, följa hennes vardag och ställa direkta frågor till henne. På sin Facebook berättar 

hon även om evenemang och var hon kommer vara för att läsarna kan komma förbi och träffa 
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henne.  Även viola har träffat flera läsare utanför bloggen.  Nathalie försöker alltid vara snabb 

med att svara på kommentarer hon får på bloggen, dels på grund av att hon anser att det är 

viktigt att visa för läsarna att hon ser vad de skriver och dels på grund av visa dem 

uppskattning eftersom att utan dem hade bloggen inte varit som den är idag.  

Trots att de vill eftersträva en nära relation till läsarna sätter de en gräns för sitt privatliv. De 

förklarar att de lämnar bara ut en liten del av sitt privatliv såsom resor och evenemang. 

Nathalie vill gärna låta läsarna tro att de vet vem hon är, men att bloggen bara är en liten del 

av henne. Sofia försöker inte heller lämna ut allt för mycket, men det kan hända att hon 

publicerar ganska personliga inlägg, och är rädd för att hon ibland kan lämna ut för mycket än 

vad man bör göra. 

Hur pass mycket läsarna påverkar dem eller inte har de delade åsikter om. Elida, Viola 

och Sofia menar att de blir påverkade av sina läsare. Elida förklarar att när hon märker 

att läsarna gillar något försöker hon ge mer av det, samt när hon får negativ kritik 

försöker hon lära sig av det.  Viola blir däremot påverkad på ett annat sätt, hon förklarar 

att hennes humör kan påverkas beroende på om läsarna ger henne positiva eller negativa 

kommentarer. Men förklarar också att hon har lärt sig ta negativa kommentarer bättre 

idag. Sofia instämmer med Viola att kommentarerna påverkar humöret. Och spekulerar 

kring hur underligt det är att hon kan bli extra glad av en fin kommentar av någon hon 

inte känner jämfört med att inte känna något när en kompis skriver något positivt. Hon 

förklarar också att som bloggare gäller det att ha skinn på näsan, eftersom folk älskar att 

kritisera och hitta fel. Nathalie är den enda av bloggarna som inte påverkas av sina 

läsare. Hon förklarar att hon är så pass stark i sig själv att hon inte tar åt sig när någon 

skriver något elakt på bloggen. 

 

 

Framtiden 

Om modebloggens roll i framtiden har bloggarna delade meningar om. Elida tror att 

modebloggen kommer att bli allt viktigare just på grund av att bloggandet bidrar till att 

människor kommer varandra närmare och att denna kontakt är viktig för företag som 

exempelvis modetidningar eftersom att allt fler läser en tidning om fler följer 

modebloggarna. Nathalie tycker att det är svårt att förutspå modebloggens framtid, hon 

tror att den antingen dör ut eller att den kommer ta större plats i branschen.  Viola tror 

att modesverige har tröttnat på bloggar och att det snart kommer något annat 

internetfenomen.  Men hon hoppas att modebloggarna får en plats i modebranschen och 

förhoppningsvis stannar kvar. Även Sofia tror att modebloggandet kommer att avta, 

främst på grund av att det har blivit så vanligt att modeintresserade tjejer startar en 

modeblogg. 

”Det betyder att man måste ha en mycket speciell stil eller ha det där lilla extra för att sticka ut i 

mängden. Det är både svårt och tidskrävande av egen erfarenhet. Jag tror bloggandet kommer att 

fortsätta, men att det kommer att utvecklas på sitt eget sätt. Det började ju med texter, sedan bilder 

och nu blir det allt vanligare att bloggare även gör egna filmer i sina inlägg. Beror mycket på 

teknikens utveckling också såklart.” 
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Men bloggarna själva har inga planer på att sluta, de förklarar att de fortsätter så länge de 

tycker att det är roligt och kanske fram tills de börjar arbeta. Bloggarna vet att de vill arbeta 

med någon form av mode i framtiden och de flesta är intresserade av tidningsbranschen. Sofia 

berättar att hennes stora dröm är att arbeta på ett modemagasin och menar att hon kommer att 

arbeta hårt för att komma dit.  Även Nathalie funderar på att arbeta inom journalistbranschen 

men en annan dröm är att arbeta som stylist. Viola är fortfarande osäker på vad hon vill arbeta 

med, men förklarar att hon har funderat på stylist, TV-branschen eller tidningsbranschen. 

Elida är mer säker på vad hon vill syssla med i framtiden, hon berättar att hon vill arbeta med 

modeföretag fast inom PR, reklam och marknadsföring. 

 

Redaktörer 

 

Yrkesresa 

Ingen av de intervjuade har en journalistexamen, utan har kommit in i branschen på olika sätt. 

Johan började tidigt att arbeta på en lokaltidning , har sedan studerat ekonomi och arbetar 

också som producent. Han har alltid haft skrivande projekt vid sidan av, innan han delvis 

genom sitt bloggande fick arbetet som webbredaktör för Café.se. Johan har arbetat i 

modebranschen i ett halvår. 

Per började sin yrkesresa i en klädbutik, men hamnade av något av en slump på ett magasin 

där han sedan startade upp en moderedaktion. Efter de startade han själv magasinet KING där 

han nu arbetar som chefredaktör. Per har arbetat i modebranschen i 14år 

Martina började arbeta som journalist på olika dagstidningar och genom en praktikplats på 

veckorevyn valde hon bort en skrivande tjänst mot ett jobb som modeassistent. Hon kom 

senare att arbeta på Damernas värld där hon nu är chefredaktör för både DV och DV-mode. 

Martina har varit i modebranschen i mer än 20år 

Daniel började som 18åring som skribent på webbpublikationen Radar magazin och tog över 

arbetet som Chefredaktör när tidningens dåvarande chefredaktör slutade. Han arbetar också 

som juniorkonsult på PR-byrån Taste PR. Daniel har arbetat i modebranschen i 2år. 

 

 

Den egna rollen 

Trots att alla intervjupersoner inte arbetar på renodlade modetidningar, så är deras syn på 

yrkesrollen relativt lik. Samtliga redaktörer beskriver sin yrkesroll som varierande och 

krävande, men de uttrycker också en stark glädje och ett genuint intresse för arbetet de utför. 

Gemensamt för de fyra redaktörerna är att de alla arbetar med en mängd olika saker och de rör 

sig hela tiden i en mängd olika forum.  

”Jag försöker att lägga ett pussel med många olika bitar som måste matcha varandra. När man är 

en relativt bred tidning (musik, mode, konst och populärkultur) är det mycket jobb för att hitta den 

röda tråden. Jag är pusselläggaren.” – Daniel 
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Som enda webbredaktör för en tidnings hemsida skiljer sig Johans syn på sitt arbete något 

från övrigas eftersom han har en chefredaktör att förhålla sig till, medan de andra själva är 

högste ansvarige. Han beskriver sitt yrke som den perfekta balansen av ansvar och samarbete, 

han har frihet att välja vad som ska publiceras, men också möjligheten att samverka med 

övriga redaktionen. Johan beskriver problematiken med lånade resurser som det mest negativa 

med hans arbete, eftersom det främst är redaktörer som skriver på Café.se måste både de och 

han kunna kombinera och balansera deras två roller. 

”För många är det så att den tryckta tidningen alltid går före den digitala upplagan. Det ses som en 

självklarhet eftersom den tryckta tidningen har betydligt större intäkter för försäljning och 

annonser. Den digitala tidningens annonsdelen är fortfarande betydligt mindre i jämförelse med 

den tryckta upplagan. ” – Johan  

Martina, Per och Johan som alla arbetar för tre av Sveriges största mode och livsstilsmagasin 

anser att de i sin yrkesroll har möjligheten att inspirera modeintresserade och påverka vilka 

trender som kommer att bli stora i Sverige. Daniel däremot anser inte att han som redaktör för 

en webbtidning har någon större roll i modevärlden, däremot tror han att han till viss del kan 

vara med och påverka trender.  Martinas roll som chefredaktör innebär också en viktig roll i 

modesverige, där hennes röst väger tungt. Hon har förutom arbetet med Damernas Värld en 

hel del andra uppdrag som gör hennes yrke mångsidigt och tidskrävande. 

”Jag gör överhuvudtaget väldigt mycket, i svenska modebranschen. Till exempel är jag, värdinna 

och ordförande för guldknappen, som är det finaste designpriset du kan få i Sverige. sen gör jag 

mycket annat också, jag gör TV, jag gör radio, jag gör intervjuer och jag sitter i jury. Jag träffar 

designers och fungerar som ett bollplank för dem, jag gör mycket för svensk modeindustri 

överhuvudtaget.” – Martina 

Själv hämtar hon inspiration från modevisningar, främst från de skandinaviska länderna för att 

bäst kunna se vad som händer på den närliggande marknaden. Till skillnad från Martina ser 

Per inte modevisningar som något speciellt inspirerande, han hänvisar istället till radio, TV, 

film och att helt enkelt se på andra människor. Johan är den som mest lyfter fram nätet och i 

förlängningen bloggare i allmänhet som inspirationskälla.  

På frågan om de själva läser modebloggar blev svaret varierande. Ingen av de intervjuade 

säger sig följa några modebloggar dagligen. Martina och Per menar att de själva inte har tid 

att läsa modebloggar regelbundet, men att de finns andra på deras redaktioner som gör detta 

och som håller dem uppdaterade.  Johan och Per är de enda som själva driver en 

mode/livstilsblogg, båda finns på respektive tidnings hemsida.   

Ytterligare en sak som de alla har gemensamt är att de ser sig som modemedvetna, däremot 

skiljer sig deras syn på vad modemedvetenhet innebär. Martina menar att modemedvetenhet 

sitter i ryggraden på den som är intresserad av mode, hon beskriver också att det finns en 

mängd förväntningar på hennes modekänsla och att det är viktigt i hennes yrkesroll och att 

tänka på klädseln. Männen beskriver inte någon allmän förväntan på deras utseende, men 

Johan och Daniel menar båda att klädsel kan vara ett sätt att sända ut signaler till andra. 

”Modemedvetenhet är när man är medveten om vilka signaler man kommer att sända ut genom att 

klä sig på ett sätt. Man använder mode som ett sätt att uttrycka sig på.” -Daniel 
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Den enda som trycker för en distinktion mellan modemedvetenhet och en vilja att följa mode 

är Per: 

”Jag är medveten om mode och arbetar med mode, men jag är definitivt ingen som följer modet 

och det är en oerhört viktig skillnad. Jag tror inte att så många ser på mig att jag är modemedveten, 

men jag är väldigt intresserad och medveten, men jag följer det inte.”  

Relation och konkurrens  

Daniel, Per och Johan är alla överens om att en av de främsta anledningarna till varför de har 

bloggare på sina webbsidor är att öka besökarantalet, Daniel menar att en populär blogg kan 

öka besökarantalet med så mycket som ett antal tusen. Det är inte något som Martina tycker 

stämmer, hon ser det mer som att det handlar om olika typer av läsare, men hon tror ändå att 

vissa kan bli intresserade av att köpa papperstidningen efter att läst något spännande på nätet. 

Det är inte något som Martina tycker stämmer, hon ser det mer som att det handlar om olika 

typer av läsare, men hon tror ändå att vissa kan bli intresserade av att köpa papperstidningen 

efter att läst något spännande på nätet. 

Ingen av redaktörerna vill påstå att de enbart har modebloggare på sina sidor, utan poängterar 

att de främst har livsstilbloggar eller bloggar som är en kombination av de båda. Per förklarar 

att det handlar om definitionsfråga och att det ibland är svårt att avgöra vad som är en 

renodlad modeblogg.   

Martina förklarar att hon ser på bloggarnas roll på samma sätt som med frilansjournalister, de 

utför ett beställningsarbete, men de har en konstnärligfrihet. Om de inte känner att en 

bloggare passar in med tidningens profil avslutar de samarbetet, precis som de skulle gjort 

med en frilansande journalist. 

Att bloggare på många sätt är konkurrenter med journalister på arbetsmarknaden, tycker Per, 

Johan och Daniel. Per förtydligar genom att förklara att duktiga bloggare ofta är journalister, 

även om det finns duktiga bloggare som inte är det.  Han menar att det främst handlar om 

vilken information läsaren vill åt, men också när och hur informationen presenteras. Det är 

ofta viktigare än vilken utbildning personen som skriver har.  

Johan har en liknande inställning, och menar även han att många journalister är duktiga 

bloggare. Det är också väldigt lätt att starta en blogg vilket innebär att det finns många dåliga 

bloggar, däremot kan bloggen vara ett sätt att marknadsföra sig själv och det är något som 

Johan har en personlig erfarenhet av. 

”Jag är på ett sätt en bloggare, som har konkurrerat bort andra journalister med färdig journalistik 

examen. På så vis är väl bloggare, väldigt tuffa konkurrenter, men jag tror inte att det kommer vara 

så att ingen kommer vilja vara journalist i framtiden, eller att alla är journalister. Jag tror att det 

fortfarande kommer att vara så att om man kan sitt jobb och är duktig på det så kommer man att 

lyckas.” -Johan 

En öppen konkurrens mellan bloggare och journalister är inget som Daniel märkt, men han 

menar att det finns fall där bloggare har utfört ett arbete som en duktig journalist skulle kunna 
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göra bättre. Det kan delvis bero på den svåra ekonomiska situation många tidningar befinner 

sig i, att varva en välkänd bloggare till tidningen kan vara ett välbehövligt PR-trick. 

Det finns en stor skillnad mellan vad bloggare gör och journalisters arbete, tycker Martina, 

och därför upplever hon att det finns plats för båda parter.  Hon tycker också att bloggarna på 

många sätt är ett friskt tillskott till modevärlden, även om hon tycker att de kanske fokuserar 

lite för mycket på shopping.  

Samtliga redaktörer tror att bloggen är en form av karriärverktyg, men att det självklart beror 

på vilket yrke man söker sig till och vilken kvalitet bloggen har. 

Per menar att det finns en viss konflikt mellan bloggare och journalister, men att den var 

större förut och främst gäller dammodet.  Han tror att det förut fanns de som kände sig hotade 

av de unga bloggerskorna som tog sig fram i modevärlden på nya sätt. Här håller Johan med 

och menar att det säkert fanns och finns de som känner att deras yrkesroller är hotade av den 

nya teknologin.  

 

Mode 

Den problematik kring själva begreppet mode som vi tidigare beskrivit reflekteras väl i 

redaktörernas egna beskrivningar av ordets innebörd. Alla fyra har olika sätt att beskriva ordet 

och skilda ingångspunkter. Johan förklarar mode som ett försök till att skapa något utöver ett 

enkelt klädesplagg, det ska kommunicera något om sin bärare eller på något sätt vara en del 

av ett större sammanhang, och avslutar meningen med ett avvärjande ”kanske, jag vet inte”.  

Han är också noga med att påpeka att detta inte beskriver skillnaden mellan bra och dåligt 

mode.  Också Martina är något avvaktande i sin definition, hon beskriver mode som en 

passion och menar att en fashionista aldrig säger att något inte är mode eftersom allt kan bli 

modernt.   

Mer direkta svar, men inte för den delen mindre komplicerade lämnar Daniel och Per: 

”Mode för mig är en samling av aktuella uttryckssätt som talar om vem man är eller vem man vill 

vara. Det kan vara kläder, skor, accessoarer, det kan vara en doft. Men det är viktigt att inte 

glömma att det handlar om yta.”  – Per 

”Jag tycker att folk börjar ta definitionen av mode för långt. Mode för mig är kläder och trender. 

Ett sätt att uttrycka sig själv men inte mer.”– Daniel 

Både Daniel och Johan vill inte påstå att mode är en livsstil.  Johan vill istället beskriva mode 

som ett medel för att visa vem man vill vara snarare än vem man är och att det därför inte kan 

vara en livsstil. Per menar däremot att mode kan vara en livsstil, men att det inte 

nödvändigtvis måste vara så: 

”För vissa är mode något som är roligt jämt. 24 timmar om dygnet och då blir det en livsstil. För 

andra så är det en mindre del av tillvaron, av livet och då är det inte en livsstil.” 
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När redaktörerna blev tillfrågade om hur de såg på modets status i samhället blev svaren 

återigen mycket olika. Det blir tydligt att det finns skilda åsikter om hur allmänheten uppfattar 

mode. Per tror inte att mode innebär en högre status för en individ och i likhet med honom vill 

inte heller Johan påstå att ett modeintresse i sig ger en högre social position i Sverige. Han 

menar att mode i allmänhet ses som något trivialt och att det inte har samma status som andra 

intressen.  En förklaring till detta, enligt Johan, skulle vara att mode trots allt handlar mycket 

om yta och att det därför inte passar in i den svenska traditionen.  

Daniel tror att mode generellt har en hög status att i samhället, att det är ”kreddigt”. Men han 

poängterar också att synen varierar mellan olika generationer och målgrupper.  

I något av ett mittenläge hamnar Martina som tycker att synen på mode har förbättrats de 

senaste åren, något som också Per och Johan håller med om även om de ändå inte upplever att 

mode har en hög status idag. 

”Mode har dels inte betraktas som kultur, men sedan har vi någon slags omvänd snobbism som 

bygger på att man inte ska synas eller stå ut och allt som har med fåfänga och ytlighet är fel. Det 

kanske har legat mot oss. Men ni, en yngre generation, ni tänker inte riktigt på samma sätt längre. 

Jag tror också att det idag finns en större acceptans för en vilja att vara individuell, än vad som 

funnits.” -Martina 

Men med detta menar Martina inte att det inte finns några fördomar mot mode kvar idag, 

istället tycker hon att det finns en hel del förutfattade meningar om hur personer som 

intresserar sig för mode är. Tillsammans med Daniel menar hon att ytlighet är en av de största 

fördomarna gentemot modebranschen, vilket gör att det ofta behandlas som oseriöst. Hon 

påpekar också att detta troligen beror på att mode länge inte har setts som kultur i Sverige. 

Per väljer att fokusera på fördomar gentemot män, och han upplever att det finns en hel del, 

till exempel tycker han att många förväntar sig att modeintresserade män är homosexuella, 

fåfänga och feminina. Den här uppfattningen delar han inte med Johan, som istället tycker att 

ett starkt modeintresse bemöts på samma sätt som andra ”nördiga” intressen. 

 

 

Genus 

De fyra är helt eniga om att mode är ett kvinnodominerat ämne, men har något skilda syner på 

vad det innebär. Johan och Daniel känner båda att det finns ett behov av fler män i 

modebranschen och de tycker sig se att intresset för mode växer hos män.  

”Jag är 30år och det är bra många fler i min ålder som är intresserade av mode än av de som är 10 

år äldre. Om man tittar då på de som är 20år idag så är det ännu fler, så intresset växer helt klart. 

Det tycker jag bara är kul, jag vill gärna att det ska bli mer fokus på herrmode, men det behöver 

inte ske på bekostnad av damsidan.” -Johan 

Per har däremot ingen längtan efter fler män i modebranschen, och det har inte heller Martina 

som anser att det är spännande med en bransch där starka kvinnor sitter på maktpositionerna. 

Men hon påpekar också att det finns vissa delar av modevärlden som är dominerade av män, 

till exempel är de flesta modefotografer manliga.  
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En konsekvens av att det främst är kvinnor som arbetar med mode, tycker Martina, är att de 

anses som ett lite oseriöst ämne och något som män inte sysslar med. Här får hon medhåll av 

Johan som menar att det är med mode som med alla kvinnodominerade yrken, de har en lägre 

status än de manliga.  

 

 

Modeblogg 

En modeblogg är en blogg som fokuserar främst på mode, menar Per och lägger till att 

modeblogg för honom har en negativ klang. Han förknippar det nästan med något 

humoristiskt.  

”Jag älskar ju den här världen, den här informationen och ämnena, men ibland blir det väldigt 

pretentiöst och väldigt mycket gruppbeteende. Sättet som man presenterar de här ämnena på blir 

ibland lite banalt och ”lökigt”, både på tjej- och killsidan.” -Per 

Daniel tycker att definitionen av modeblogg är alldeles för bred, han anser att det är lätt att 

stoppa in någon som skriver ett enstaka inlägg om mode i den kategorin. I kontrast menar 

Johan att det mesta kan vara en modeblogg och att det främst handlar om vad personen bakom 

bloggen väljer att kalla den. Det är snarare viktigare att göra en skillnad mellan bra och dålig 

modeblogg, förklarar han.  

Per och Johan driver båda bloggar som innehåller en kombination av mode och livsstil. Daniel 

har tidigare drivit en blogg, men slutat och Martina har aldrig bloggat.  Ingen av dem säger sig 

följa någon modeblogg även om det händer att de läser modebloggar.  

Det faktum att det finns många modebloggar just i Sverige är något som Johan och Martina 

tycker är intressant, båda tror att intresset härstammar i en gemensam svensk osäkerhet. 

”Det är få modebloggare som gör någon riktig moderapportering, det är många som visar sina 

egna plagg eller som gör det lite på skoj. Det finns nog inte i lika stor utsträckning i andra länder 

tror jag, men vi är ju generellt sätt är lite ängsliga när det gäller trender generellt.  Vi vill alltid 

vara först och sådär.” -Martina 

 

 

Moderapportering 

När det gäller dagens moderapportering är det bara Johan som säger sig tycka att det saknas 

analytisk och kritisk skrivande. Han önskar att mode oftare kunde recenseras och kritiserar på 

samma sätt som musik och film. De övriga tre tycker att den svenska moderapporteringen 

generellt håller hög standard, men Per önskar att det ibland skulle finnas en större distans till 

ämnet och lite mer humor. Det är något som Martina inte saknar, hon önskar istället att många 

journalister skulle vara mer pålästa och tycker att det är skönt att mode tas mer på allvar idag.  

Johan tycker också att det finns ett problem med bloggare som ofta skriver positivt om 

produkter de fått gratis och att det undergräver deras möjligheter till att skriva intressanta 

texter. Han vill inte heller riktigt beskriva det modebloggare gör som moderapportering, 

eftersom kvaliteten är så varierande.   
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” Modebloggare har ofta en övervikt på rapportering. det är väldigt många som antingen 

rapporterar eller visar upp sig själva i sina kläder. Det är en nivå av bloggandet, sen finns det också 

de som tar steget bortanför den egna personen och som hyllar och lyfter fram, den nya 

kollektionen hit, och den nya trenden dit. Men som fortfarande bara lyfter fram saker och som bara 

skriver positivt. Sedan så finns den där ytterligare nivån som problematiserar lite grann och som 

vågar sig på att kritisera och analysera om det är en ny trend.  Det liknar den kritik som funkar i 

andra kulturformer men som inte riktigt finns i modebranschen. Vi recenserar filmer och nya 

skivor, men det är väldigt sällan man ser en vanlig kritiskt eller en recension av en 

modekollektion.” – Johan 

 

 

Påverkan och läsare 

Samtliga redaktörer är helt överens om att de känner ett stort ansvar gentemot sina läsare, de 

är alla måna om att publicera ett magasin av hög kvalitet med ett innehåll som intresserar 

läsarna. För Johan är det viktigt att i alla beslut såväl som innehåll och utformning hela tiden 

ha läsarna i åtanke, eftersom det är för dem de gör tidningen.  

Martina anser att trovärdigheten är central, de på redaktionen gör ett noga urval av vad som 

ska få vara med i tidningen, och det handlar mycket om god research.  Analys är också 

viktigt, menar hon, att analysera marknaden, trender och vilka behov just den svenska 

kvinnan har.  

”Det tar lång tid att skaffa sig all den informationen så att man kan ta de rätta besluten. Jag kan 

inte sitta och titta på vad andra gör och sedan göra likadant, jag måste ju göra det före alla andra.” 

- Martina 

Hon tycker också att det är viktigt att ha kontakt med sina läsare och lägger stor vikt vid att 

besvara mejl och ställa upp för intervjuer. Att ha en god kommunikation med läsarna är något 

som Johan tycker är lättare och oftare görs genom bloggar, han menar att det är mer 

okomplicerat att starta en dialog med sina läsare genom bloggen och att det blir mer av en 

utmaning för en tidning att vara objektiv samtidigt och samtidigt föra en personlig dialog med 

läsarna. 

”När man gör en tidning fyller man den med det man tror att läsarna tycker är bra och som man 

hoppas att de kommer att uppskatta. Sedan lämnar man den ifrån sig och får ingen mer respons än 

fler eller färre läsare vid nästa utgivning. När man publicerar digitalt då är det hela tiden en 

kommunikation fram och tillbaka, det kommer reaktioner och arbetet blir mer av ett växelspel. Det 

är något som bra bloggare är duktiga på och som sämre webbpublikationer är dåliga på.” –Johan 

 

 

Framtiden 

Att bloggarna på något sätt skulle ta över moderapporteringen helt är det ingen av 

redaktörerna som tror. Daniel anser att bloggare och tryckta tidningars framtid ser ganska lik 

ut,  

”Jag tror inte att modebloggare kan växa så mycket mer just nu. Jag tror att de största bloggarna 

blir större och de mindre står still. Det finns för många att välja mellan så tillslut kommer man 
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endast orka ha koll på de ledande. Med tidningarna kommer antagligen gå ungefär som med 

modebloggare. De stora fortsätter att växa och det blir tuffare för de små.”-Daniel 

Också Per tror att modebloggarnas tillväxt kommer att avstanna, men att de fortfarande 

kommer att ha ett stort inflytande i modevärlden. Han är inte heller orolig för 

papperstidningens existens i den närmsta framtiden även om han tror att webben kommer att 

ta över mer och mer.  

Inte heller Martina är orolig för papperstidningens framtid, hon tror att det alltid kommer 

finnas de som uppskattar det tryckta magasinet. 

”Det finns de som inte kan tänka sig att leva utan sin tidning ändå. För att de vill ha den där 

känslan, sin egen stund att krypa upp i soffan med sin tidning, i min värld så kan man inte kryper 

upp med sin lilla ipad och mysa, det är så starkt kopplat till arbete. Det är inte fritid.”-Martina 

Johan är å andra sidan övertygad om att webben kommer att ersätta papperstidningen, men 

han vågar inte säga hur lång tid det kommer att ta. Han tycker också att tidningsbranschen är 

väldigt spännande eftersom den är inne i ett förändringsskede. 

 

 

 

 


